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AUTORA
Marta Altés nasceu em 1982 em 

Barcelona, na Espanha, onde estu-
dou Design Gráfico. Depois de traba-
lhar nesse ramo durante quase cinco 
anos, decidiu seguir o desejo que ti-
nha desde pequena e ser ilustradora. 
Para isso, estudou ilustração de livros 
infantis na Cambridge School of Art, 
na Inglaterra. Atualmente trabalha 
em Londres e é autora de diversos 
livros premiados e traduzidos para 
muitas línguas. O livro A macaquinha 

foi selecionado para um programa 
educacional britânico chamado Time 
to Read, da instituição BookTrust, e 
milhares de exemplares foram distri-
buídos para alunos e bibliotecas das 
escolas do Reino Unido. Marta Altés 
também é autora e ilustradora da 
obra Não!, também publicada pela 
Brinque-Book.

OBRA
A macaquinha está cansada de 

ser deixada de lado pelo restante do 

Gênero textual:
Conto

Competências:
Língua Portuguesa, Arte, Educação 

Física, Matemática, Ciências  
e Geografia

Temas:
Animais: características e 
necessidades/ O mundo 

natural / O mundo social: 
relacionamentos, bullying

Categoria:
Infantil e Fundamental I  

(1º e 2º anos)

CLASSIFICAÇÕES
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bando. Viver em uma grande floresta 
não é nada fácil. Por isso, certo dia, ela 
decide enfrentar o desafio de chegar 
até a árvore mais alta das redondezas 
e a escalar até o topo... E vai fazer tudo 
isso sozinha!

Na floresta, tudo parece grandioso 
demais para a macaquinha. Se tem 
algo que ela ouve por lá é: “você é 
muito pequena para fazer isso”. Mas 
quem disse que tamanho é docu-
mento? Um belo dia, ela decide se 
aventurar. E não é coisa pouca: a ideia 
é atravessar a floresta e o rio fundo 
para subir na árvore mais alta. Se ela 
consegue? Claro que sim! Mas no ca-
minho cheio de desafios, ela também 
conta com uma fiel escudeira: a sorte!

A questão que se destaca neste li-
vro é a superação: vencer obstáculos 
e desafios. Por ser pequena, a maca-
quinha é constantemente afastada 
de atividades e brincadeiras, situação 
bem semelhante ao que pode ocorrer 
na escola, na convivência de crianças 
maiores que afastam as pequenas dos 
seus grupos de amigos e brincadeiras. 
Ao contrário da macaquinha, a criança 
pode desenvolver um sentimento de 

baixa autoestima, sentindo-se incapaz 
ou inferior. A história da macaquinha, 
como ela supera as dificuldades e 
enfrenta os problemas, pode ser um 
bom começo de conversa para iden-
tificar e reverter comportamentos 
negativos no grupo escolar. Bullying é 
assunto sério e precisa ser rapidamen-
te resolvido.

Por outro lado, a decisão de cum-
prir um desafio tão grande fez com 
que a macaquinha não considerasse 
os perigos que teria que enfrentar. 
Esse desconhecimento fez com que 
ela corresse vários riscos. É preciso 
planejar o que queremos alcançar e 
como iremos fazê-lo, evitando riscos 
e possíveis acidentes.

Destacamos alguns exemplos de 
atividades compatíveis com o apre-
sentado na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), disponível na in-
ternet: http://basenacionalcomum.
mec.gov.br/. 
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Na sala de aula

EDUCAÇÃO INFANTIL

Acreditamos que a história A maca-
quinha abrange os campos de expe-
riências apresentados na BNCC para a 
Educação Infantil (crianças pequenas 
de 4 anos a 5 anos e 11 meses), que 
podem ser trabalhados de maneira a 
atender ao desenvolvimento pleno 
da criança dessa faixa etária.

As atividades têm por base a brin-
cadeira, a socialização, a identificação 
de si mesmo e do outro, a descoberta 
e o expressar-se, permitindo o pre-
paro para a transição da Educação 
Infantil para o Ensino Fundamental.

Preparando a leitura

Escuta, fala, pensamento e ima-
ginação (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.

