
Eric, faz tibum
Texto e ilustrações de  
Emily Mackenzie
Tradução de Gilda de Aquino

Elaboração do projeto: Ana Leme

Indicação:  
Infantil e Fundamental I (1o e 2o anos)

PROJETO PARA LEITURA DO LIVRO



2

AUTORA
Emily Mackenzie é ilustradora e de-

signer gráfica e vive em Edimburgo, 
na Escócia. Ela gosta de usar aquarela, 
lápis de cor e giz de cera. A inspiração 
para seus livros vem de observações 
do dia a dia e de memórias de sua 
infância, quando ela vivia ao lado de 
uma floresta de pinheiros e gostava 
de caminhar entre as árvores, à pro-
cura de coelhos e ouriços.

OBRA
Eric era um panda que virava e me-

xia estava preocupado com algo que 
pudesse lhe acontecer. Um panda 

muito fofo, com uma rotina normal, 
como qualquer um. Porém, não era 
nada fácil para ele lidar com os me-
dos e desafios do dia a dia. Como na 
hora de dormir, em que se preocupa-
va muito com os barulhos trazidos 
pela noite. Mas, felizmente, Flora, 
uma coelha valente, corajosa e muito 
generosa, estava sempre ao lado de 
Eric, ajudando no que mais o preocu-
pava: experimentar coisas novas.  

A cada dia da semana, os amigos 
vivenciavam novidades, e as preocu-
pações de Eric sempre estavam por ali. 

Mas o que o deixou bem, mas bem 
preocupado, foi um convite dos ami-
gos Desmundo e Raimundo para 
uma festa na piscina. Foi o suficien-
te para Eric pirar! E se seu pelo mo-
lhasse? E se entrasse água em seus 
olhos? E se ele afundasse na piscina? 
Mas Eric encheu-se de boias e resol-
veu ir para a festa. Todos estavam se 
divertindo muito, e Eric tentou en-
contrar coragem para pular na pisci-
na. Foi quando Flora deu um grande 
grito de puro incentivo e o pulo na 
água aconteceu. Eric estava muito 
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animado! Pouco depois, ele perce-
beu que já estava nadando sem boia 
e ficou feliz! De repente, Eric notou 
que Flora precisava de uma ajudinha 
de incentivo. Ela estava bem lá em 
cima do escorregador, sem coragem 
de descer. Então, o amigo disse: “Que 
tal fingirmos que somos pinguins? 
Eles escorregam muito bem!”. Eric foi 
gentil com Flora. A ideia foi boa! Jun-
tos, de mãos dadas, escorregaram e... 
TIBUM na piscina. 

Este livro traz para o leitor, a todo 
momento, quanto é possível superar 
desafios e inseguranças e quão ne-
cessário é estarmos sempre próximos 
de pessoas que acreditam em nós.

Quantas crianças encontramos 
precisando de apoio, como narrado 
nesta história? Que lindo foi ver Eric 
vencendo seus medos e encorajan-
do a amiga quando ela precisou. 
Esta obra lhe permitirá desenvolver 
muitas propostas evidenciando te-
mas de autoestima, medo, amizade, 
coragem, segurança, descobertas 
e muitos outros, que poderão ser 
trazidos pelas próprias crianças 

durante as conversas mediadas no 
processo de leitura. 

Destacamos algumas sugestões de 
atividades compatíveis com os exem-
plos apresentados na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), disponí-
vel em http:/basenacionalcomum.
mec.gov.br/.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Esta história nos convida a refle-
tir sobre questões emocionais que 
nos cercam a todo momento. E não 
é diferente com as crianças. A narra-
tiva abrange os variados campos de 
experiências da BNCC para Educa-
ção Infantil (crianças pequenas, de 4 
anos a 5 anos e 11 meses). As ativi-
dades que serão sugeridas terão por 
base brincadeiras e conversas com 
o mediador/educador, que poten-
cializarão as possíveis descobertas 
de si mesmo e as vivências sociais, 
questões importantíssimas para a 
transição da Educação Infantil para o 
Ensino Fundamental.
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Preparando a leitura

Escuta, fala, pensamento e ima-
ginação (EI03EF01 e EI03EF03)

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos 
e sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de 

fotos, desenhos e outras formas de 
expressão.

