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Gênero textual:
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Competências:
O eu, o outro e o nós / Corpo, 

gestos e movimentos / Espaços, 
tempos, quantidades, relações 
e transformações / Escuta, fala, 

pensamento e imaginação

Temas:
Jogos e Brincadeiras; Família, 

amigos e escola; Números

Categoria:
Educação Infantil

CLASSIFICAÇÕES

AUTOR
Jean-Claude, nascido Jean-Claude 

Ramos Alphen, no Rio de Janeiro, 
em 1965, é um ilustrador e escritor 
de livros infantis. Logo que nasceu 
se mudou para a França, terra natal 
de seu pai, onde passou a infância. 
O retorno ao Brasil, terra natal de 
sua mãe, ocorreu alguns anos mais 
tarde, e conduziu-o a estudar Mar-
keting e Publicidade em São Paulo. 
Jean-Claude adentrou o campo da 

Literatura Infantil a princípio como 
ilustrador, na década de 1990, e pos-
teriormente como escritor, nos anos 
2000. Hoje já tem trinta títulos lança-
dos no Brasil, e alguns na França e no 
Canadá. A qualidade de seu trabalho 
pode ser atestada por meio dos diver-
sos prêmios que recebeu, tais como 
o Prêmio Literário Glória Pondé de 
Literatura Infantil e Juvenil (2010) e 
o Prêmio Jabuti (2017), na categoria 
Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil.
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OBRA
Aprender a contar pode ser mui-

to divertido! Mais do que isso, pode 
ser uma experiência cheia de brin-
cadeiras e afeto. Isso é o que acon-
tece em Girafas, a delicada obra de 
Jean-Claude.

Na história, uma criança conta ao 
leitor que o seu pai é o maior dese-
nhista de girafas do mundo. E ele faz 
jus ao elogio no início, quando dese-
nha o animal. Mas uma girafa é pou-
co, e a criança pede duas, depois três, 
quatro, cinco... O pai atende aos seus 
pedidos, mas no meio do caminho 
decide tornar as girafas um pouco 
mais divertidas, acrescentando-lhes 
adereços e mudando as cores e os 
padrões de seus pelos! E a criança... 
bem, a criança não concorda muito 
com essa proposta. Que baita confu-
são o pai criou! Não daria para dese-
nhar só girafas?

Por meio de um jogo divertido, o 
pequeno leitor é convidado a entrar 
na brincadeira, que propõe a conta-
gem dos animais e a sua associação 
aos algarismos arábicos. Assim, a 
obra se revela também como uma 
gentil porta de entrada ao campo 
da matemática. Outro acerto que 
merece ser destacado é o ajustado 
diálogo entre palavra e imagem. 
Para cada girafa solicitada no texto, 
um desenho é devolvido na ilustra-
ção, estabelecendo um interessante 
jogo de linguagens. Todas essas pro-
postas são apresentadas com leveza 
e naturalidade pelo autor que, como 
era de se esperar, também assina as 
graciosas e perspicazes ilustrações 
da obra.

Para além dos jogos e dos núme-
ros, entretanto, um terceiro tema 
pulsa da obra: as relações familiares. 
Com uma atividade compartilhada 
– o desenhar –, criança e pai trocam 
pontos de vista e gostos pessoais, 
mostrando-nos que entre a brinca-
deira e o aprendizado, existe muito 
espaço para o afeto.

3, 2, 1: hora de começar a leitura!
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Preparando a leitura

Escuta, fala, pensamento e  
imaginação (EI03EF01)

(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.

Toda criança sabe reconhecer uma gi-
rafa, mas que tal enumerar as suas prin-
cipais características? Além do clássico 
pescoço longo, que outras qualidades 
físicas a turma é capaz de apontar no 
animal? Se achar necessário estimular 
a conversa, faça perguntas como: quan-
tas patas ela tem? Como é a sua cauda? 
Quais são as cores dos seus pelos? Ano-
te as respostas na lousa.

Traços, sons, cores e formas  
(EI03TS02)

(EI03TS02) Expressar-se livremente 
por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais 

e tridimensionais.

Que tal criar um desenho para retra-
tar esse belo animal? Ofereça papel e 
giz de cera aos alunos, pedindo-lhes 
que criem um desenho de uma girafa. 
Sempre que necessário, relembre-os 
sobre suas principais características, 
listadas na atividade anterior. Para fi-
nalizar, desafie os alunos a escreverem 
a palavra “GIRAFA” em letra de fôrma/
bastão no papel.

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações  
(EI03ET01, EI02ET07 e EI03ET07)

(EI03ET01) Estabelecer relações 
de comparação entre objetos, 

observando suas propriedades.

