
 

PROJETO DE LEITURA   
AS MENINAS E O POETA 
 

 

As meninas e o poeta 
 

Autor: Manuel Bandeira 
Ilustrações: Maurício Negro 
Seleção: Elias José 
Formato: 18x26cm 
 
As meninas e o poeta é uma coletânea de poemas do consagrado Manuel 

Bandeira, poemas que escreveu para homenagear seus amigos ou os 

filhos, em aniversários, nascimentos, batizados, qualquer data especial ou 

após as costumeiras visitas. O poeta Elias José, que organizou a seleção, 

comenta: Os poemas para os amigos eram irônicos, gozadores, mas muito 

amistosos. Os poemas para as crianças eram brincalhões, afetivos, 

carinhosos, quase cantigas de ninar. Feitos com rimas e vocábulos comuns, que por certo as 

crianças e as jovens decoravam para dizer orgulhosamente aos amiguinhos e aos professores. 

O poeta para adultos – culto, sério e muitas vezes triste – nos poeminhas infantis soltava toda 

a ternura e delicadeza acumuladas. Tornava-se um tio-poeta e, mais tarde, um avozinho-

poeta. 

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 

Objetivos: levantar hipóteses sobre o conteúdo do livro 
 
Manuel Bandeira, poeta nascido em Recife em 1886 e falecido no Rio de Janeiro em 1968, 

tinha muitos amigos. Visitava-os sempre, convivendo carinhosamente com eles e as crianças. 

Como poeta, achou o melhor jeito de homenageá-los: oferecer-lhes poemas. 

Em datas festivas como aniversários, nascimentos, batizados ou mesmo em encontros 

ocasionais, Manuel Bandeira criava muitos poemas-dedicatórias que distribuía como 

presentes.  

O livro As Meninas e o Poeta traz parte desse material, organizado pelo escritor Elias José, 

que selecionou os poemas com cuidado e afeto, como o poeta ao escrevê-los. As ilustrações 

e projeto gráfico ficaram nas mãos do criativo artista Maurício Negro  que valorizou ainda 

mais os textos carinhosos do nosso poeta do Recife. 

1. Use seus conhecimentos e sua imaginação, complete os espaços em branco e 

descubra os nomes das homenageadas. 

 

Muitas vezes a beira-mar 

Sopra um fresco alento de brisa 

Que vem do largo a ______________. 

Assim é o teu nome, ______________  . 

Que principia igual ao mar 

E acaba mais suave que a brisa. 

 

Não é Joe, não é Joana, 
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Nem Juanita: é ____________ 

A diferença é _____________, 

Mas nessa diferencita, 

Que em suma é tão pequenina, 

Há a graça que não está dita, 

Que é privilégio da dona, 

Que já toda a gente ____________ 

E assim talvez não reúna 

Nenhuma moça bonita. 

 

 

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do livro 
 

1. Leia a apresentação feita pelo poeta Elias José com a intenção de saber mais sobre o 

livro e sobre o poeta. 

2. Leia oralmente os poemas com a intenção de perceber a sonoridade, as rimas, o jogo 

das palavras. 

3. Escolha um poema de que mais gostou e justifique sua a escolha. 

4. Escolha um deles e crie um cartão de aniversário. 

5. Leia as páginas 86 e 87 e descubra quem são as meninas homenageadas no livro. 

 
Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 

Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno, trabalhar a 
interdisciplinaridade 

 

1. Pesquise para saber mais sobre Manuel Bandeira. Escolha uma informação e conte 

para a classe. 

2. Pesquise sobre a cidade natal do escritor. 

3. Descubra quem é Elias José. 

4. Saiba mais sobre o ilustrador Maurício Negro. 

5. Pesquise para conhecer quem são os familiares das meninas homenageadas no livro. 

6. Escolha um familiar ou um(a) amigo(a) e crie um poema. Lembre-se de usar o nome 

dele ou dela.  
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