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AUTORES
Kate e Jol Temple são um casal de 

escritores australianos. Eles vivem 
em Sidney com seus dois filhos e 
um cachorro. Seus livros, dedicados 
ao público infantil, prezam pela in-
teração com a imagem e, não raras 
vezes, são construídos por meio 
de rimas. Além de escrever, Kate 
e Jol frequentemente organizam 
visitas a escolas infantis, em que 
leem histórias e conversam com os 
alunos sobre livros e a profissão de 
escritor. O livro Tem lugar pra gente? 
foi recentemente agraciado com o 
Prêmio Charlotte Huck, concedido 
pelo Conselho Nacional de Profes-
sores de Inglês dos Estados Unidos.

ILUSTRADORA 
Terri Rose Baynton é escritora e 

ilustradora. Ela vive em Waihi, na 
Nova Zelândia, onde se dedica ao 
desenho, bem como à elaboração 
de roteiros para programas infan-
tis de televisão. Para criar suas ilus-
trações, ela faz esboços em grafite 
para posteriormente produzir as 
artes-finais em aquarela.

OBRA
A ideia de abandonar o lar em 

busca de um novo lugar para viver 
nem sempre é fácil de assimilar. 
Por um lado, é preciso exercitar o 
desapego com relação àquilo que 
é deixado para trás, aprendendo a 
lidar com sentimentos de saudade 
e nostalgia. Mas a dificuldade não 
reside só aí: existe também toda 
a gama de impasses referentes 
à adaptação ao novo ambiente.  
O mais difícil deles, entretanto, tal-
vez se resuma à pergunta “E se não 
formos bem-vindos ali?”.

Nesta delicada obra de Kate e 
Jol Temple, uma família de leões-
-marinhos tenta coabitar uma ilha 
já povoada por outros animais 
– gaivotas, caranguejos e outros 
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leões-marinhos. A recepção, en-
tretanto, não é nada boa... Sem 
nenhum senso de empatia, os 
moradores da ilha dizem que ali 
não há lugar para mais ninguém e 
obrigam a família a dar meia-volta 
rumo a uma tempestade em alto-
-mar. Assim, o final da história ca-
minha para um desenlace trágico, 
no qual a família se vê desampa-
rada em meio a fortes e perigosas 
ondas. Na última página do livro, 
entretanto, uma faísca de esperan-
ça é oferecida por uma mensagem 
ao leitor: “Leia de trás para frente 
para ter um outro ponto de vista”.

Ao seguir essa curiosa indicação, 
o leitor encontrará uma segunda 
história escondida no livro, uma 
história que começa justamente 
no momento em que a família se 
vê obrigada a fugir da tempestade. 
Será que dessa vez ela encontrará 
um ambiente mais acolhedor na 
ilha? Será preciso ler o livro até o 
fim para descobrir, ou melhor, será 
preciso lê-lo até o início!

É assim, de maneira bastante 
surpreendente, que a obra Tem 

lugar pra gente? convida o leitor a 
uma experiência lúdica de leitura. 
Será possível modificar uma histó-
ria se alterarmos o ponto de vista 
sobre ela? Quantas interpretações 
cabem em um jogo de palavras e 
imagens? Quanto a isso, vale res-
saltar também o papel das ilustra-
ções na construção dos sentidos 
da obra. Com pouco texto, o livro 
muitas vezes se apoia nos detalha-
dos desenhos de Terri Rose Bayn-
ton para conduzir a sua narrativa 
– são eles que revelam o cenário 
da história e até mesmo a natureza 
dos personagens. 

Ao acompanhar a dupla trajetória 
da família que busca um novo lar, o 
pequeno leitor certamente terá a 
chance de refletir sobre temas que 
permeiam o mundo social, como o 
senso de comunidade, a empatia e 
até mesmo a imposição de frontei-
ras. Afinal, quem é o dono da ter-
ra? Aquele que chegou primeiro?  
O que a obra parece nos dizer é 
que isso não importa. Havendo lu-
gar para mais um, a terra – o lar – 
pode ser de todos.

3



4

PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

Língua Portuguesa 

(EF02LP14) Planejar e produzir 
pequenos relatos de observação de 
processos, de fatos, de experiências 

pessoais, mantendo as características 
do gênero, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto  
do texto.

