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Fazendo histórias, estreitando laços

GALO BARNABÉ VAI AO BALÉ

Texto: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Ana Terra
Temas: Amizade, amor, comportamento,   
 animais, artes
Temas transversais: Pluralidade cultural 
Recomendado para: alunos da Educação Infantil  
 (leitura compartilhada) ao 3º ano

Além do livro
Depois de tanto balé, que tal dançar? 

Que tipo de música os alunos sabem dançar? 

Organize com a classe um sarau artístico; 

todos, individualmente ou em grupo, podem 

apresentar seus talentos: dança de roda, dança moderna, passos 

de break ou street dance. Vai ser muito divertido! Quem não quiser 

dançar pode se apresentar cantando, tocando ou mesmo exi-

bindo um belo desenho, pintura, poema e assim por diante. 

Indicações de leitura
• Divina Albertina, Texto e Ilustrações: Christine Davenier, São Paulo: 

Brinque-Book. Assim como Galo barnabé Vai ao Balé, fala da conquista 
amorosa de uma galinha.

• Léo e Albertina, da mesma autora e editora, é o livro que conta como 
começou esse romance.

Camila Amorin é pedagoga e arte-educadora.

*Pluralidade cultural permeia toda a história. 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.

Distribuidor
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p.6 – Chame a atenção dos alunos para a composição das 

ilustrações. Verifi que se eles percebem o que é fotografi a 

e o que é desenho. Observem juntos que a ilustradora também 

usa colagens. Pergunte se conseguem perceber quais materiais ela 

usou, por exemplo: página 23, jornais e página 27, tecidos.

Antes da p.11, pergunte aos alunos se a palavra galo tem mais do 

que um signifi cado. Quais? Essa brincadeira se repete na p.15, com a pa-

lavra milhão (milho grande e quantidade de dinheiro). Aproveite a oportunidade 

para brincar com outras palavras que sejam iguais na forma, mas não no signifi cado, 

como: manga de camisa e manga fruta, pé de gente e pé de planta etc.

p.11 – No fi m da p.11, o Galo exige visitar a Madame Rococó Cocorocó. Quem 

será essa Madame? Temos pistas de que é uma galinha... descubra na p.12.

p.16 – O autor usa a fi gura de linguagem personifi cação: “Chegavam sempre 

quando o sol estava chamando os raios para entrar”. O que isso signifi ca? E se fosse 

de manhã, como essa frase poderia ser?

p.19 – As figuras de linguagem continuam: “... o tempo vestiu uma capa má-

gica e saiu voando.”, “O sol acordou e vestiu roupa de festa.”, “A professora 

levou... um balde de água fria”.

Verifique se os alunos entenderam o significado dessas expressões e propo-

nha que criem outras, por exemplo: “O tempo demorou a passar”, “O dia ama-

nheceu triste”. Lembre-se de que não há uma resposta exata, apenas soluções 

mais ou menos criativas.

Verifi que se todos entenderam qual era o grande medo da professora. E o que 

aconteceu, então? O espetáculo foi um fracasso ou um sucesso? E o casal “galiná-

ceo”, onde foi parar?

Ampliando a leitura
“E assim, todos, sem nenhuma exceção, foram felizes para sempre.” Mas o que 

teria acontecido com as outras bailarinas? Proponha que os alunos imaginem como 

foi o futuro de uma delas. Eles devem lhe dar um nome e criar um possível destino 

para ela. Depois, ilustrar a sua história usando técnicas como as da ilustradora: de-

senhos, colagens, fotos.

Galo Barnabé Vai ao Balé
Cada um tem seu dom...

Ana Carolina, personagem principal da nossa história, não deixa 

dúvidas de que nasceu para dançar. Em Galo Barnabé Vai ao Balé 

a fantasia corre solta e a decisão de dançar leva Ana Carolina por 

caminhos inusitados e surpreendentes.

Preparando a leitura
Antes de apresentar o livro, podemos entrar no tema artes: Que artes os alu-

nos conhecem? Quem gosta de dançar? E de cantar? Alguém sabe tocar algum 

instrumento? E de desenhar, quem gosta? Quem já foi a um espetáculo de balé? 

Quem faz balé?

Agora, lendo o título do livro, podemos imaginar o que será que vai acontecer? 

Será que o galo vai assistir a um balé? Ou será que vai dançar?

Abrindo o livro
p.3 – A ilustradora brinca com as pegadas de Ana Carolina e do Galo Barnabé, 

que os alunos ainda não conhecem, mas já viram na capa do livro. A brincadeira 

das pegadas continua até a página 9. Chame a atenção dos alunos 

para isso, caso eles ainda não tenham reparado. 

Uma proposta divertida de fazer é o “jogo das 

pegadas”: em folhas de papel sulfite, as crianças 

desenham suas pegadas pondo o pé na tinta ou 

contornando com lápis o pé descalço ou com sapato. 

Depois, uma criança espalha as pegadas formando um ca-

minho ou coreografia e as outras deverão pisar em cima 

dessas pegadas. A atividade fica mais interessante acompa-

nhada de música. Observe com as crianças que nas páginas 

iniciais e em outros momentos do livro as frases pare-

cem dançar. Por que será?
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