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, 
procurando orientar-se por temas 
e ilustrações e tentando identificar 

palavras conhecidas.

Organize as crianças em círculo 
e apresente o livro explorando ini-
cialmente a capa e a quarta capa. 
Estimule, por meio de perguntas, a 
observação de alguns pontos sobre a 
história. Peça a elas que tentem iden-
tificar do que se trata a história: Quais 
personagens aparecem na capa? 
Que pista os balões na quarta capa 
podem nos trazer? As expressões do 
Eric nos dão uma ideia de quê? O que 
será que ele está sentindo? Como 

vocês demonstram seus medos e re-
ceios? Vocês percebem através das 
expressões dos amigos o que eles 
estão sentindo? Como será o lugar 
onde se passa esta história? E a pisci-
na na capa, por que será que está ali? 
Como se chama o esporte em que os 
atletas nadam? A coelhinha e o pan-
da são amigos? O que vocês acham? 
E por quê?

O eu, o outro e o nós (EI03EO03 e 
EI03EO01)

(EI03EO03) Ampliar as relações 
interpessoais, desenvolvendo 

atitudes de participação e 
cooperação.

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos 
outros, percebendo que as pessoas têm 
diferentes sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir.

Proponha às crianças compartilhar 
com o grupo experiências sobre seus 
amigos. Quem são, os nomes, como 
gostam de brincar juntos. Pergun-
te a elas se já precisaram ajudar um 
amigo enquanto brincava e como foi. 
Esta conversa será bastante interes-
sante para a sensibilização do tema 
antes do início da leitura do livro.

Durante a leitura

Escuta, fala, pensamento e ima-
ginação (EI03EF06)

(EI03EF06) Produzir suas próprias 
histórias orais e escritas (escrita 
espontânea), em situações com 

função social significativa.
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Prepare sempre com antecedência 
os detalhes da leitura. Se for possível, 
leve as crianças para alguma área ex-
terna da escola. Mudar o ambiente 
poderá potencializar esse momento. 
A leitura poderá ser feita por você. 
Faça algumas pausas e converse so-
bre o que está acontecendo, ou leia 
toda a história e troque algumas 
experiências com os sentidos que 
as crianças foram criando enquanto 
ouviam. Por exemplo: Por que será 
que Eric está tão preocupado? O que 
vocês fariam se estivessem no lugar 
dele? Vocês topariam experimentar 
o pão com mel, como ele fez? Teriam 
coragem de escalar as barras de ferro? 

Essas trocas, através de conversas, 
são importantíssimas para que você 
conheça cada vez mais seu grupo de 
alunos e como poderão ser mediado-
res em situações que possam preci-
sar de mediação.

Após a leitura

Corpo, gestos e movimentos  
(EI03CG01 e EI03CG03)

(EI03CG01) Criar com o corpo formas 
diversificadas de expressão de 

sentimentos, sensações e emoções, 
tanto nas situações do cotidiano 
quanto em brincadeiras, dança, 

teatro, música.

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, 
olhares e mímicas em brincadeiras, 
jogos e atividades artísticas como 

dança, teatro e música.

Provavelmente boas conversas já 
aconteceram antes e durante a leitura 

deste livro. Agora crie atividades mais 
lúdicas, que explorem e potencializem 
os temas trazidos: emoções, empatia, 
coragem, medos, amizade. 