História

(EF02HI06) Identificar e organizar, 
temporalmente, fatos da vida 

cotidiana, usando noções 
relacionadas ao tempo (antes, 

durante, ao mesmo tempo  
e depois).

Mudar de casa é sempre uma 
experiência marcante, afinal, nem 
sempre é fácil se adaptar ao novo 
ambiente e à nova vizinhança. Na 
história de Kate e Jol Temple, uma 
família de leões-marinhos preci-
sa encontrar um novo lar. Com o 
intuito de introduzir a turma no 
universo da obra, proponha um 
bate-papo sobre o tema: Alguma 
criança já passou pela experiência 
de mudar de casa? Quando isso 
ocorreu? Onde era a casa antiga? 
Como era? O que foi mais difícil na 
mudança? E o que dizer das boas 
surpresas trazidas pelo novo lar? 
Permita que todos tenham a chan-
ce de compartilhar as experiências 
vividas com a turma.

Geografia 

(EF02GE08) Identificar e elaborar 
diferentes formas de representação 

(desenhos, mapas mentais, 
maquetes) para representar 

componentes da paisagem dos 
lugares de vivência.

Arte

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

O lar é um ambiente especial – 
é nele que nos recolhemos e nos 
sentimos seguros, é onde dormi-
mos, sonhamos, guardamos as 
nossas coisas e nos protegemos. 
Levando isso em conta, peça aos 
alunos que reflitam um pouco so-
bre os seus próprios lares. Como 
eles são? Qual é a cor das paredes? 
Existem plantas por perto? Como é 
a vista da janela? Quantas pessoas 
moram lá? Quem são elas? Após 
esse momento reflexivo, proponha 
que cada criança crie um desenho 
retratando a sua casa e os seus ha-
bitantes. Os desenhos podem ser 
feitos em grafite e coloridos com 
lápis de cor. Quanto mais detalhes 
forem inseridos, melhor! Por fim, 
exponha as obras nas paredes da 
sala de aula.
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Língua Portuguesa 

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais 
e concretos, observando efeitos 
de sentido criados pelo formato 
do texto na página, distribuição 
e diagramação das letras, pelas 
ilustrações e por outros efeitos 

visuais.

Apresente a capa do livro às crian-
ças, pedindo que observem atenta-
mente a ilustração. O que a imagem 
representa? Quais são os animais 
retratados? Onde eles estão? Qual 
parece ser a relação entre eles? Se-
rão amigos? Família? Por quê? Após 
essa primeira imersão na imagem, 
leia o título da obra em voz alta – 
Tem lugar pra gente? De que manei-
ra será possível relacionar o título 
com a ilustração?

Língua Portuguesa

(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.

A breve sinopse, na quarta capa, 
oferece uma importante pista so-
bre a história que está por vir: “Um 
texto emocionante sobre encon-
trar um novo lugar para viver”. Mas, 
afinal, por que será que os animais 
precisam encontrar um novo lar? 
Será que a casa deles foi destru-
ída? Será que eles se perderam? 
Permita que todos levantem suas 
hipóteses, de modo a estimular a 
curiosidade pela leitura.
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Lendo o livro

Língua Portuguesa

(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.

(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 

compreensão global.

Faça uma primeira leitura do livro 
em voz alta, em sala de aula, pedin-
do aos alunos que acompanhem o 
texto em seus respectivos livros. A 
leitura deverá ser pausada, ofere-
cendo tempo hábil para a observa-
ção das imagens. Mas, atenção, ela 
deverá ser feita apenas até a página 
33. Em seguida, questione: que sen-
sação a história deixou na turma? 
Tristeza? Desamparo? Indignação? 
Permita que todos procurem tra-
duzir essa sensação em uma única 
palavra, que deverá ser escrita no 
caderno e partilhada com o grupo.

Língua Portuguesa

(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.

(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 

compreensão global.

