Caiu na Rede é Peixe
Autor: Dave Santana
Ilustrações: Dave Santana
Faixa Etária: A partir de 8 anos
Formato: 18x26cm
Mais um livro escrito e ilustrado por Dave Santana que, como os outros
de sua autoria, é permeado de muito humor com ilustrações criativas,
alegres e coloridas.
Em Caiu na rede é peixe, a história acontece no fundo do mar e o
protagonista é um pequeno siri de garras grandes e desproporcionais.
Ligeiro e inquieto, ele passa seus dias rompendo a malha das redes nas
quais outros crustáceos, peixes, cetáceos, anfíbios e muitas outras espécies de animais
marinhos são presas fáceis dos pescadores. Até um tubarão, o rei dos mares, o valente siri
salva-vidas consegue tirar do perigo.
Porém um dia, o caçador acaba virando caça. Ops! Essa não!Como fui cair nesse velho truque
da isca para peixes? Logo eu, o grande inimigo das redes! (...) Essa rede está mais resistente.
(...) Agora eu estou perdido mesmo! O que será que aconteceu com o pequeno crustáceo?

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: aproximar o aluno do livro
Conheça um trecho do início da história:
Mais uma vez, como de costume, um dos habitantes dos mares choramingava e se
contorcia todo enroscado em uma rede de pesca. (...) picotar uma rede de pesca deve ser a
maior diversão para quem tem mãos parecidas com alicates! Tanto que, em segundos, o
siri libertou...
1. Use seus conhecimentos e sua imaginação e arrisque um palpite:
a. Quem o siri libertou?
b. Desenhe o siri e quem ele libertou.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do aluno
1. Leia com a intenção de descobrir que espécies marinhas o siri salvou. Escreva os
nomes das espécies.
2. Se o siri fosse uma pessoa, que tipo de pessoa ele seria? Justifique sua resposta.
3. Na página 33 podemos ler “Ai, meu São Netuno! Agora estou perdido mesmo!!!”
Explique o motivo do siri referir-se a Netuno.
4. Escolha outro título para o livro.
5. Amplie oralmente o final da história.
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Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno
1. Pesquise para saber mais sobre Dave Santana.
2. Conheça a música com o mesmo título do livro e outras em que aparece a palavra
peixe.
3. Investigue sobre as espécies marinhas citadas no livro, inclusive o siri. Monte um
painel ilustrado.
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