A partir da observação da capa, 
tentar identificar onde se passa a 
história e quem é o personagem 
principal. Será que conseguimos 
descobrir um pouco mais com as 
informações da quarta capa? Quem 
aparece nela? Como é o lugar onde 
eles estão? 

Continuar a conversa, aproximan-
do os leitores da história:  você já 
visitou um bosque ou uma floresta? 
O que você viu? Você já viu um(a) 
macaquinho(a)? Como ele(a) era?

O eu, o outro e o nós 
(EI03EO01, EI03EO03 e EI03EO04)

(EI03EO01) Demonstrar empatia 
pelos outros, percebendo que as 

pessoas têm diferentes sentimentos, 
necessidades e maneiras de  

pensar e agir.

(EI03EO03) Ampliar as relações 
interpessoais, desenvolvendo 

atitudes de participação  
e cooperação.

(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.
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Inicie uma breve conversa sobre 
como é uma floresta. Tem muita ve-
getação? E rios? Quais animais vivem 
lá? Como são os macaquinhos?

Cada criança irá desenhar o seu 
bosque, parque ou floresta e maca-
quinhos. Após a atividade, peça que 
os alunos observem os desenhos 
dos colegas, descrevendo as seme-
lhanças e diferenças entre os dese-
nhos criados.

Durante a leitura

Organizar a Hora da História, pre-
parar as crianças para o momento, 
ressaltando a importância de ouvir 
com atenção, observar as ilustrações 
e seus detalhes, expressar suas ideias 
sobre a história, com destaque para 
a parte que mais gostou, o que não 
gostou, se mudaria o fim, etc.

Após a leitura

Observar as ilustrações, identifican-
do o local em que a história acontece. 

Como é o lugar onde a macaquinha 
vive e como é onde nós moramos?

As crianças podem organizar um 
mural com os desenhos de onde 
a macaquinha vive e o lugar onde 
elas mesmas vivem. Verificar dife-
renças e semelhanças. Quem são 
os companheiros da macaquinha? 
Geralmente os macaquinhos vi-
vem em família. Será que são seus 
irmãos? Você acha que eles estão 
protegendo a macaquinha por ela 
ser pequena ou acham que ela não 
consegue participar das brinca-
deiras e aventuras do grupo? Você 
também tem irmãos? 

Pedir aos alunos que desenhem 
suas famílias, não esquecendo de 
incluírem a si mesmos no desenho. 
 Organizar um quadro comparativo 
com as representações das famílias.

Escuta, fala, pensamento e imagi-
nação (EI03EF04 e EI03EF05)

(EI03EF04) Recontar histórias 
ouvidas e planejar coletivamente 

roteiros de vídeos e de encenações, 
definindo os contextos, os 
personagens, a estrutura  

da história.

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas 
para produção de reconto escrito, 
tendo o professor como escriba.

Recontar a história por meio das 
imagens, em grupo, com a escrita 
pelo professor de pequenas frases 
em sequência. Dramatizar a história 
com a ajuda de máscaras confeccio-
nadas pelos alunos, proporcionando 
integração com as aulas de Arte.
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O eu, o outro e o nós (EI03EO05)

(EI03EO05) Demonstrar valorização 
das características de seu corpo 
e respeitar as características dos 

outros (crianças e adultos) com os 
quais convive.

Conversar com as crianças sobre 
as limitações que o bando impõe à 
macaquinha. Os macaquinhos estão 
sempre dizendo que a macaquinha é 
muito pequena e por isso não pode 
fazer as mesmas coisas que eles. Os 
alunos concordam?

Organizar uma lista, escrita pelo 
professor, com coisas que as crianças 
ainda não podem fazer por serem pe-
quenas ou muito jovens.

ENSINO FUNDAMENTAL

Preparando a leitura

Assim como o proposto para a 
Educação Infantil, a Hora da História 
vai despertar a curiosidade do alu-
no do Fundamental I para uma nova 
atividade e iniciar a motivação para 
a leitura da obra. A programação de 
uma data e a arrumação da sala são 
elementos motivadores para o mo-
mento da história. Aos poucos, novas 
perguntas podem ser feitas aos alu-
nos, tais como: quem lê/conta his-
tórias para vocês? Vocês conhecem 
alguma história que tenha animais 
como personagens? 

