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AUTOR
Philip Bunting cresceu na In-

glaterra, mas mudou-se para a 
Austrália na juventude. O autor e 
ilustrador publicou seu primeiro 
livro em 2017. Hoje, ele tem obras 
traduzidas para diversos idiomas e 
publicadas em mais de 25 países, 
muitas das quais foram distingui-
das com premiações de instituições 
do livro, como a Kate Greenaway 
Medal, da Inglaterra, e o Children’s 
Book Council, da Austrália. Bunting 
acredita que, quanto mais diverti-
das as leituras da primeira infân-
cia, maiores serão as chances de a 
criança desenvolver suas habilida-
des leitoras para, no futuro, encarar 

a leitura e o aprendizado como ati-
vidades prazerosas e significativas. 

Como eu cheguei aqui? foi eleito um 
dos melhores livros infantis publica-
dos em 2019, pelo Children’s Book 
Council da Austrália.

OBRA
Mais do que respostas, Como eu 

cheguei aqui? pretende motivar per-
guntas e incitar a curiosidade dos 
alunos para que conheçam um pou-
co mais da sua origem e história – a 
história de nosso planeta, de nossa 
galáxia, enfim, de nosso universo é 
mil vezes mais fascinante do que po-
demos imaginar, não é mesmo? Há 
muito a descobrir!

Gênero textual:
Conto

Competências:
Língua Portuguesa / Arte / 

Ciências / Matemática

Temas:
Big Bang, evolução, humor e 
incentivo ao conhecimento

Categoria:
Fundamental I (1o ao 3o ano)

CLASSIFICAÇÕES
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Preparando a leitura

Língua Portuguesa (EF15LP02, 
EF15LP09 e EF15LP10)

(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.

(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.

(EF15LP10) Escutar, com 
atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 

necessário.

A partir da observação da capa, 
pergunte aos alunos se é possível 
identificar quem são os personagens 
da história e qual a relação entre eles.

Leia o nome do autor e conte às 
crianças um pouco sobre sua biografia. 

Leia o texto da quarta capa e per-
gunte às crianças se elas entenderam 
o tema que será tratado na obra. Co-
mente que o texto da quarta capa é 
usado para sinalizar o que elas pode-
rão encontrar no interior do livro.

Explique às crianças o que é uma 
biografia não autorizada (sem a au-
torização do autor para publicação) e 
o motivo de ela ter sido mencionada 
nesse espaço em tom de brincadeira. 

Antecipe o tema do livro e instigue 
as crianças com a seguinte afirmação: 
tudo o que a gente vê pronto vem de 
algum lugar, e sua origem tem um 
porquê. De seres vivos a objetos! 
Como cheguei aqui? Como a história 
desse livro, nesse formato, chegou 
até aqui, até nós?

A partir daí explore a origem des-
se livro, falando sobre o processo 
criativo da obra. Depois comente as 

1414

À medida que nosso planeta começou a esfriar, 
mais e mais partículas passaram a atrair umas às outras.

Outras vieram do espaço, montadas em meteoros. 

Ainda outras, finalmente, tornaram-se a terra 
e a água da superfície de nosso planeta.

No início, aqui fazia muito calor.
Mas, com o tempo, a Terra começou a esfriar.

Aaaah!
Aaaah!

Há muito, muito tempo. Em uma época mais recente.
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etapas de desenvolvimento de um 
livro, como edição de texto, revisões, 
ilustração. Explique que, como o livro 
foi escrito em inglês, ele passou por 
uma etapa de tradução para o portu-
guês e, por fim, tomou a forma que 
eles estão vendo em suas mãos. 

Apresentar o processo de criação 
do livro ajuda a explicar que nada 
existe por acaso. Nesse momento, 
instigue os alunos a pensar: “E nós, 
seres humanos, como chegamos 
aqui? Do que somos feitos?”.

Lendo o livro

Língua Portuguesa (EF15LP04, 
EF15LP09, EF15LP10 e EF15LP18) e 
Ciências (EF02CI04)

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

recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos.

(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.

(EF15LP10) Escutar, com atenção, 
falas de professores e colegas, 

formulando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclarecimentos 

sempre que necessário.

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

(EF02LP21) Explorar, com a mediação 
do professor, textos informativos 
de diferentes ambientes digitais 
de pesquisa, conhecendo suas 

possibilidades.

(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.

Promova uma leitura compartilha-
da do livro, solicitando aos alunos que 
acompanhem a narrativa também por 
meio das ilustrações. Chame a atenção 
da turma para os seguintes pontos:

pp. 12 a 15
Pergunte aos alunos se eles notaram 

que os planetas têm tamanhos e con-
tornos diferentes, e acrescente que a 
temperatura deles também varia.

