A Grande Aventura de Maria Fumaça
Autora: Ana Maria Machado
Ilustrações: Suppa
Faixa Etária: A partir de 8 anos
Formato: 18x26cm
Com mais de cem livros para crianças e jovens, Ana Maria Machado
sempre nos surpreende com suas histórias. A locomotiva Maria Fumaça
que, em outros tempos, viajara muito pelo Brasil, estava cansada de ficar
parada. Sentia-se solitária, enferrujada, abandonada em um canto da
estação. Um dia, então, ela convida Zé Pretinho, um vagãozinho de
carregar carvão, e Beltrão, um velho vagão de carregar bois, para uma
aventura: atravessar vales, serras e chegar à cidade. Zé Pretinho se
animava: – Isso! Corre, Maria Fumaça!/ E vá vendo tudo que passa! / Passa monte, passa
casa, passa ponte, passa estrada, passa boi, passa boiada. Os três chegam à cidade. Um
acontecimento! Fotografias nos jornais, aparecimento na televisão, discussões na Prefeitura,
na Câmara e no Ministério. A leitura de uma boa história como essa estimula a imaginação
infantil e oferece à criança recursos para uma melhor compreensão de si mesma e de
questões complexas do mundo do adulto.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: aproximar o aluno do livro
1. O livro que você vai ler conta a história de uma locomotiva, Maria Fumaça. Você sabe
o que é uma Maria Fumaça? Caso não saiba, faça uma pesquisa, escolha três
informações e escreva, com suas palavras, frases começando com: Você sabia que...

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do aluno
1. Explique com suas palavras o motivo de Maria Fumaça convidar Zé Pretinho e Beltrão
para viajar.
2. Conte como foi a reação dos dois.
3. Em sua opinião, qual a causa de tanto alvoroço quando os três personagens
chegaram à cidade.
4. Conte como reagiu Maria Fumaça às ideias do prefeito.
5. Construa com seus colegas a Maria Fumaça, Zé Pretinho e Beltrão depois da reforma.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivo: trabalhar e elaboração de problemas, trabalhar a
interdisciplinaridade
1. Pesquise para conhecer Ana Maria Machado. Depois da pesquise, imagine que a
autora vai visitar sua escola. Faça, com seus colegas, uma lista de presentes que
vocês poderiam dar pra ela. Justifiquem as escolhas.
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2. Pesquise para conhecer outros livros ilustrados por Suppa. Escolha um que gostaria
de ler. Justifique sua escolha.
3. Investigue sobre passeios turísticos de Maria Fumaça em algumas cidades brasileiras.
Escolha um de que gostaria de fazer e justifique sua escolha.
4. Pesquise para conhecer o Museu da Língua Portuguesa, na antiga Estação da Luz, em
São Paulo.
5. Pesquise sobre as cantigas de roda.
6. Pesquise para saber sobre a história do metrô no Brasil.
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