Finalmente, a página 34! Um inu-
sitado convite levará a turma a reler 
a história, dessa vez de trás para a 
frente. Proponha que essa segunda 
leitura seja realizada pelos alunos, 
em voz alta. Cada criança poderá 
ficar responsável por uma página. 
Sempre que necessário, conduza a 
leitura de modo a permitir que as 
ilustrações sejam novamente ob-
servadas. Ao final, questione mais 
uma vez: que sensação a história 
deixou na turma? Acolhimento? 
Alegria? Carinho? A nova palavra 
também deverá ser escrita no ca-
derno e partilhada com o grupo.



7

Língua Portuguesa 

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

literários lidos pelo professor.

Para além do texto, grande parte 
da história acontece por meio das 
imagens. Levando isso em conta, 
proponha uma terceira leitura da 
obra, dessa vez a ser partilhada pe-
los alunos, pela descrição das ilus-
trações. Por exemplo: nas páginas 
30 e 31, a família de leões-marinhos 
se entreolha com desesperança em 
meio a uma grande onda; já nas pá-
ginas 10 e 11, a família nada rumo a 
uma pequena ilha que abriga leões-
-marinhos, uma gaivota, um caran-
guejo e duas estrelas-do-mar. Além 
de trabalhar a leitura de imagens, a 
atividade também proporcionará o 
exercício de elaboração de discur-
so. O sentido da leitura, se de trás 
para a frente ou de frente para trás, 
poderá ser decidido pelo coletivo.

Língua Portuguesa 

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

Na página 33, os leões-marinhos 
são retratados em primeiro plano, 
permitindo que os detalhes de suas 
expressões faciais sejam observa-
dos com nitidez. Considerando o 
olhar apreensivo e triste estampado 
em seus rostos, o que eles poderiam 
estar pensando ou dizendo? Peça 
que cada aluno crie uma frase que 
dê conta de traduzir em palavras a 

dramaticidade de seus semblantes. 
O desafio será criar uma frase que 
sirva aos dois sentidos do livro!

Após a leitura

Língua Portuguesa

(EF02LP27) Reescrever textos 
narrativos literários lidos pelo 

professor.

(EF35LP30) Diferenciar discurso 
indireto e discurso direto, 

determinando o efeito de sentido de 
verbos de enunciação e explicando 
o uso de variedades linguísticas no 
discurso direto, quando for o caso.

Com o intuito de exercitar a escri-
ta, proponha a criação individual de 
uma narrativa que reconte a histó-
ria do livro. Para tanto, cada criança 
poderá escolher a versão que achar 
mais interessante. Chame a aten-
ção dos alunos para algumas adap-
tações que podem ser feitas, como 
transformar o discurso direto em 
indireto e adicionar descrições de 
paisagens ao texto. Ao final, cada 
aluno poderá ler a sua versão da 
história em voz alta para a turma.

Língua Portuguesa

(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.
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(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 

compreensão global.

Forme uma roda com a turma, 
propondo um bate-papo sobre o 
livro. Um tema muito importante 
abordado pela obra diz respeito 
ao senso de comunidade e ao es-
tabelecimento de fronteiras. Afi-
nal, a ilha não mudou de tamanho 
entre uma versão e outra, o que 
mudou foi simplesmente o ponto 
de vista de seus habitantes. Diante 
disso, questione: por que será que 
a comunidade da ilha rejeitou a fa-
mília na primeira versão? Terá sido 
por falta de empatia? Por medo de 
estranhos? Por simplesmente não 
querer dividir a terra? Quais foram 
as consequências dessa postura? 
E o que dizer da segunda versão? 
Ao permitir a entrada da família, a 
comunidade lhe possibilitou que 
futuros? Após esse bate-papo, peça 
que cada criança complete a se-
guinte frase em seus cadernos: “O 
livro me fez pensar sobre...”.

Arte 

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não 

convencionais.

Língua Portuguesa

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, 
com certa autonomia, utilizando 
detalhes descritivos, sequências 

de eventos e imagens apropriadas 
para sustentar o sentido do texto, e 
marcadores de tempo, espaço e de 

fala de personagens.

