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Preparando a leitura

A capa e o título
Apresente a capa do livro à tur-

ma. Afinal, que tipo de animal é 
Lívio? Com o que ele se parece? 
A julgar pela sua expressão, como 
será que ele está se sentindo? Fe-
liz? Satisfeito? Calmo? O que ele 
está fazendo? Após esse primei-
ro bate-papo, leia para a turma 
a sinopse do livro, localizada em 
sua quarta capa. Como as crianças 
vêem o sonho de Lívio?

O universo e a obra
Como seria se os alunos fossem 

personagens de um livro? De que 
tipos de histórias eles fariam parte? 
Seriam histórias de aventuras? De 
mistérios? De viagens no tempo? 
Que tipo de roupas eles usariam? 
Onde viveriam? Em uma roda, per-
mita que todos expressem suas 
idéias e vontades sobre o assunto. 
Em seguida, proponha que cada 
criança crie um desenho buscando 
retratar o seu “eu-personagem”. 

Lendo o livro

Permita que os alunos façam uma 
leitura individual do livro. Em segui-
da, proponha uma segunda leitura, 
deste vez coletiva e em voz alta, 
buscando chamar a atenção da tur-
ma para os seguintes pontos:
p. 6 e 7: Quais são os livros vendi-

dos na livraria? Eles parecem in-
teressantes? Por quê?

p. 8: As crianças conhecem livros 
com lobos maus, ursos carinho-
sos, leões bravos ou coelhos fo-
fos? Que histórias são essas?

Lívio adora livros! (Incentivo 
à leitura) Tanto que seu sonho 
é justamente se tornar parte de 
um! Quando um teste para per-
sonagem é anunciado, ele não 
hesita em participar, afinal, como 
um grande fã de livros, ele teria 
muitas chances de ser seleciona-
do, certo? Bem... mais ou menos. 

Na audição, Lívio percebe que terá 
que competir com algumas figuras 
mais “adequadas” aos padrões dos 
livros infantis (Autoestima), como 
um lobo mau ou um urso carinho-
so. Mas será que existe mesmo um 
jeito certo de ser para se tornar 
personagem? (Respeito às dife-
renças) Cabe ao leitor descobrir!
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p. 9: Quem será essa coruja que ob-
serva os desejos de Lívio? Que tal 
levantar algumas hipóteses?

p. 10: Um teste para personagem 
parece um ótima oportunidade 
para Lívio! Como será que ele se 
sentiu ao ver esse anúncio? Feliz? 
Empolgado? Com frio da barriga?

p.14: Lívio realmente tem muitas 
habilidades! Será que ele será 
escolhido para o papel? Qual é a 
opinião dos alunos?

p. 16: A julgar pela sua expressão, 
como foi a recepção da comissão 
julgadora? Como será que Lívio 
está se sentindo agora?

p. 18: Afinal, por quê essas outras 
personagens são mais interessan-
tes aos olhos do júri? Os alunos 
concordam com as suas opiniões? 
Por quê?

p. 21: “E se eu não for bom o bas-
tante para estar em um livro?” 
Afinal, quem determina se uma 
pessoa é boa o bastante para al-
cançar os seus sonhos?

p. 22 a 25: Apesar das boas inten-
ções, os amigos de Lívio não pa-
recem conseguir ajudá-lo. Afinal, o 
que eles estão fazendo de errado? 

p. 26 e 27: “Por quê eu não posso 
ser eu mesmo?” Mais uma vez, 
Lívio nos apresenta uma questão 
digna de reflexão! Afinal, porque 
será que ele precisa se encaixar 
em certos padrões para ser acei-
to no livro?

p. 29: Onde as personagens estão? 
Peça aos alunos que observem 
atentamente a ilustração. O que 
Lívio está fazendo? Será que seu 
sonho se foi para sempre?

p. 31: Um grande surpresa é revela-
da para Lívio! Como é a capa do 
seu livro? Onde foi que os alunos 
a viram antes?

p. 34: Até este momento, Lívio não 
tinha se dado conta de que já fa-
zia parte de um livro. E as crian-
ças, já tinham percebido? Que 
sensações esse desenlace da 
obra lhes provoca?
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Após a leitura

Reflexão
Afinal, sobre o que se trata O 

livro de Lívio? Organize os alunos 
em roda e peça-lhes que comen-
tem em poucas palavras a princi-
pal mensagem deixada pela obra. 
Em seguida, levante a seguinte 
questão: Não seríamos todos nós 
os protagonistas de nossas pró-
prias vidas? Permita que todos 
possam se expressar livremente 
em um bate-papo sobre o tema.

Autoestima (gênero textual: car-
tas e bilhetes)

Em determinada passagem do 
livro, Lívio passa a desconfiar de si 
mesmo. Que tal ajudá-lo a se lem-
brar de suas qualidades através 
de uma carta? Cada aluno poderá 
escrever uma mensagem positiva 
para a personagem, consolando-o 

e buscando valorizar as suas habi-
lidades, bem como os pontos posi-
tivos de sua personalidade. Caso os 
alunos já dominem a escrita (3º, 4º 
e 5º anos), peças-lhes que redijam 
a carta individualmente. Caso con-
trário, torne-se escriba de uma car-
ta coletiva da turma (1º e 2º anos).

Respeito às diferenças
Todos nós possuímos qualidades 

– e dificuldades – que devem ser 
respeitadas pelo coletivo. No livro, 
o leão possui a coragem como prin-
cipal atributo, enquanto que o urso 
apresenta-nos um caloroso abraço 
como ponto forte. E o que dizer dos 
alunos? Quais são as suas principais 
qualidades e dificuldades? Para 
aprofundar o tema, proponha uma 
atividade lúdica à turma. Primeira-
mente, distribua pequenos cartões 
entre os alunos. Em um lado do 
papel, peça-lhes que escrevam os 
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seus nomes, e do outro, uma quali-
dade e uma dificuldade pessoal. Em 
seguida, embaralhe os cartões dis-
tribuindo-os sobre uma mesa, com 
os nomes virados para baixo. O de-
safio do jogo é tentar identificar os 
colegas a partir de suas qualidades 
e dificuldades. O vencedor do jogo 
será aquele que acertar o maior nú-
mero de nomes.

Incentivo à leitura (gênero tex-
tual: narrativa oral)

Lívio é um grande fã de livros e 
com certeza tem muitas histórias 
para recontar. Com o intuito de 
compartilhar conhecimentos e 
estimular o interessa pela leitura, 
peça aos alunos que tragam para 
sala de aula um exemplar de seu 

livro favorito. Em seguida, ofereça 
um tempo para que os livros pos-
sam ser repassados e folheados 
entre a turma. Por fim, peça que 
cada aluno reconte sua história fa-
vorita à turma, exercitando a narra-
tiva e oralidade.
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