
Quem é ela?Quem é ela?
Descubra quem é aquela com braços de polvo que 
tudo carregam e ouvidos de elefante que escutam 
a quilômetros de distância. Ela tem juba de leão 
e nariz de tamanduá. Cuidado, pois ela sente até 
cheiro de mentirinhas. Já sabe quem é ela?

MATERIAIS E INSTRUÇÕES
Você vai precisar de:
• Uma caixa de papelão ou de um pote transparente.

• Oito palitos de sorvete.

• Canetinhas ou lápis de cor.

• Tesoura (para o adulto manusear).

• Fita adesiva.

Faça furinhos no pote, por onde possam passar os 
palitos de sorvete. Certifique-se de que os buracos no 
plástico não sejam pontiagudos. Você pode usar a fita 
adesiva ao redor dos furos para garantir que não haja 
pontas. Peça às crianças para pintarem cada palito 
de uma cor diferente. Elas podem usar canetinha, 
lápis de cor, tinta ou o que preferirem. Ao terminar 
de preparar o pote e os palitos, você pode colar o 
recipiente com fita adesiva na mesa para facilitar o 
manuseio, dependendo da idade da criança. Peça a ela 
que escolha um palito e coloque no furo. Assim que ela 
escolher, pergunte o nome da cor e quantos palitos ela 
está colocando no furo, e assim sucessivamente, até 
a criança encaixar oito palitos, o que corresponde ao 
número de tentáculos (braços) do polvo. 

JOGO LITERÁRIO 
Para os pequenos (a partir de 4 anos)

Para estimular as crianças a mergulharem cada vez 
mais no universo literário, é interessante que haja 
formas diferentes de estimular a interação com o 
livro e a sua compreensão. Por isso, nada melhor que 
apresentar algumas atividades simples e divertidas 
para os pequenos.

MÃOS À OBRA!
Após a leitura, que tal criar um jogo de perguntas e 
respostas com as crianças?
Para brincar, vamos precisar apenas de um 
dado. Caso vocês não tenham um, é muito fácil 
confeccioná-lo com os materiais que acharem em 
casa, e isso também será parte da brincadeira.

QUANTOS BRAÇOS ELA TEM? 
Atividade para os bem pequenos (2/3 anos)

O polvo é sem dúvida um dos animais marinhos mais 
fascinantes que existe. Além de ter três corações, 
eles são inteligentes e capazes de fazer muitas 
coisas porque têm oito braços. No livro, a mãe é 
comparada a um polvo justamente por conseguir 
carregar uma quantidade de coisas que somente 
alguém com oito braços conseguiria. Pensando nisso, 
elaboramos uma atividade em que, além de trabalhar 
as cores, vamos trabalhar os numerais.
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MOLDE E CONFECÇÃO DO DADO
No site Artesanato Passo a Passo e no canal do 
YouTube Espaço dos Artistas, encontre um molde e o 
vídeo que explica direitinho com se faz um dado:
https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/ 

molde-de-dado/

https://www.youtube.com/

watch?v=QFmagC0PTpk&feature=emb_logo

https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/molde-de-dado/
https://www.youtube.com/watch?v=QFmagC0PTpk&feature=emb_logo


É necessário ter o livro para realizar essas atividades.

COMO FUNCIONA O JOGO

Cada número do dado corresponde a uma das 
perguntas abaixo:

1 – Que expectativa a imagem da capa lhe  
despertou? Qual a sua impressão depois da 
leitura?

2 – Com qual personagem do livro você mais se 
identificou? Por quê?

3- Em que outro lugar você acha que essa história 
poderia acontecer? Por quê?

4 – Que palavra do livro você achou mais curiosa? 
Você já sabia o seu significado?

5 – Você faria uma versão diferente da história? 
Como seria?

6 – Que características do personagem principal 
chamaram a sua atenção?

É UM, É DOIS, É TRÊS...
Depois de jogar o dado, deve-se responder 
à pergunta correspondente ao resultado da 
jogada. Se o resultado for 5, por exemplo, 
você deve responder à pergunta de número 5 
(Você faria uma versão diferente da história? 
Como seria?)
Vale também fazer perguntas diferentes das 
sugeridas, o importante é se divertir!

FALANDO SOBRE MÃES 
No livro, a mãe é descrita com as 
características de diversos animais para 
chamar a atenção sobre as suas habilidades 
no dia a dia. Das coisas que sua mãe faz, 
quais são as mais legais? Por que você 
acha isso? Se você e ela pudessem ser um 
animal, qual animal vocês seriam? Para 
finalizar, faça um desenho em que você e 
sua mãe apareçam na forma de um animal. 
Por exemplo: você e sua mamãe são dois 
leõezinhos! Roar! Grraurrr! Brrrum!

BRINCANDO DE ESCRITOR
Que tal estimular as crianças a escreverem 
a sua versão do livro, inspirando-se nas 
características e habilidades de suas 
mamães? O adulto pode ser o escriba, caso a 
criança ainda não esteja alfabetizada. Pode 
ser uma maneira bem divertida de as mamães 
descobrirem como seus filhos as veem.