Proponha que as crianças possam 
pensar em sensações e emoções e as 
demonstrem por meio de gestos com 
o rosto e/ou o corpo todo. Elas pode-
rão fazer carinha triste, de medo, fe-
liz... Forme duplas para que uma das 
crianças possa adivinhar o que o ami-
go está querendo dizer através dos 
gestos. Eles poderão, além de falar, 
desenhar ou até mesmo representar 
com seu próprio corpo fazendo ima-
gens parecidas. 

Depois, poderão expor os dese-
nhos que demonstram as variadas 
sensações trocadas no grupo e mon-
tar um painel.

Eu, o outro e o nós (EI03EO01) 

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos 
outros, percebendo que as pessoas têm 
diferentes sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir.
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É extremamente importante pro-
porcionar às crianças pequenas opor-
tunidades de vivenciar situações em 
que possam interagir com o grupo 
e se atentar às expressões usadas na 
comunicação, o que os tornará mais 
sensíveis aos sentimentos e às neces-
sidades das pessoas. 

Você poderá coletar, por meio 
de perguntas, os medos ou receios 
de cada criança e criar uma lista de 
“preocupações” da sala. Depois, po-
derá ler a lista para o grupo, verifican-
do entre eles como poderão ajudar 
uns aos outros a superar seus medos. 
Assim como Flora ajudou seu amigo 
Eric e depois foi ajudada por ele.

Eles poderão desenhar uns aos ou-
tros ajudando-se nas situações cole-
tadas em sala de aula. 

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Preparando a leitura

História (EF01HI03)

(EF01HI03) Descrever e distinguir 
os seus papéis e responsabilidades 
relacionados à família, à escola e à 

comunidade.

Este momento que antecede a lei-
tura tem uma importante função, que 
podemos chamar de sensibilização. 
Organize um encontro com os alunos 
para conversarem sobre o lugar de 
cada um na sociedade e na família.  
Pergunte sobre o papel deles como 
cidadãos e proponha reflexões que 
englobem ser solidário, ser empático, 

generoso. Com base nas discussões e 
reflexões das respostas, certamente 
você terá crianças mais preparadas 
para o momento da leitura.

Língua Portuguesa (EF15LP02)

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras 

dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se 

em seus conhecimentos prévios 
sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o 

suporte e o universo temático, bem 
como sobre saliências textuais, 

recursos gráficos, imagens, dados 
da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações 

e inferências realizadas antes 
e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das 

hipóteses realizadas.

Ainda antes de começar a leitura, 
outros elementos devem ser ob-
servados pelos alunos, como título, 



7

autor, ilustrador, tradutor, editora, 
folha de rosto, página de créditos, 
quarta capa e outros detalhes, que 
muitas vezes são trazidos pelas pró-
prias crianças. Proponha uma análi-
se da capa e do título e pergunte a 
eles: Que história vocês acreditam 
que será contada?

Durante a leitura

Este momento poderá ser pensan-
do de variadas formas. Pode-se pen-
sar esta leitura fora da sala de aula, 
como no pátio, embaixo de uma ár-
vore, na biblioteca; enfim, cantinhos 
gostosos da escola poderão ser apro-
veitados para deixar a leitura leve e 
interessante. A leitura poderá ser feita 
por você, professor, ou cada criança 
poderá ler uma parte, o que as fará se 
sentir protagonistas. Muitas crianças 
adoram compartilhar experiências 
e exemplos durante a leitura. Fica a 
seu critério fazer alguns combinados 
de ler todo o texto e depois conver-
sarem ou fazer paradas reflexivas so-
bre os trechos da história, sempre de 
acordo com as necessidades trazidas 
pelos alunos.

Após a leitura

Língua Portuguesa
(EF15LP11 e EF15LP13)

(EF15LP11) Reconhecer 
características da conversação 

espontânea presencial, respeitando 
os turnos de fala, selecionando e 

utilizando, durante a conversação, 

formas de tratamento adequadas, de 
acordo com a situação e a posição  

do interlocutor.

(EF15LP13) Identificar finalidades 
da interação oral em diferentes 

contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.).

