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“... mamãe saiu apressada nesta 
manhã e esqueceu de me dar um 
beijo”. Sem o beijo de sua mãe, o 
pequeno pássaro fica perdido. 
Pensa mil soluções. Quem sabe o 
beijo de algum amigo? Mas, ne-
nhum beijo se “encaixa” tão bem 
quanto o beijo da mamãe... Com 
doce suavidade, o texto e as ilus-
trações de Valérie D’Heur com-
põem uma perfeita e deliciosa har-
monia para falar de um tema tão 
presente e necessário ao universo 
infantil que é a troca de afeto entre 
mãe e filho.

Tendo a África como cenário, O 
Beijo oferece a oportunidade para 
se trabalhar com ecossistema na 
área de Ciências.

O livro também é ideal para 
crianças recém-alfabetizadas, que 
ainda não estão fluentes em letra 
de imprensa, mas que já leem com 

certa facilidade em letra de forma 
(caixa alta).

Motivação para a leitura

. Conversar com o grupo e pro-
curar saber como é a rotina da 
família: por quem são acordados, 
como dão bom dia às mães, se as 
beijam, se só dizem bom dia, se to-
mam café da manhã juntos, quem 
sai primeiro, como é essa despedi-
da etc.

. Ouvir os depoimentos e co-
mentar como as manifestações de 
afeto entre mães e filhos podem 
ser semelhantes ou não.

. Propor que cada aluno registre 
numa folha de sulfite, com texto 
e/ou dese-nho, a rotina amorosa 
que tem com sua mãe, ao acordar 
ou antes de ir à escola. Recolher e 
guardar os registros feitos pelos 
alunos.

Dicas para o professor

Antes de iniciar a leitura, explore 
a capa e os aspectos técnicos do 
livro:

. quem é a autora, a ilustradora e 
o tradutor;

. qual é a editora, onde fica;

. se é literatura brasileira ou não; 
no caso discuta com o grupo o que 
é uma tradução, que a história é li-
teratura belga, mas está escrita em 
português porque foi traduzida.



. localize a ficha catalográfica do 
livro e explore seus dados. Além 
de um maior envolvimento com o 
livro eleito, a criança já inicia con-
tato com as referências bibliográ-
ficas e começa a perceber, através 
do professor, que, quanto mais 
informações ela tiver a respeito da 
obra, mais rica, compreensível e 
prazerosa será sua leitura.

Após a leitura

Atividade A

. Fazer um varal ou expor no 
mural da classe os registros feitos 
pelos alunos antes da leitura de O 
Beijo.

. Propor roda de conversa sobre 
o livro, ouvindo os comentários e 
opiniões do grupo a respeito da 
história, das ilustrações, do assun-
to, do narrador etc.

. Após a roda de conversa, pedir 
que cada criança faça um novo 
registro (texto e/ou desenho) con-
tando como ela reage quando sua 
rotina amorosa com sua mãe não é 
cumprida, e quais os motivos que 
atrapalham essa relação.

. Grampear os dois registros e 
promover um momento de leitura, 
troca e comentários dos trabalhos 
entre os alunos.

Atividade B

Conversar com o grupo sobre 
a importância das ilustrações no 
texto e as informações trazidas por 
elas para o leitor, levantando as se-
guintes questões:

. quem é o narrador da história? 
(Um filhote de ave);

. quais animais participam da 
história? (Ave, rinoceronte, aves-
truz, girafa e felino);

. além desses, quais os outros 
animais que apenas aparecem na 
história sem participar? (Antílope, 
zebra e elefante);

. observando as ilustrações, é 
possível saber onde se passa a his-
tória? Por quê? Dê exemplos. (Áfri-
ca/savanas);

. quais as características desse 
lugar?

Sugestão para enriquecer 
a atividade B

Após a conversa, propor que a 
história seja adaptada para o nos-
so ecossistema:

. que lugar seria esse? (Pantanal, 
floresta amazônica, cerrado etc.)

. que animal seria o narrador?

. quais os animais, entre aves, 
mamíferos, peixes, répteis e anfí-
bios, que poderiam participar des-
sa adaptação?

. quais outros animais que tam-
bém poderiam aparecer nas ilus-



trações para dar mais dicas sobre
o texto para o leitor?

Professor

A adaptação sugerida para este 
livro pode ser um trabalho feito a 
partir do conhecimento de mundo 
e repertório trazidos pelo grupo 
ou pode demandar uma pequena 
pesquisa sobre o lugar escolhido e 
sobre os animais que vivem nesse 
hábitat. Fica também a critério do 
professor se a atividade será oral 
ou escrita, individual ou coletiva.

Outras leituras

O Homem que Amava Caixas, Ste-
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* Para mais informações sobre 
os Temas Transversais propostos 
pelos Parâmetros Curriculares Na-
cionais 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 qua-
lidade para todos e, assim, permitir 
a formação de adultos alfabetiza-
dos e capazes de contribuir para a 
sociedade como cidadãos e pro-
fissionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.
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