
Os bilhetes são textos bem fáceis, ideais para quem se inicia na escrita. Proponha uma 
atividade com bilhetes. Pode ser como um “amigo secreto”: cada um sorteia um colega e lhe 
manda uma pequena mensagem. 
Depois, todos tentam descobrir 
quem foi o amigo que lhe 
escreveu.

Proposta pedagógica elaborada por Rosane Pamplona.

* Para mais informações sobre os Temas Transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ministério da Educação e Cultura, acesse: www.portal.mec.gov.br.

** A Meta do Milênio 2 tem como objetivo atingir o ensino básico universal, ou seja, o ensino de qualidade para 
todos e, assim, permitir a formação de adultos alfabetizados e capazes de contribuir para a sociedade como 
cidadãos e profissionais. Para mais informações sobre as Metas do Milênio, acesse: www.pnud.org.br .

Fazendo histórias, estreitando laços
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Quem quer comer bolo?  

Mas quem vai ajudar a fazê-lo? 
Uma história divertida e interativa, cheia de surpresas: 
personagens que se escondem em abas e surpreendem 

com um comportamento inesperado. Afinal, nem sempre 
estamos disponíveis para ajudar, mas quando é uma 

questão de respeito e prova de amizade... vamos 
arregaçar as mangas!

Motivação para a leitura
O título do livro já é um estímulo à curiosidade: galinha 
xadrez? Quem conhece a famosa parlenda “Era uma vez 
um gato xadrez”? Para melhor aproveitamento da obra, 
convém que as crianças conheçam a tradicional história 

da Galinha Ruiva, aquela que colheu o milho, debulhou, 
cozinhou, fez o bolo e não achou ninguém para ajudar. 

Depois, quando os preguiçosos vieram comer, ficaram sem 
nada. Agora, nesta versão moderna, os preguiçosos revelam 

que é possível se superar e mostrar outras qualidades, que vão alterar a moral da história.

Abrindo o livro
Mostre aos alunos (mesmo àqueles que vão ler sozinhos) que o livro brinca com ilustrações 
escondidas atrás de outras. E peça para prestarem atenção às rimas. 

p. 3: A brincadeira começou! Quem se esconde atrás do biombo?

pp. 4-5: Observem que as falas das divertidas personagens rimam com a fala do narrador. 
Desafie as crianças  a tentar adivinhar, a partir de agora, o que se esconde atrás de cada aba.

p. 6: O rato deixa um bilhete. É bem fácil de ler; será que os leitores iniciantes conseguem? 
Pergunte onde estaria a assinatura. 

pp. 7 a 9: Dona Galinha resolve fazer o bolo, mas precisa de ajuda. Qual a desculpa do pato? 
E por que ela precisava de ajuda com as compras?

p.10: O Rato Rota gosta de deixar bilhetes!

pp.11 a 14: Afinal, ninguém vai ajudar a galinha? Mas será que vão querer o bolo no fim? 

p.15: É fácil imaginar quem estará atrás da janela, não é?

pp.16 e 17: Olha só a festa! Eles merecem comer o bolo? E a dona Galinha, que tudo fez?

pp. 18 e 19: Quem se esconde atrás da porta? Observem a expressão dos três folgados: o 
que eles parecem estar sentindo? Não parecem felizes de terem comido o bolo...

pp. 20 e 21: Observem que a porta é a mesma, mas agora, do lado de dentro do quarto da 
dona Galinha. Quem está do lado de fora?

pp. 22 e 23: Puxa, a solução que eles encontraram não foi ótima? E agora, que resolveram 
trabalhar em conjunto, o que eles estão fazendo? Veja se as crianças percebem que estão 
plantando milho. O que será que eles pretendem no futuro? 

p. 24: Não deixem de ler a última palavrinha do livro! O que significa? E em que língua 
está escrita?

Após a leitura
Retome as rimas do livro e peça novas sugestões de rima. Por exemplo, na p. 5: xadrez/vez. O 
que mais rimaria com xadrez? Três, francês, freguês... Para quem se inicia na leitura, pode ser 
interessante observar que nem sempre o mesmo som se escreve com as mesmas letras.

Comparem as duas histórias: a tradicional, da Galinha Ruiva e esta. Quais as diferenças? De 
qual as crianças gostaram mais? Por quê? Será que a Galinha 
Ruiva ficou tão feliz quanto a Galinha Xadrez?

Ampliando a leitura
Bolo de milho? Que delícia! Que tal fazer 
um? E todo mundo pode ajudar: medindo, 
misturando ou até limpando a sujeira 
depois... Além de bolo, o que mais se 
pode fazer com milho? Com que 
tipo de milho se faz pipoca? Essa 
atividade pode ficar mais rica 
se envolver uma pesquisa de 
receitas com os pais e depois um 
lanchinho, com a sala toda enfeitada!

Também as crianças podem plantar 
milho. Observar a semente germinar e 
brotar é uma atividade bem instrutiva. 
Os grãos podem ser plantados  
na horta da escola, se for  
possível, ou até  
mesmo em  
copinhos, na  
sala de aula.