Sempre que terminamos uma lei-
tura com crianças, percebemos que 
ficam ansiosas por compartilhar as 
experiências vividas durante a leitura. 
Aproveite esse momento para fazer 
uma ligação com as falas dos alunos 
na conversa realizada “antes da lei-
tura”. Façam um elo enfatizando os 
temas já discutidos, como empatia, 
medos, coragem, amizade e tantos 
outros que poderão surgir. Atenção 
especial às crianças mais caladinhas 
e que compartilham menos experiên-
cias. As falas de outros amigos pode-
rão ajudá-las a construir sentido nas 
suas observações.
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Escrita

Língua Portuguesa 
(EF12LP03, EF15LP03 e EF02LP13)

(EF12LP03) Copiar textos breves, 
mantendo suas características e 

voltando para o texto sempre que tiver 
dúvidas sobre sua distribuição gráfica, 
espaçamento entre as palavras, escrita 

das palavras e pontuação.

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos.

Proponha que as crianças localizem 
no texto momentos em que Eric se 
sentia muito preocupado e por qual 
motivo. Encaminhe-os para observar 
a forma de tratamento usada durante 
os diálogos entre os dois personagens, 
Eric e Flora. Eles poderão preparar 
um texto transcrevendo trechos dos 
momentos que imaginam ter sido 
mais difíceis para o panda. Aproveite 
a escrita para destacar questões gra-
maticais, como separação de sílabas, 
dígrafos, acentuação, nomes próprios, 
verbos, substantivos e outros. Outra 
proposta é organizar uma lista de 
adjetivos que observaram em cada 
personagem. As palavras que não 
souberem o significado poderão ser 
pesquisadas num dicionário.

(EF02LP13) Planejar e produzir 
bilhetes e cartas, em meio 

impresso e/ou digital, dentre 
outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/

finalidade do texto.

Organize uma coleta de dados 
com as crianças sobre seus medos, 
preocupações, inseguranças. Depois, 
proponha que façam bilhetes de en-
corajamento e troquem entre elas.  
O bilhete poderá ser endereçado a 
um amigo específico ou não.

Arte (EF15AR18 e EF15AR21)

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar 
formas distintas de manifestações 
do teatro presentes em diferentes 

contextos, aprendendo a ver e  
a ouvir histórias dramatizadas  

e cultivando a percepção,  
o imaginário, a capacidade  

de simbolizar e o repertório 
ficcional.

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o 
faz de conta, ressignificando objetos 

e fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos, por meio 
de músicas, imagens, textos ou 

outros pontos de partida, de forma 
intencional e reflexiva.

Feita a coleta de dados proposta 
acima, as crianças poderão dramati-
zar os diálogos entre elas, com base 
nos medos, inseguranças e nos bi-
lhetes de encorajamento. Em outro 
momento, poderão brincar de fa-
zer feições variadas de acordo com 
emoções. Triste, alegre, preocupado, 
com muito medo, com coragem... 
Organize duplas para esta dinâmica. 
Enquanto uma criança faz as feições, 
a outra poderá desenhar ou pintar a 
imagem do colega. 
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Educação física (EF12EF02)

(EF12EF02) Explicar, por meio 
de múltiplas linguagens 

(corporal, visual, oral e escrita), as 
brincadeiras e os jogos populares 

do contexto comunitário e regional, 
reconhecendo e valorizando 
a importância desses jogos e 

brincadeiras para suas culturas  
de origem.

As crianças poderão organizar, com 
o professor de Educação Física, uma 
lista de brincadeiras que conhecem. 
O ideal é que tragam uma diversi-
dade para compartilhar com o gru-
po. A proposta será cada criança ou 
pequenos grupos explicá-las para as 
crianças que ainda não as conhecem. 
Depois de regras trocadas e demons-
trações, todo o grupo estará pronto 
para a brincadeira. 

