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AUTORES
Nick Bromley trabalha em publica-

ções educacionais e este foi seu pri-
meiro texto infantil.

Nicola O’Byrne tinha 5 anos quan-
do seus pais baniram a televisão aos 
sábados de manhã. Desde então, ela 
começou a desenhar. Nascida na Su-
azilândia (África), Nicola cresceu em 
Cingapura (Ásia) e morou na Papua-
-Nova Guiné (Oceania), no Quênia 
(África), em Edimburgo (Escócia), em 
Londres (Inglaterra) e em Cambridge 
(Reino Unido). Atualmente ela vive 
em Los Angeles (Estados Unidos), 
com seu marido, Sjoerd, e o cachorro 
imaginário deles,  Chewbacca. Nicola 
é bacharela em Ilustração pela Edin-
burgh College of Art, Edimburgo, e 
especializada em Gravura pela Cam-
berwell College of Arts, em Londres. 
Em seu tempo livre, ela gosta de pra-
ticar musculação e de cozinhar. 

Nicola O’Byrne também é autora 
dos seguintes livros da Brinque-Book: 
A última história antes de dormir e Use 
a imaginação.

OBRA
O que aconteceu com este livro? 

Será que tem alguma coisa muito pe-
rigosa dentro dele? É preciso ter cora-
gem para virar as páginas e enfrentar 
essa personagem.

O que parecia ser mais uma versão 
da história do Patinho Feio se revela 
uma surpresa e tanto: um crocodilo 
furioso invade o livro, roendo-o e 
rasgando-o. Até algumas letras ele 
come! 

Como o Patinho Feio vai lidar com 
ele, agora que ambos disputam o 
mesmo espaço? Será que, chacoa-
lhando o livro, o crocodilo cairá para 
fora da página?

Nesta história engraçada, os pe-
quenos leitores entram em contato 
com os aspectos mais experimentais 
da narrativa: aqui, a narrativa tradi-
cional é subvertida pela presença de 
um elemento estranho, um crocodi-
lo que cai dentro da história e ins-
tiga os leitores a se tornar também 
protagonistas. Os autores, além dis-
so, ensinam os pequenos leitores a 
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enfrentar seus medos, por meio do 
Patinho Feio, que desafia esse intru-
so apavorante.

Através dessa brincadeira, as crian-
ças conseguem refletir sobre a ma-
terialidade do livro; o livro infantil 
sendo um objeto físico que serve 
de suporte para contar uma história 
com textos e imagens. 
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Preparando a leitura

Escuta, fala, pensamento e ima-
ginação (EI03EF01 e EI03EF08)

(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.

(EI03EF08) Selecionar livros e 
textos de gêneros conhecidos para 

a leitura de um adulto e/ou para 
sua própria leitura (partindo de seu 
repertório sobre esses textos, como 
a recuperação pela memória, pela 

leitura das ilustrações etc.).

O eu, o outro e o nós (EI03EO02)

(EI03EO02) Agir de maneira 
independente, com confiança em 
suas capacidades, reconhecendo 

suas conquistas e limitações.

Língua Portuguesa 
(EF01LP04, EF01LP14 e EF01LP01)

(EF01LP04) Distinguir as letras do 
alfabeto de outros sinais gráficos.

(EF01LP14) Identificar outros sinais 
no texto além das letras, como pontos 
finais, de interrogação e exclamação e 

seus efeitos na entonação.

(EF01LP01) Reconhecer que textos 
são lidos e escritos da esquerda para a 
direita e de cima para baixo da página.

Pela observação da capa, pergun-
te aos alunos se é possível identificar 
quem são as personagens da história 

e o que poderá acontecer. O que su-
gerem os pedaços de papel rasgados? 
E quanto aos pontos de exclamação 
do título do livro? Peça às crianças que 
pronunciem o título com a emoção 
sugerida pela pontuação.

Leia o texto de quarta capa e pergun-
te às crianças se ali há mais indícios de 
quem fez os buracos no livro. Explique 
às crianças que o texto da quarta capa 
é usado para sinalizar o que elas pode-
rão encontrar no interior do livro.

Então, pergunte qual emoção elas 
sentiram: medo? Curiosidade? Pressa?

Explique que o medo é uma emo-
ção muito comum e que os adultos 
também o sentem com frequência. 

O medo pode surgir quando nos 
deparamos com pessoas ou situa-
ções desconhecidas. Outras vezes, 
pode acontecer de determinado 
medo voltar muitas vezes (medo 
recorrente); por exemplo, toda vez 
em que for preciso reviver uma ex-
periência que já nos causou grande 
desconforto ou angústia. Conte às 
crianças do que você tem medo (de 
voar de avião? de baratas? ser mor-
dido por um cão?), explique o por-
quê e peça que cada uma apresente 
um de seus medos. 