Que tal um intercâmbio com 
as aulas de Arte? Distribua cin-
co pedaços de papel, de aproxi-
madamente 15 cm × 15 cm, para 
cada criança. Em seguida, elas 
deverão escolher dois animais 
para desenhar, por exemplo, um 
leão-marinho e uma gaivota, dois 
leões-marinhos, um leão e uma 
formiga – as possibilidades são 
infinitas! Uma vez escolhidos os 
animais, será hora de criar os de-
senhos. Em cada um dos papéis, 
os animais deverão ser retratados 
executando alguma ação, como 
correr, saltar, abraçar um ao outro, 
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se esconder, fugir, dormir... Mais 
uma vez, as possibilidades são 
extremamente variadas. Durante 
esta atividade, o desafio será ca-
prichar nos detalhes e ainda tentar 
inserir expressões faciais nos ani-
mais, que podem estar sorrindo, 
chorando, gritando etc. Por fim, as 
crianças deverão criar uma ordem 
para os seus cinco desenhos, in-
ventando assim uma breve narra-
tiva, que deverá ser registrada em 
seus cadernos.

Língua Portuguesa

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF35LP25) Criar narrativas 
ficcionais, com certa autonomia, 
utilizando detalhes descritivos, 

sequências de eventos e imagens 
apropriadas para sustentar o 

sentido do texto, e marcadores de 
tempo, espaço e de fala  

de personagens.

Dando continuidade à atividade 
anterior, divida os alunos em duplas 
e peça que troquem os desenhos 
entre si. Dessa vez, as crianças de-
verão reordenar as imagens criadas 
pelo colega, extraindo delas uma 
nova possibilidade narrativa e redi-
gindo-a em poucas linhas. Por fim, 
proponha um ciclo de leitura das 
histórias. Cada conjunto de imagens 
deverá ser duplamente apresentado 
ao coletivo – na primeira e na segun-
da versão. O que acontece com a his-
tória quando a sequência dos fatos 
é modificada por um novo olhar? É 
possível imaginar ainda outras possi-
bilidades narrativas não exploradas?

Ciências

(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.
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Durante a leitura, foi possível 
notar a presença de quatro tipos 
de animais na história – leões-ma-
rinhos, gaivotas, caranguejos e 
estrelas-do-mar. Que tal pesquisar 
um pouco mais sobre essas espé-
cies, fazendo um intercâmbio com 
as aulas de Ciências? Cada criança 
pode escolher o animal que lhe 
parecer mais interessante. Para 
começar, nada melhor do que 
procurar por algumas fotografias 
em revistas ou na internet. Quais 
são as principais características 
físicas do animal? Possui patas? 
Quantas? Possui asas? Pelos? Qual 
é o seu tamanho? Em seguida, a 
pesquisa pode se expandir para 
os hábitos do animal: do que ele 
se alimenta? Onde vive? Ao final, 
proponha que os resultados se-
jam apresentados em cartazes ex-
plicativos e ilustrados.

Língua Portuguesa

(EF12LP06) Planejar e produzir, 
em colaboração com os colegas 

e com a ajuda do professor, 
recados, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem, dentre 

outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, que possam ser 
repassados oralmente por meio 

de ferramentas digitais, em áudio 
ou vídeo, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.

(EF03LP16) Identificar e 
reproduzir, em textos injuntivos 

instrucionais (receitas, instruções 
de montagem, digitais ou 
impressos), a formatação 

própria desses textos (verbos 
imperativos, indicação de passos 
a ser seguidos) e a diagramação 
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específica dos textos desses 
gêneros (lista de ingredientes 
ou materiais e instruções de 
execução – “modo de fazer”).

(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.

Uma das reflexões suscitadas 
pelo livro diz respeito à maneira 
como acolhemos pessoas novas 
em nosso ambiente – seja na fa-
mília, na escola ou no trabalho. 
Levando isso em conta, que tal 

elaborar coletivamente uma estra-
tégia de boas-vindas para novos 
alunos? Algumas ideias podem 
ajudar a soltar a imaginação, como 
compartilhar o lanche no primei-
ro dia de aula, criar um cartaz de 
“bem-vindo!” ou “bem-vinda!”, ou 
mesmo propor uma dinâmica de 
apresentações em sala de aula. 
Para estimular novas ideias, você 
pode pedir que cada criança se 
imagine no primeiro dia de aula 
em uma nova escola – como ela 
gostaria de ser recebida? Por fim, 
redija com a turma um “manual 
de boas-vindas” a ser colocado em 
prática sempre que um novo inte-
grante se juntar ao grupo.
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