O professor é um grande motiva-
dor e encorajador para as crianças. 
Será bem importante observar se 
elas se sentem inseguras, como o 

Eric, em alguns jogos e brincadeiras. 
Poderão, em grupo, buscar saídas en-
corajadoras, como Flora foi fazendo a 
cada preocupação do seu amigo.

Matemática (EF01MA17, EF02MA18 
e EF01MA01)

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar 
períodos do dia, dias da semana e 

meses do ano, utilizando calendário, 
quando necessário.

(EF02MA18) Indicar a duração de 
intervalos de tempo entre duas 

datas, como dias da semana e meses 
do ano, utilizando calendário, para 

planejamentos e organização  
de agenda.

(EF01MA01) Utilizar números 
naturais como indicador de 

quantidade ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas e 
reconhecer situações em que os 
números não indicam contagem 
nem ordem, mas sim código de 

identificação.
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Oferte, como um modelo, um ca-
lendário para as crianças. Elas po-
derão criar seu próprio calendário e 
organizar suas rotinas escolares.

Em outro momento, poderão criar 
um calendário semanal gigante, 
identificar no texto os acontecimen-
tos a cada dia da semana e os trans-
crever para o quadro.

De acordo com a maturidade das 
crianças, você poderá usar o calen-
dário para outras atividades interdis-
ciplinares. 

Ciências (EF01CI05, EF01CI04 e  
EF02CI04)

(EF01CI05) Identificar e nomear 
diferentes escalas de tempo: os 
períodos diários (manhã, tarde, 

noite) e a sucessão de dias, semanas, 
meses e anos.

(EF01CI04) Comparar características 
físicas entre os colegas, reconhecendo 

a diversidade e a importância da 
valorização, do acolhimento e do 

respeito às diferenças.

Você poderá organizar, com as 
crianças, suas rotinas diárias, des-
tacando os períodos (manhã, tar-
de e noite). Após a escrita da rotina 
de cada um, poderão refletir sobre 
ações que julgam complexas, mais 
simples, que sentem insegurança 
para realizar, que se repetem mais, 
esporádicas, que realizam sozinhas 
ou em grupo, que já têm autonomia 
para realizar e as que dependem da 
mediação de um adulto.

É muito importante destacar, du-
rante a análise da coleta de dados, 

a diversidade entre elas e o respeito 
às características e fragilidades de 
cada uma.

(EF02CI04) Descrever características 
de plantas e animais (tamanho, 

forma, cor, fase da vida, local onde se 
desenvolvem etc.) que fazem parte 
de seu cotidiano e relacioná-las ao 

ambiente em que eles vivem.

É bem possível aproveitar e prepa-
rar pesquisas sobre os animais cita-
dos na história. Seu habitat, rotinas, 
alimentação, locomoção, formas de 
reprodução etc.

Geografia (EF02GE04)

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças 
e diferenças nos hábitos, nas relações 
com a natureza e no modo de viver de 

pessoas em diferentes lugares.

O professor poderá resgatar a cole-
ta de dados realizada nas atividades 
de ciências com base nos animais e 
mapear, por meio de desenhos, o 
habitat e características dos animais 
citados na história. 

Além dessas atividades, poderá 
buscar, com pesquisas, a diversi-
dade de povos no nosso planeta, 
como vivem e as situações de rotina 
de cada um, de forma que possam 
identificar ações mais simples para 
um povo por questões culturais e 
mais complexas para outros. Como 
exemplo, cite as pessoas que mo-
ram nos polos e as que estão nos 
países tropicais, pois elas têm ne-
cessidades distintas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O professor/mediador é um grande 
motivador na formação do leitor e dos 
aprendizados que envolvem a carreira 

escolar de cada criança. E o ponto de 
partida para uma ação potente de 
leitura é a escuta generosa de cada 
mediador. A criança deverá ser o pro-
tagonista desta ação, e o professor, o 
grande condutor para potencializar as 
concretudes dos sentidos e vivências 
daqueles momentos. 