Em seguida, retome a apresenta-
ção do livro, mostrando as primeiras 
páginas e detendo-se na página 3. 
Pergunte a elas qual a opinião delas 
a respeito da apresentação do nome 
do autor da história original do Pati-
nho Feio.

Depois vire a página e peça que co-
mentem o que veem nas páginas 4 e 5. 

Leia o texto e explique às crianças 
que a página dupla é um importante 
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suporte de narração no livro infantil. 
E demonstre como esse espaço pode 
ser usado para contar a história tanto 
pelo texto como pela ilustração, len-
do-se da esquerda para a direita e de 
cima para baixo.

Aponte como essa página dupla, 
ao usar formas de ilustração bastan-
te diferentes, traz a contradição entre 
conto tradicional (página 4) e conto 
moderno (página 5). Pergunte aos 
alunos por que eles acham que as 
linhas de texto não estão escritas de 
maneira uniforme e em linhas retas, 
e para que serve a seta (elemento se-
miótico indicial). 

Lendo o livro

Escuta, fala, pensamento e ima-
ginação (EI03EF03)

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

palavras conhecidas.

Eu, o outro e o nós (EI03EO04)

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

diversos.

Espaços, tempos quantidades, re-
lações e transformações (EI03ET01)

(EI03ET01) Estabelecer relações 
de comparação entre objetos, 

observando suas propriedades.

Corpo, gestos e movimentos
(EI03CG03)

(EI03CG03) Criar movimentos, 
gestos, olhares e mímicas em 

brincadeiras, jogos e atividades 
artísticas como dança, teatro e 

música.

Língua Portuguesa 
(EF15LP04, EF15LP18 e EF15LP15)

(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos.

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

Faça uma leitura da história em 
voz alta e peça aos alunos que 
acompanhem a narrativa por meio 
das ilustrações. 

Depois pergunte a eles o que o Pati-
nho Feio e o crocodilo têm em comum. 
Rabo? Bico? Penas? Nasceram de ovos 
(são ovíparos)? Pergunte se a turma 
sabe dizer se o ovo da pata é do mes-
mo tamanho que o ovo do crocodilo. 
Se, sim, como eles souberam disso? 
Apresente uma imagem ilustrativa que 
demonstre a diferença de tamanho en-
tre os ovos de pata e de crocodilo.

Promova uma segunda leitura, 
agora comentada, atentando a turma 
aos seguintes pontos:

Página 11: Como o crocodilo co-
meu algumas letras, há algumas 
palavras em que faltam letras. É pos-
sível ler essas palavras mesmo assim? 
Prestando atenção às letras que fo-
ram engolidas, é possível levantar 
algumas hipóteses. Quais são essas 
letras? Peça à turma que experimen-
te essas possibilidades oralmente. 

Comente com os alunos que em di-
versas páginas surgiram setas. 

Página 5: A seta aparece pela pri-
meira vez. Qual a função dela?

Página 14: O que indicam as setas 
que aparecem nesta página? Elas fo-
ram usadas com o mesmo objetivo 

da seta usada na página 5? Peça aos 
alunos que repitam com as mãos os 
movimentos aqui representados. 

Páginas 26 e 27: Qual a função das 
setas usadas nesta página dupla? Peça 
aos alunos que repitam com o corpo 
os movimentos aqui representados.

Na história, o crocodilo alguma vez 
age de maneira parecida com os hu-
manos? Que atitudes foram essas?

Nesta história, o leitor enfrenta o 
crocodilo contando com a ajuda e a 
coragem do Patinho Feio. Proponha 
então à turma uma atividade de re-
escrita da narrativa. O protagonista 
continuará sendo o crocodilo, mas 
a personagem coadjuvante sairá de 
outro conto clássico, um que já faça 
parte do repertório da criança. Pode 
ser o Soldadinho de Chumbo, a Bran-
ca de Neve, o Pinóquio etc. 

Recolha os textos dos alunos e, 
depois de corrigi-los, devolva-os aos 
autores, estimulando que leiam seu 
reconto para a turma. 
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Após a leitura

O eu, o outro e o nós (EI03EO03)

(EI03EO03) Ampliar as relações 
interpessoais, desenvolvendo atitudes 

de participação e cooperação.

Traços, sons, cores e formas
(EI03TS02)

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

colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 

tridimensionais.

Corpo, gestos e movimentos 
(EI03CG01, EI03CG02 e EI03CG05) 

(EI03CG01) Criar com o corpo formas 
diversificadas de expressão de 

sentimentos, sensações e emoções, 
tanto nas situações do cotidiano 
quanto em brincadeiras, dança, 

teatro, música.