A partir da discussão e análise das 
respostas, o professor prepara as 
crianças para o momento da leitura. 

É importante que haja a participa-
ção de todos os alunos, comparti-
lhando as próprias dificuldades e 
conclusões.

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 
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.

No momento que antecede a lei-
tura, outros elementos devem ser 
explorados, como os detalhes e in-
formações da capa (título, autor, ilus-
trador, tradutor, etc), folha de rosto, 
página de créditos (local, editora e 
data), quarta capa, etc. Que informa-
ções encontramos na capa? E no tex-
to e ilustração da quarta capa? 

Durante a leitura

Os alunos devem ler/ouvir com 
atenção, observar as ilustrações, 
relacionando-as com o texto, não 
interromper a narrativa, expressar 
emoções em relação à história (risos, 
exclamações de espanto, etc).
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Após a leitura

Língua Portuguesa
(EF15LP09, EF15LP10, EF15LP11, 

EF15LP18 e EF15LP19)

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.

(EF15LP10) Escutar, com 
atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 

necessário.

(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.

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações.

(EF15LP19) Recontar oralmente, 
com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor.

Expressar a sua compreensão da 
história por meio de conversas e 
desenhos.

Descrever as imagens do livro e re-
contar a história a partir das ilustrações.

Recontar a história com frases cur-
tas, escritas pelo professor, que deve-
rá organizá-las em sequência na lousa. 

ESCRITA

Língua Portuguesa
(EF12LP03, EF15LP15 e EF15LP16)

(EF12LP03) Copiar textos breves, 
mantendo suas características 

e voltando para o texto sempre 
que tiver dúvidas sobre a sua 

distribuição gráfica, espaçamento 
entre as palavras, escrita das 

palavras e pontuação.

A cópia de pequenos textos precisa 
ser bem planejada como exercício de 
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treinamento da escrita, desenvolven-
do a caligrafia e como reforço à assi-
milação de características especiais 
de palavras, como dígrafos, acentua-
ção e dificuldades ortográficas. 

Pedir aos alunos que copiem a par-
te da história que mais gostaram, 
além de marcar as palavras que não 
conhecem. Ao fim, organizar as pala-
vras em ordem alfabética e pesquisar 
seus significados em dicionários.

(EF15LP15) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo 
do imaginário e apresentam uma 

dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 

cultural, como patrimônio da 
humanidade.

(EF15LP16) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.

O professor é o grande motivador 
que fará com que o interesse dos 
alunos seja cativado para a história. 

As atividades relacionadas à educa-
ção literária devem ser prazerosas 
e divertidas, aproximando as crian-
ças do mundo mágico e lúdico da 
literatura. 

Identificar, por meio da história, 
os personagens principais e suas 
características, o tempo em que a 
narrativa acontece e o espaço onde 
ocorre, enumerando as característi-
cas de cada elemento. Você perce-
beu que tem alguém que observa 
a macaquinha bem de perto? Você 
também pode contar a história des-
se animal que está presente durante 
toda a narrativa.

Procurar outras histórias de animais 
na biblioteca da escola, na sala de lei-
tura ou no cantinho de leitura da sala 
de aula. Após a leitura das novas his-
tórias, compartilhar suas impressões 
com os colegas.

Pesquisar e ler/ouvir textos de ou-
tros gêneros (poesia, quadrinhos, 
biografias, informativos, etc), de acor-
do com o seu interesse pessoal, esta-
belecendo preferências por gêneros, 
temas e autores. Pesquisar informa-
ções sobre cada autor, ilustrador e 
história na internet.
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Arte e Língua Portuguesa
(EF15AR05, EF15AR06 e EF15LP14)

(EF15AR05) Experimentar a criação 
em artes visuais em modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e  
da comunidade.

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua 
criação e as dos colegas, para 

alcançar sentidos plurais.