Apresente a capa do livro para a 
turma. Quantas girafas estão retra-
tadas na imagem? Após a contagem, 
questione os alunos sobre as cores e 
tamanhos. Que tal classificá-las por or-
dem de altura? Por exemplo, a girafa 
menor é a vermelha, em seguida vem  
a branca, depois a amarela, e assim 
por diante. Por fim, chame a atenção 
da turma para os chapéus de festa 
que algumas delas usam. Por que 
será que elas estão vestidas assim? 
Levante algumas hipóteses de modo 
a estimular a curiosidade pela leitura.
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(EI02ET07) Contar oralmente  
objetos, pessoas, livros etc.,  

em contextos diversos.

(EI03ET07) Relacionar números  
às suas respectivas quantidades  
e identificar o antes, o depois e  

o entre em uma sequência.

As crianças já sabem contar até 
quanto? Repasse com a turma, sina-
lizando a contagem com os dedos, 
os números de 1 a 10. Em seguida, 
proponha uma segunda contagem, 
escrevendo os algarismos na lousa 
e pedindo que os alunos os copiem 
em seus cadernos. Por fim, forme uma 
roda e proponha uma terceira conta-
gem, desta vez com o auxílio de ob-
jetos, por exemplo: 1 estojo, 2 lápis, 
3 borrachas, etc.

Lendo o livro

Escuta, fala, pensamento e  
imaginação (EI02EF03)

(EI02EF03) Demonstrar interesse 
e atenção ao ouvir a leitura 
de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de  
ilustrações, e acompanhando,  

com orientação do adulto-leitor, a 
direção da leitura (de cima  

para baixo, da esquerda  
para a direita).

Forme uma roda com os alunos, 
explicando-lhes que chegou a hora 
de ler a história. Para tanto, atente-os 
para a importância de fazer silêncio 
e se concentrar na escuta. Quando 
um ambiente propício estiver esta-
belecido, inicie a leitura em voz alta, 
compartilhando, a cada página lida, 
as ilustrações da obra com o grupo. 

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações  
(EI03ET07)

(EI03ET07) Relacionar números  
às suas respectivas quantidades  
e identificar o antes, o depois e  

o entre em uma sequência.

Promova uma segunda leitura da 
obra, desta vez pedindo que os alunos 
a acompanhem em seus respectivos 
livros. A cada par de páginas, ofereça 
um tempo para que eles contem o nú-
mero de girafas que estão representa-
das. Esse número bate com o que está 
sendo narrado?
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Escuta, fala, pensamento e  
imaginação (EI02EF03 e EI03EF03) 
e Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações  
(EI03ET07)

(EI02EF03) Demonstrar interesse 
e atenção ao ouvir a leitura 
de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, 
e acompanhando, com orientação do 

adulto-leitor, a direção da leitura  
(de cima para baixo, da esquerda 

para a direita).

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

palavras conhecidas.

(EI03ET07) Relacionar números  
às suas respectivas quantidades  
e identificar o antes, o depois e  

o entre em uma sequência.

Além da contagem que deverá ser 
realizada ao longo de toda a leitu-
ra, levante algumas questões mais 
específicas:

p. 12 e 13: A representação do som 
“zzzzzz” acompanha o momen-
to em que o pai se põe a dormir. 
Que tal experimentar essa sono-
ridade? Que outros sons também 
poderiam representar uma pes-
soa dormindo? Um som de ron-
co? Permita que as crianças ex-
plorem algumas possibilidades. 
Ainda nessas páginas, mais um 
detalhe merece atenção: além do 
pai, quem mais caiu no sono?

p. 18 e 19: A festa parece estar cres-
cendo: uma nova girafa apare-
ceu com um nariz de palhaço! 
A julgar pelas expressões de 
suas colegas, qual é o senti-
mento coletivo que parece to-
mar conta da cena? Espanto? 
Curiosidade? Indiferença?

p. 20-23: Para além dos adereços, 
a confusão parece se estender 
para o corpo dos animais! O que 
aconteceu com as manchas das 
girafas? Que tal descrever cada 
uma delas?

p. 24 e 25: “Ufa! Agora sim!”. De volta 
ao tradicional tom amarelado, as 
girafas parecem mais sérias? As 
crianças preferem as girafas co-
loridas ou no seu tom “normal”?  

p. 28 e 29: O que aconteceu com as 
outras oito girafas? Se tirarmos 
oito girafas de um total de dez, 
quantas sobram?

p. 34 e 35: Por que será que o pai 
fez da última girafa uma fugiti-
va? Será que era porque ela es-
tava fantasiada para uma festa? 
Ou justamente para que o filho 
ou filha aceitasse uma girafa 
fora do padrão?



7

Após a leitura

Escuta, fala, pensamento  
e imaginação (EI03EF01) e  
O eu, o outro e o nós (EI03EO01)

(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.

(EI03EO01) Demonstrar empatia 
pelos outros, percebendo que as 

pessoas têm diferentes sentimentos, 
necessidades e maneiras  

de pensar e agir.