Explique que a Terra é constituída 
de diferentes camadas, da crosta ao 
núcleo. O núcleo é o centro da Ter-
ra, que até hoje é feito de um metal 
superquente.

pp. 18 a 20
Lembre às crianças que a água do 

mar é salgada, diferentemente da 
água que bebemos. A água dos rios, 
fontes e nascentes é a água doce. 

1010

A certa altura, tantas partículas se juntaram 
que começaram a formar coisas. 

A princípio, formaram gigantescas nuvens de poeira.
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pp. 25 e 31
Retome a informação mencionada 

na p. 25, de que os primeiros seres 
humanos nasceram na África, e em 
seguida abra o livro na p. 31.

Pergunte às crianças se não é curio-
so e mágico tantas pessoas com ca-
racterísticas físicas e raciais diferentes 
como as que habitam o nosso plane-
ta hoje descenderem dos primeiros 
homens africanos. 

Conversem sobre como e por que 
isso aconteceu. 

Após a leitura

Língua Portuguesa (EF12LP17, 
EF02LP22 e EF02LP24), História  
(EF01HI01 e EF01HI02) e Artes 
(EF15AR04 e EF15AR05)

(EF12LP17) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, enunciados 
de tarefas escolares, diagramas, 

curiosidades, pequenos relatos 
de experimentos, entrevistas, 

verbetes de enciclopédia infantil, 
entre outros gêneros do campo 

investigativo, considerando a 
situação comunicativa e o tema/

assunto do texto.

(EF02LP22) Planejar e produzir, 
em colaboração com os colegas 

e com a ajuda do professor, 
pequenos relatos de experimentos, 

entrevistas, verbetes de enciclopédia 
infantil, dentre outros gêneros do 
campo investigativo, digitais ou 

impressos, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/

finalidade do texto.

(EF02LP24) Planejar e produzir, 
em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, relatos 

de experimentos, registros de 
observação, entrevistas, dentre 

outros gêneros do campo 
investigativo, que possam ser 

25Viva!

Os primeiros seres humanos viviam no continente  
africano, mas nossa curiosidade e nosso espírito  

aventureiro logo nos levaram a todos os cantos da Terra.

Com exceção da Antártida.  
Esta, deixamos para os pinguins.

Não importa onde 
você more na 
Terra, somos todos 
descendentes 
de um pessoal 
muito inteligente 
que viveu mais ou 
menos por aqui.
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repassados oralmente por meio 
de ferramentas digitais, em áudio 
ou vídeo, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/ 
finalidade do texto.

(EF01HI01) Identificar aspectos 
do seu crescimento por meio 
do registro das lembranças 

particulares ou de lembranças dos 
membros de sua família e/ou de 

sua comunidade.

(EF01HI02) Identificar a relação entre 
as suas histórias e as histórias de sua 

família e de sua comunidade.

(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.

(EF15AR05) Experimentar a criação 
em artes visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da 
comunidade.

Proponha a seguinte atividade de 
reconto a partir do título do livro 
Como eu cheguei aqui?. 

Numa folha de papel-sulfite, as 
crianças vão contar com desenhos e 
palavras como elas nasceram e como 
chegaram à sua casa.

Lembre-as de que, com tantas pes-
soas diferentes no mundo, é normal 
haver famílias muito diferentes umas 
das outras.

Após a realização da atividade, 
recolha as narrativas e pendure-as 
na parede da sala de aula, para que 
todos observem a diversidade que 
compõe o grupo e para que perce-
bam quanto temos a aprender uns 
com os outros. Ouça os comentários 
das crianças em relação à produção 
dos colegas.

Geografia (EF03GE09)

(EF03GE09) Investigar os usos dos 
recursos naturais, com destaque 

para os usos da água em atividades 
cotidianas (alimentação, higiene, 

cultivo de plantas etc.), e discutir os 
problemas ambientais provocados 

por esses usos.

Introduza o tema do consumo de 
água, mencionando que usamos os 
recursos naturais da Terra para de-
sempenhar atividades cotidianas. 

Esses recursos não são inesgotá-
veis e podem ser contaminados por 
produtos tóxicos, como os agro-
tóxicos usados em larga escala no 
agronegócio. Eles penetram no solo, 
contaminando as águas dos rios, das 
nascentes, dos aquíferos e dos poços 

26

Como eu  
chegar aqui?