(EI03CG02) Demonstrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto 
de histórias, atividades artísticas, 

entre outras possibilidades.

(EI03CG05) Coordenar suas 
habilidades manuais no atendimento 

adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas.

Espaços, tempos quantidades, 
 relações e transformações (EI03ET01 
e EI03ET08)

(EI03ET01) Estabelecer relações 
de comparação entre objetos, 

observando suas propriedades.

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, 
altura etc.), construindo gráficos 

básicos.

Língua Portuguesa 
(EF12LP06 e EF12LP10)

(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.

(EF12LP10) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, cartazes, avisos, 
folhetos, regras e regulamentos que 

organizam a vida na comunidade 
escolar, dentre outros gêneros 
do campo da atuação cidadã, 

considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto.
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Ciências (EF02CI04)

(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.

Matemática (EF01MA15)

(EF01MA15) Comparar 
comprimentos, capacidades ou 

massas, utilizando termos como mais 
alto, mais baixo, mais comprido, mais 

curto, mais grosso, mais fino, mais 
largo, mais pesado, mais leve, cabe 

mais, cabe menos, entre outros, para 
ordenar objetos de uso cotidiano.  

Arte (EF15AR04)

(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.

Forme uma roda com a turma e 
proponha uma conversa sobre o li-
vro. Quais foram as primeiras impres-
sões dos alunos sobre a obra? Eles 
gostaram da história? Tiveram medo 
do crocodilo? 

E do final da história, eles gostaram? 
Estimule que todos participem, com-
partilhando suas respostas em voz alta.

Em seguida, conte que a ilustrado-
ra do livro nasceu na África, num país 
chamado Suazilândia, onde existem 
crocodilos. Explique que no Brasil 
não há crocodilos, mas diversas espé-
cies de jacaré. 

Conte que ambos os animais são 
da mesma espécie – os répteis –, ani-
mais vertebrados de pele escamosa 
cuja temperatura do corpo oscila e 
que dependem do ambiente para 
obter calor corporal. Tartarugas, cá-
gados e lagartos também são répteis.

Apresente algumas imagens des-
ses répteis, como a do jacaré-de-pa-
po-amarelo, e, entre elas, uma que 
demonstre a diferença de tamanho 
entre o crocodilo e o jacaré.

Por falar em tamanho, pergunte 
se a turma sabe quando uma coisa 
tem o dobro de tamanho da outra. 
Use um instrumento – por exemplo, 
um lápis pela metade, uma borracha, 
um apontador ou régua pequena ou 
até sua própria mão aberta – para de-
monstrar esse conceito. 

Mostre uma imagem que demons-
tre a diferença de tamanho entre 
ovos de pata e de crocodilo e peça 
que as crianças desenhem esses 
ovos, atentando para que o segundo 
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ovo tenha o dobro da altura do pri-
meiro. Depois, oriente as crianças a 
escolherem um objeto do próprio es-
tojo para medir o tamanho dos dois 
ovos que elas desenharam.

Agora é hora de preparar com a 
turma uma outra atividade bem di-
vertida: um “Desfile de Répteis”. Essa 
atividade será desenvolvida em 3 
etapas: escrita do convite, confecção 
da cauda de réptil e desfile. 

Comece a atividade de elaboração 
do convite escrevendo na lousa o tí-
tulo  “Desfile de Répteis”, a data e o 
horário do evento. Estimule os alunos 
a contribuir com a escrita, convidan-
do as pessoas para o desfile. Depois 
do texto do convite pronto na lousa, 
releia-o com a turma, acatando su-
gestões de melhoria e corrigindo os 
erros. Uma vez definido o texto, pas-
sem-no para uma cartolina e afixem-
-no no local mais adequado para que 
a comunidade escolar fique sabendo.

A segunda etapa dessa ativida-
de será desenvolvida nas aulas de 
Arte, em que as crianças trabalha-
rão com cartolinas e tintas, para 
criar sua própria cauda de réptil. 
Primeiro cada criança desenhará 
com lápis na cartolina os contor-
nos de sua cauda, sabendo que 
depois vai vesti-la para o “Desfile 
de Répteis”. Depois vai recortar sua 
cartolina e então colori-la com as 
cores da sua personalidade de cro-
codilo ou de jacaré. 

A terceira etapa é o desfile. No dia 
definido para o desfile, com as cau-
das já secas, o professor vai ajudar as 
crianças a fazer dois furos – um em 
cada uma das extremidades superio-
res da cauda –, em que serão presas 
fitas de embrulho de presente. 

Cada criança terá sua cauda 
amarrada na cintura. Quando to-
das estiverem prontas e alinhadas 
em fila indiana, sairão num anima-
do desfile pela escola.
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