
O livro
O que mais diverte as crianças quando seus pais brincam com 
elas? Neste livro, um pequeno vive pedindo desenhos. O pai, 
brincalhão, coloca em um papel compriiiido suas melhores ver-
sões de girafas. Com seus pescoços looongos, os bichos tomam 
conta das páginas e vão se multiplicando, mostrando que nessa 
brincadeira de desenhar também há um tanto de matemática. 
Mas ora, onde foi parar a girafa número 10?

Em sala de aula
Números, relacionamento familiar, cores, humor, animais, brin-
cadeiras, diversão, matemática e imaginação são temas a se-
rem trabalhados na obra. Desenhar e contar. Somar e ilustrar. A 
cada virada de página, e de girafa em girafa, vai se formando 
uma turma engraçada. E aí se tem um laço de afeto entre um 
pai e um filho, que brincam de desenhar, de achar e esconder, 
de imaginar e contar os longos pescoços. E com essa brincadei-
ra a roda de leitura com as crianças pode ser muito divertida, 
uma vez que o livro trata de surpresas e, com humor, ajuda os 
pequenos a contarem os desenhos, que vão ganhando vida e 
personalidade. Do 1 ao 10, as girafas fazem a maior confusão 
quando decidem misturar suas cores e pintas. Se a ideia é falar 
de temas interdisciplinares, esse é um livro ótimo para a roda!
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• Números.
• Humor.
• Caixa-alta.
• Formato vertical, que se alonga 

feito um pescoço de girafa.
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Girafas
Conte de um a dez para ver como as girafas se 
misturam em cores!