Com o tempo, paramos de perambular  
e começamos a criar raízes.

26
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subterrâneos que utilizamos para 
nos hidratar, para cozinhar, fazer a 
higiene, cultivar os alimentos, os re-
banhos beberem, em indústrias etc. 

Pergunte às crianças se elas têm 
ideia de quanta água é necessária 
na produção de uma única calça je-
ans. São necessários 11 mil litros para 
produzir uma única calça. Dá para 
encher uma piscina olímpica com a 
água de 227 calças! [Fonte: Rocha, 
Alessandra Ponce (ilustração: Cami-
la Sampaio). Alinhavos: o futuro do 
planeta está no seu guarda-roupa, 1a 
ed. (São Paulo: Panda Books, 2019.)] 
É assustador, não é mesmo? Por isso, 
o consumo consciente dos recursos 
naturais da Terra e dos produtos fa-
bricados pelas indústrias é um as-
sunto extremamente relevante para 
todos os habitantes do globo.

Como lição de casa, peça às crian-
ças que pesquisem sobre o tema do 
uso da água, tanto em livros e em re-
vistas quanto na internet, para apre-
sentar na aula seguinte. 

Após a apresentação, solicite que 
elas escrevam uma redação com suas 
opiniões sobre a apresentação e sobre 
a necessidade de utilizarmos os recur-
sos naturais e os produzidos pelo ho-
mem com consciência ecológica.

Matemática (EF03MA19), Geogra-
fia (EF03GE06) e Ciências (EF03CI07)

(EF03MA19) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, utilizando unidades 

de medida não padronizadas e 
padronizadas mais usuais (metro, 
centímetro e milímetro) e diversos 

instrumentos de medida.

(EF03GE06) Identificar e interpretar 
imagens bidimensionais e 

tridimensionais em diferentes tipos 
de representação cartográfica.

(EF03CI07) Identificar características 
da Terra (como seu formato esférico, 
a presença de água, solo etc.), com 
base na observação, manipulação e 

comparação de diferentes formas de 
representação do planeta (mapas, 

globos, fotografias etc.). 

Mostre as pp. 12 e 13 do livro e con-
versem sobre a Via Láctea, sobre os pla-
netas do nosso sistema solar e sobre 
outros corpos celestes. Na sequência, 
foque a conversa no planeta Terra. 

A partir da observação de um ma-
pa-múndi ou de um globo terrestre, 
explore com os alunos a dimensão 
da Terra, seu formato e a divisão por 
continentes, e aponte também os 

1313

Nosso lar, o planeta em que vivemos, 
chama-se Terra.

Aqui estamos nós, perto do centro de nosso
sistema solar. Mas nem sempre a Terra 

foi tão aconchegante como é hoje.
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oceanos, nomeando-os. Mostre os 
países e a distância que os separa. 

Depois, mostre um mapa do Brasil 
e explore a localização dos estados. 
Aprofunde a pesquisa mostrando um 
mapa do seu estado e localizando 
com os alunos a sua cidade e a dis-
tância dela para outras cidades co-
nhecidas das crianças. 

Se possível, mostre um mapa da ci-
dade dividido em bairros, e localizem 
o bairro em que estão, observando 
também as ruas. Procurem as ruas 
em que algumas crianças moram e 
analisem a distância entre essas ruas 
e a da escola, por exemplo. 

Artes (EF15AR26)

(EF15AR26) Explorar diferentes 
tecnologias e recursos digitais 
(multimeios, animações, jogos 

eletrônicos, gravações em áudio e 
vídeo, fotografia, softwares etc.) nos 

processos de criação artística.

Com o intuito de exercitar outros 
recursos, acesse com seus alunos o 
site solarsystemscope.com (acesso 
em 10/agosto/2020). Nele é possível 
visualizar o espaço em 3D, podendo 
avançar no tempo, assim como retro-
ceder. Explore as atividades do site 
conforme a faixa etária dos alunos.

O site também traz moldes dos pla-
netas. Providencie para a próxima 
aula as impressões desses moldes e 
organize uma atividade com os alu-
nos na sala Maker, na sala Multimídia, 
ou, caso sua escola não tenha esses 
espaços, use sua própria sala de aula, 
abrindo espaço para fazer um grande 

círculo com os alunos. Juntos, mon-
tem os planetas a partir de seus mol-
des impressos e prendam cada um 
num fio de náilon. Terminem a ativi-
dade pendurando cada planeta no 
teto da sala de aula. 

