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Será que o pequeno pode vencer 
o grande? O que mais vale: a força 
física ou a inteligência? O Grúfalo 
traz uma versão surpreendente 
para esses questionamentos tra-
dicionais na formação de crianças, 
valorizando a força da palavra e da 
criatividade.

A história envolve suspense, sur-
presa e ao mesmo tempo apresen-
ta elementos de repetição e pre-
visibilidade no uso da linguagem. 
As ilustrações colaboram para des-
pertar o interesse pela história.

Antes de ler

• Converse com o grupo sobre o 
que lhes parece assustador, do que

eles têm medo e como fazem 
para enfrentá-los. Sem criar uma 
atmosfera tensa, dê depoimentos 

de como você lida com suas difi-
culdades.

• “O que será um Grúfalo?” Regis-
tre as respostas das crianças e de-
pois da leitura retome a atividade; 
pode ser um exercício de memória 
e comparação, interessante para 
o desenvolvimento da linguagem 
das crianças.

Ao ler o livro

Apresente os autores para as 
crianças: quem escreveu, quem 
desenhou.

Trabalhando ainda com a capa, 
abra o livro de forma que a primei-
ra e a quarta capas formem uma 
só figura. Peça às crianças para 
descreverem o que veem, quem 
são os animais e onde eles estão. 
Como será esta floresta? Quais os 
sons que poderíamos ouvir nela?

As ilustrações são ricas e interes-
santes. Apresente as ilustrações 
enquanto lê, assim as crianças 
poderão compor o texto através 
do que escutam e do que podem 
ver. As interjeições e expressões de 
espanto e medo, que são marcas 
da oralidade no texto escrito, de-
vem ser respeitadas pois ajudam 
a manter o interesse e a criar um 
clima de suspense durante a ativi-
dade de leitura.

O texto verbal de O Grúfalo apre-
senta algumas características que-



devem ser consideradas durante a 
leitura do livro. A história é apre-
sentada sob uma estrutura que se 
repete: o narrador que apresen-
ta o encontro entre os animais e 
o diálogo que se segue, sempre 
baseado no esquema pergunta 
– resposta – comentário. Ao ler, 
é interessante apresentar ritmo, 
entonação e expressividade que 
também se repitam, respeitan-
do a estrutura narrativa. Assim as 
crianças poderão prever o desen-
volvimento da história e assimilar 
modelos linguístico-interativos.

Um dos pontos fortes do livro é o 
foco na imaginação e na criativida-
de do ratinho, que vai construindo 
aos poucos a figura do Grúfalo. As-
sim, é interessante diminuir a velo-
cidade da leitura ao apresentar as 
características

Depois de ler

Após a primeira leitura com o 
grupo, você poderá fazer uma 
segunda apresentação do livro, 
explorando as ilustrações, solici-
tando a ajuda das crianças para 
recompor o texto. Incentive-as a 
observar detalhes e comentar suas 
impressões.

A criação do Grúfalo pelo ratinho 
nos dá a oportunidade de desen-
volver algumas habilidades inte-
ressantes para a expressividade 

infantil; a análise e síntese, cons-
trução de personagens, a capaci-
dade de descrever o que se vê e o 
que se pode criar. Algumas suges-
tões de atividades que podem ser 
realizadas:

• apresente a figura da página 
em que o Grúfalo aparece para o 
ratinho; leia novamente para as 
crianças as descrições feitas pelo 
ratinho e peça que as identifiquem 
na figura; ou

• com a mesma ilustração, soli-
cite às crianças que descrevam o 
Grúfalo, lembrando das falas do 
ratinho e acrescentando outras ca-
racterísticas (como “ele tem o pelo 
todo marrom, um olhar assusta-
dor...”);

• a partir das imagens dos ani-
mais em diferentes contextos, 
peça às crianças que identifiquem, 
nas figuras, as expressões e tentem 
imitá-las. Por exemplo, a cobra, 
quando convida o ratinho para ir 
à sua casa, tem um olhar direto e 
uma expressão maldosa; quando o 
ratinho lhe fala do Grúfalo, sua ex-
pressão é de dúvida e quando

encontra o ratinho com o Grúfa-
lo, a expressão da cobra é de susto 
e medo;

• peça às crianças para desenha-
rem animais ou qualquer outra 
coisa que não existe em nosso 
mundo real. Depois, faça uma roda 
de conversa em que as crianças 



descrevam oralmente seus de-
senhos antes de mostrá-los ao 
grupo. Incentive as crianças a uti-
lizarem características físicas e de 
estados emocionais (bravo, triste, 
alegre, assustado etc.) das figuras 
criadas;

• que outro animal poderia fazer 
parte da história ao lado da cobra, 
da raposa e da coruja? Imagine 
com o grupo qual poderia ser ou-
tro predador o ratinho. Como se-
ria a conversa dele com o ratinho 
antes e depois do aparecimento 
o Grúfalo? Crie uma dramatização 
em que as crianças retomem os 
diálogos apresentados na história.

Professor...

O Grúfalo nos fala da força da 
imaginação e da criatividade agin-
do na solução de problemas. Pro-
cure lembrar-se da astúcia e poder 
do ratinho quando alguma criança 
ou o grupo enfrentarem situações 
difíceis, de confronto ou de medo.
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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 profi 
ssionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.
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