Os Pescadores e Suas Filhas
Autora: Cecília Meireles
Ilustrações: Cris Eich
Formato: 25,5x26,5cm
Os pescadores dormiam/ cansados, ao sol, nos barcos./ As filhinhas dos
pescadores/ brincavam na praça, de mãos dadas./ As filhinhas dos
pescadores/ cantavam cantigas de sol e de água./ Os pescadores
sonhavam/ com seus barcos carregados.
Nessa publicação, o poema de Cecília Meireles, com seus versos
cadenciados e melódicos, construídos com rigor estético, harmoniza-se com
as ilustrações da talentosa artista plástica Cris Eich. Estas, em tons suaves e delicados,
acompanham a luminosidade do dia ensolarado, o movimento dos barcos, do mar, dos
pescadores, o dinamismo das meninas e retratam a ternura, o afeto, os sonhos e os desejos
presentes no texto. Proporcionar a leitura de textos poéticos de qualidade ao público infantil
é imprescindível para sua formação de leitor.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: levantar hipóteses sobre a autora e sobre o livro, instigar a
curiosidade e ampliar o repertório do aluno
1. O livro Os pescadores e suas filhas foi escrito por uma grande escritora brasileira:
Cecília Meireles.
a) Pesquise sobre a infância da autora.
b) Use seu conhecimento e sua imaginação e desenhe as filhas dos pescadores.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do aluno
1. Prepare uma apresentação musicada do poema
2. Use sua imaginação e amplie os versos:
• Os pescadores dormiam, cansados, ao sol, nos barcos...
• As filhinhas dos pescadores brincavam, na praça, de mãos dadas...
• Os pescadores sonhavam com seus barcos carregados...
3. Reconte o texto em prosa.
4. Imagine os pescadores chegando em casa:
• Desenhe-os
• O que diriam para suas filhas?
• O que suas filhas lhes diriam?
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Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno e trabalhar a
interdisciplinaridade
1. Saiba mais sobre a vida e a obra de Cecília Meireles.
2. Pesquise para conhecer outros poemas ou músicas sobre o mar.
3. Pesquise sobre a pesca no Brasil, por exemplo: a história, a pesca artesanal, o
desenvolvimento sustentável e o futuro da pesca no país, espécies marinhas
ameaçadas de extinção, o Plano Safra da Pesca e Aquicultura, anunciado em
25/10/2012 por Dilma Rousseff. Com as informações crie um Você sabia...?
4. Pesquise sobre alguns peixes de água doce e água salgada. Crie um jogo da memória.
5. Pesquise sobre as vilas de pescadores existentes no Brasil. Depois, localize-as no
mapa.
6. Pesquise sobre a Festa de Iemanjá.
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