Ciências (EF01CI02)

(EF01CI02) Localizar, nomear e 
representar graficamente (por 

meio de desenhos) partes do corpo 
humano e explicar suas funções

Na p. 32, o autor brinca com a ideia 
de que poderíamos ser bem diferen-
tes do que somos hoje, caso alguma 
mudança mínima tivesse acontecido 
durante o Big Bang. Pensando nisso, 
peça para as crianças refletirem sobre 
como é o nosso corpo e, em especial, 
a nossa cabeça. O que há nela? Olhos, 
orelhas, boca, nariz... Para que serve 
cada uma dessas partes? Oriente-as 
a fazer um desenho e escrever para 
que serve cada parte citada acima. Se 
achar pertinente, a atividade poderá 
abranger as demais partes do corpo. 

Ciências (EF03CI04, EF03CI05 e 
 EF03CI06)

(EF03CI04) Identificar características 
sobre o modo de vida (o que comem, 

como se reproduzem, como se 
deslocam etc.) dos animais mais 
comuns no ambiente próximo.

(EF03CI05) Descrever e comunicar 
as alterações que ocorrem desde o 

nascimento em animais de diferentes 
meios terrestres ou aquáticos, 

inclusive o homem
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(EF03CI06) Comparar alguns animais 
e organizar grupos com base em 
características externas comuns 

(presença de penas, pelos, escamas, 
bico, garras, antenas, patas etc.). 

Ao longo do livro, descobrimos que 
desde o aparecimento dos primeiros 
seres vivos até chegarmos ao que so-
mos hoje, ocorreram transformações 
incalculáveis na forma de vida. Os 
primeiros organismos eram aquáti-
cos, depois se aventuraram na terra e 
foram evoluindo e se adaptando con-
forme os ambientes que exploravam. 

Peça para os alunos escolherem 
três animais com características bem 
diferentes entre si (marinho, com pe-
nas, pelos e asas, entre outros). Feito 
isso, eles devem realizar uma pesqui-
sa sobre cada um deles para respon-
der às seguintes perguntas:

Quais as principais diferenças entre 
eles?

Qual a característica principal de 
cada um para a sua sobrevivência?

Qual a posição de cada um na cadeia 
alimentar? Ele é predador de algum 
animal? Quais são os seus predadores?

Qual o habitat natural de cada um?
Como eles se reproduzem?
O que comem?
Como se deslocam?

Ciências (EF03CI05)

(EF03CI05) Descrever e comunicar 
as alterações que ocorrem desde o 

nascimento em animais de diferentes 
meios terrestres ou aquáticos, 

inclusive o homem.

Que tal montar uma árvore genea-
lógica a partir das imagens do livro? 

Reveja com os alunos que eles são 
membros de uma árvore genealógi-
ca que se iniciou há muito tempo, 
com a primeira vida na Terra. Muitas 
criaturas chegaram antes das crian-
ças, mas qual seria a ordem do apa-
recimento delas? 

Faça cópia das imagens das pági-
nas seguintes e recorte-as. Depois, 
juntamente com os alunos, analise 
a ordem cronológica das imagens, 
da primeira forma de vida até a mais 
recente, e colem as imagens numa 
cartolina, seguindo essa ordem.

32

… você poderia ter saído com uma forma  
um pouco diferente.

32
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Professor, há diversos outros itens 
da BNCC que podem ser aprofunda-
dos a partir desta obra. Veja abaixo 
alguns deles e inspire-se para desen-
volver novas atividades enriquecedo-
ras para seus alunos.

(EF02CI07) Descrever as posições 
do Sol em diversos horários do dia e 
associá-las ao tamanho da sombra 

projetada.

(EF03CI08) Observar, identificar e 
registrar os períodos diários (dia 
e/ou noite) em que o Sol, demais 

estrelas, Lua e planetas estão 
visíveis no céu. 

(EF03CI10) Identificar os diferentes 
usos do solo (plantação e extração 

de materiais, dentre outras 
possibilidades), reconhecendo 

a importância do solo para a 
agricultura e para a vida.

(EF04CI04) Analisar e construir 
cadeias alimentares simples, 

reconhecendo a posição ocupada 
pelos seres vivos nessas cadeias 

e o papel do Sol como fonte 
primária de energia na produção 

de alimentos.

(EF04CI11) Associar os movimentos 
cíclicos da Lua e da Terra a 

períodos de tempo regulares e 
ao uso desse conhecimento para 
a construção de calendários em 

diferentes culturas.

27

Aprendemos  
a plantar.

Fogo!

Criamos  
comunidades.

Depois, vilas  
e cidades.

27
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