
Nesta história, dona cabra caminhava perto 
de sua casa quando encontrou uma lâmpada 
encantada. “Pense numa palavra mágica, mas 
cuidado ao falar, um desejo imaginado ela irá 
realizar”, disse o gênio. “Abrapracabra!”, gritou o 
bicho. Uma grande aventura se inicia. Dona cabra 
viaja para os mais inusitados lugares do mundo 
e faz amizade com vários animais, como um urso 
polar, um camelo e um peixe-espada. Juntos, eles 
mostram que quem tem um amigo nunca está 
sozinho, mesmo nas situações mais complicadas.

HORA DA PESQUISA!

Na p. 21, a dona cabra está muito feliz de ter 
voltado para casa e oferece uma comidinha muito 
especial aos seus amigos, composta por aipim e 
carne salgada, que são comidas típicas do sertão 
nordestino. Mas qual será a culinária típica das 
regiões dos amigos da dona cabra? Estimule as 
crianças a pesquisarem e montarem um livro de 
receitas para cada personagem da obra.

Discutindo a preservação do  
meio ambiente

Sinônimos

Eu ouvi comida?!

Peça para as crianças fazerem uma pesquisa sobre 
as características geográficas e ecossistêmicas das 
regiões do planeta citadas na p. 32 e apresentarem 
os problemas ambientais que essas regiões 
enfrentam. Converse a respeito.

A obra traz um rico repertório de palavras 
cuja maioria não é tão utilizada pelas crianças. 
Estimule-as a montar uma lista com palavras como: 
estatelada, gênio, acalorada, barranco, hibernar, 

bocejar, trupe, santuário, sagrada, aipim, carne 
salgada, frustrada, e procurar os sinônimos de 

cada uma delas, para enriquecer ainda 
mais o repertório das crianças.

Dona cabra passou por muitas aventuras nesta 
história. Que tal pedir para as crianças escreverem 
um diário, como se cada uma delas fosse a 
dona cabra relatando todas as peripécias que 
aconteceram com ela? 

O livro traz animais de regiões bastantes distintas 
do nosso planeta. Peça para as crianças listarem os 
tipos de animais que aparecem na história, fazendo 
o levantamento do hábitat, da alimentação 
(herbívoro, carnívoro, onívoro) e da classificação, 
e atribuindo a eles traços de personalidade (o 
comportamento bom ou ruim de cada um).

É necessário ter o livro para realizar essas atividades.

AT
IV

ID
A

D
E

Meu querido diário

Confira no link abaixo uma contação especial feita pela 
Marina Bastos:

https://youtu.be/Q8vB-m3EYh8

Não deixe de acessar o Qr Code do livro,  
para ter acesso à narração da obra.

Contação de história do livro