Forme uma roda com a turma e pro-
ponha uma conversa sobre a obra. As 
crianças gostaram da história? Quais 
foram as passagens mais divertidas? 
Assim como as personagens do li-
vro, elas também têm o hábito de 
pedir que seus pais ou responsáveis 
façam desenhos? Poderiam com-
partilhar algumas experiências com 
a turma? Conduza essa conversa de 
maneira leve e descontraída, valori-
zando as opiniões e experiências da  
cada criança. 

Traços, sons, cores e formas 
(EI03TS02) e Espaços, tempos, 
quantidades, relações e  
transformações (EI03ET05)

(EI03TS02) Expressar-se livremente 
por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais 

e tridimensionais.

(EI03ET05) Classificar objetos 
e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças.

Que tal criar cartazes? A partir de 
revistas variadas, desafie a turma 
a procurar e recortar imagens dos 
mais diversos animais, como elefan-
tes, leões, cães, gatos e, é claro, gira-
fas! Além disso, os alunos também 
deverão buscar por representações 
dos algarismos de 1 a 10. Cada cartaz 
deverá representar um número e ani-
mal, por exemplo: no primeiro cartaz 
poderão ser colados o algarismo 1 e 
a imagem de um leão; no segundo, 
o algarismo 2 e duas imagens de ele-
fantes; no terceiro, o algarismo 3 e 
três imagens de girafas, e assim por 
diante. Ao final, exponha os cartazes 
na parede da sala de aula.
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Traços, sons, cores e formas  
(EI03TS02)

(EI03TS02) Expressar-se livremente 
por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais 

e tridimensionais.

Na história, o pai adora desenhar 
girafas, e o faz muito bem! Que ani-
mais as crianças gostam de desenhar? 
Cães, gatos, leões, rinocerontes, ma-
cacos...? Ofereça papel e lápis de cor 
aos alunos, pedindo-lhes que façam 
o desenho de um animal. Eles podem 
desenhar seus animais favoritos, ou 
aqueles que acham mais bonitos ou fá-
ceis de desenhar. Ao final, exponha os 
desenhos na sala de aula. 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação (EI03EF04) e Corpo, 
gestos e movimentos (EI03CG02)

(EI03EF04) Recontar histórias 
ouvidas e planejar coletivamente 

roteiros de vídeos e de encenações, 
definindo os contextos, os 

personagens, a estrutura da história.

(EI03CG02) Demonstrar controle 
e adequação do uso de seu 

corpo em brincadeiras e jogos, 
escuta e reconto de histórias, 

atividades artísticas, entre 
outras possibilidades.

A obra pode render uma divertida 
e interessante adaptação teatral! Com 
um grupo de dez alunos, proponha a 
recontagem da história, a ser realizada 

com o apoio de uma leitura dramá-
tica. Para tanto, estabeleça uma “área 
cênica” na sala de aula, que pode ser 
representada por um círculo traçado 
a giz no meio da sala. Cada uma das 
dez crianças representará uma girafa, 
e elas poderão entrar e sair do círculo 
na mesma medida que o pai desenha 
os animais. Para o momento em que 
as girafas usam nariz de palhaço e têm 
suas pelagens coloridas, sugira que os 
alunos usem adereços como lenços ou 
chapéus. No momento da encenação, 
os alunos que estiverem compondo 
a plateia deverão manter o silêncio e a 
atenção. Finalizada a apresentação, 
proponha a clássica salva de palmas e 
a troca dos papéis – quem estava no 
palco agora vai para a plateia e vice-
-versa! Por fim, promova uma conversa 
com a turma, colhendo as suas impres-
sões sobre a atividade. Foi mais diver-
tido interpretar ou assistir a história? 
Quais foram os maiores desafios? 
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Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações  
(EI03ET07)

(EI03ET07) Relacionar números  
às suas respectivas quantidades  
e identificar o antes, o depois e  

o entre em uma sequência.

Que tal um jogo da memória para 
continuar brincando com os números? 
Para começar, faça uma contagem do 
número de alunos da sala, delegan-
do a cada um deles um algarismo 
para trabalhar. Em seguida, ofereça a 

cada aluno dois recortes de cartolina, 
de aproximadamente 15x15cm. No 
primeiro recorte, os alunos deverão 
escrever o número que lhe foi delega-
do, por exemplo, 3 ou 5. No segundo 
recorte, eles deverão criar uma repre-
sentação visual e quantitativa para 
o mesmo número, desenhando, por 
exemplo, três círculos ou cinco estre-
las. Estimule-os a colorir suas cartelas 
com lápis de cor ou giz de cera, tor-
nando-as divertidas e graciosas con-
forme os seus gostos pessoais. Por 
fim, é só virar as cartelas para baixo, 
embaralhá-las e começar a jogar!