(EF15LP14) Construir o sentido de 
história em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos (tipos 
de balões, de letras, onomatopeias). 

Adaptar o texto da obra lida em sala 
para uma história em quadrinhos con-
templando toda a narrativa, com o uso 
de balões, letras e onomatopeias. Res-
saltar a importância do planejamento 
da atividade, da distribuição de peque-
nos textos, das ilustrações e do tama-
nho e disposição de títulos e letras.

Educação Física (EF12EF01)

A história possibilita a realização 
de brincadeiras divertidas que pode-
rão ser orientadas pelo professor de 
Educação Física. A ênfase deve estar 
na brincadeira e recreação, evitando 
disputas e frustrações.

(EF12EF01) Experimentar, fruir e 
recriar diferentes brincadeiras e 

jogos da cultura popular presentes 
no contexto comunitário e regional, 

reconhecendo e respeitando 
as diferenças individuais de 
desempenho dos colegas.

Um exemplo de brincadeira re-
lacionada à história é a chamada 
“Macaco disse”. Ordens são dadas 
às crianças sempre precedidas da 
expressão “Macaco disse”: “Macaco 
disse para pular”, “Macaco disse para 
levantar os braços”, “Macaco disse 
para pular em um pé só”. Porém, para 
ganhar o jogo, é necessário respon-
der somente ao comando iniciado 
com a expressão “Macaco disse”. Os 
alunos que responderem ao coman-
do que não começar com “Macaco 
disse” saem do jogo. A brincadeira 
continua até sobrar um vencedor.

Organizar um circuito com ativi-
dades relacionadas ao enredo da 
história, como o ponto de partida da 
macaquinha, a chegada ao coqueiro e 
o retorno. Situações como pular o rio, 
subir o monte, passar pelos arbustos, 
subir na árvore e retornar poderão ser 
simuladas com materiais usados na 
aula (colchonetes, cordas, pneus, etc).

Matemática (EF01MA01)

(EF01MA01) Utilizar números 
naturais como indicador da 

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.

As páginas 19 e 20 apresentam a 
macaquinha contando até três. Ali 
aparecem os números representados 
por letras. Por que a macaquinha con-
tou até três? Vocês já sabem contar 
até muito mais! E escrever os números 
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por extenso, vocês também já sabem? 
Complete a relação que a macaquinha 
começou: UM – 1, DOIS – 2, TRÊS – 3 ... 

Ciências (EF01CI04 e EF02CI04)

(EF01CI04) Comparar características 
físicas entre os colegas, reconhecendo 

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

respeito às diferenças.

Todas as pessoas têm característi-
cas físicas que devem ser respeitadas 
e aceitas. Nossos valores não estão 
limitados à nossa forma física, todos 
temos aptidões e qualidades que 
nos ajudam a superar possíveis limi-
tações.  A macaquinha pensou assim 
ao mostrar ao bando que ela era ca-
paz de superar as dificuldades, ape-
sar de ser pequena. 

Organizar uma lista (escrita pelo 
professor) com “coisas que faço com 
facilidade” e “coisas difíceis de fazer”. 
Observar que, o que às vezes é difícil 
para um aluno, é fácil para outro, e as-
sim nos completamos.

(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-los ao 

ambiente em que vivem.

Solicitar aos alunos que possuem 
animais de estimação que levem fo-
tos ou desenhos dos seus bichinhos 
para a aula. Após a descrição de cada 
um, compará-los com os desenhos 
dos animais do livro, observando 
suas características em comum e as 
que os tornam diferentes.

Identificar as características dos 
animais da história. Como é o lugar 
onde eles vivem? Você já viu algum 
desses animais? Onde?

Geografia (EF01GE08)

(EF01GE08) Criar mapas mentais e 
desenhos com base em itinerários, 

contos literários, histórias inventadas 
e brincadeiras.

O professor pode orientar os alunos 
a desenharem o circuito proposto na 
atividade de Educação Física. 

Desenhar um mapa simplificado do 
ambiente em que se desenrola a histó-
ria, identificando os locais e os desafios 
que a macaquinha teve que enfrentar 
até chegar à árvore mais alta.


