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A OBRA...

“Na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma”. A frase famosa de Lavoisier bem inspirou 
o novo livro de Salizete Soares. Tudo vira outra história, jeito poético para falar da renovação constante 
na natureza, é construído através do advérbio cadê. Usando recursos das figuras de linguagem, a autora 
constrói a narrativa partindo da origem para o produto: a semente que se transformou em árvore; a lagarta 
que antecedeu a borboleta; o ovo que virou passarinho; o trigo que fez o pão... e encerra com um desfecho 
sobre o grande mistério da vida e da morte: “Cadê o meu avozinho, de bengala e de chapéu? Virou uma 
estrelinha e foi morar lá no céu”. Salizete se confirma como poeta em versos justos, sob medida, sem nada 
mais nada menos, construindo um texto cheio de metáforas e de mensagens. E o que é mais importante 
para os pequenos: sem se enroscar no léxico.
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ANTES DA LEITURA...

PREPARANDO O AMBIENTE

Estenda uma toalha sobre uma mesa ou sobre o chão e exponha os elementos abordados na história: uma semente, 
a figura de uma lagarta, uma caixa de leite, um sapato, um ovo, imagem de um pendão de trigo, imagem de uma 
flor de algodão, algumas frutas, foto de uma criança, um grão de milho, uma pedra brilhante, a imagem de uma 
nuvem, uma rosa, a foto de uma pessoa idosa representando um avô. Se preferir, todas as referências poderão 
ser representadas por imagens dispostas em envelopes numerados. Em ambos os casos os elementos vão sendo 
apresentados no decorrer da leitura do texto. 

Outra proposta é a organização de um painel com a palavra cadê. Nele as figuras poderão ser anexadas. O educador 
poderá sobrepor cada figura com uma folha não transparente, de modo que o aluno somente saberá o que há atrás 
da folha quando ela for retirada, ou seja, à medida que a leitura for realizada.

Ex.:

O painel também poderá ser organizado sem as respectivas respostas apresentadas pelo livro. Assim, o educador 
poderá registrar as ideias do grupo e depois revelar a ideia abordada no livro.
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PARA COMEÇO DE CONVERSA

Converse com a turma sobre o termo cadê . 

Problematize:

 

Favoreça a interpretação de variados contextos nos quais esta expressão pode ser utilizada.

O PERSONAGEM

A história não trata de um personagem em especial. Os próprios elementos que a constituem se tornam seus 
protagonistas. Assim, aproximar os alunos desses elementos, seja por meio de imagens que os representem ou 
deles próprios, instiga a curiosidade e possíveis descobertas a partir do que eles já sabem.

DURANTE A LEITURA...

Apresente o livro e, a partir do título, convide o grupo a apreciar uma história na qual tudo se transforma, onde tudo 
vira outra história, um ciclo que se renova a cada momento. 
Inicie a leitura e com uso do painel acolha as impressões da turma, apresentando as ilustrações a cada resposta
revelada.

APÓS A LEITURA...

O grupo poderá compor outros “cadês”, registrando-os em tirinhas, pesquisando junto aos seus familiares. 
Em seguida, uma apresentação poderá ser feita aos colegas.

Com o princípio do ciclo de vida que se renova a cada nova descoberta, entregue a cada criança um círculo feito em 
cartolina ou noutro material que preferir ou estiver disponível. Sensibilize o grupo a expressar por meio de ilustrações, 
recorte/colagem ou da escrita como o ciclo de vida de algo se manifesta. Realizada a proposta, inicie a apresentação 
dos círculos e motive o grupo a pensar no que poderia interferir e prejudicar o seguro desenvolvimento do ciclo de 
vida, bem como o que poderia ser feito para superar estas situações.

O que ele significa? Quando o utilizamos? 


