
O ratinho, o morango vermelho 
maduro e o grande urso esfomeado

Texto de Don e Audrey Wood e ilustrações de Don Wood

Tradução: Gilda de Aquino

Projeto: leitura e produção de texto
Indicação: Educação Infantil e Fundamental 1

 



E se um grande urso esfo-
meado quisesse roubar o 
seu morango?

Muitas vezes nos sentimos 
ameaçados justo naquilo que 
mais queremos preservar. O rati-
nho desta história pensa em todos 
os meios para se livrar da grande 
ameaça, mas acaba descobrindo 
que a melhor maneira de salvar o 
que se tem é... aproveitando o que 
se tem!

Motivação para a leitura

O próprio título já é uma grande 
motivação para a leitura. Não é um 
título comprido? Faz a gente ficar 
imaginando a história, pois as per-
sonagens nós já temos. Mostre a 
capa do livro e deixe espaço livre 

para as crianças dizerem o que a 
ilustração sugere: esse morango 
parece apetitoso? E o ratinho, não 
estaria muito pensativo? Pensan-
do em quê? Agora mostre a quar-
ta capa, em que a ilustração deixa 
claro que o ratinho quer proteger 
a todo custo seu morango da som-
bra ameaçadora. Sombra do quê? 
Lendo juntos o pequeno texto que 
acompanha a ilustração, confirma-
remos que a sombra é do grande 
urso. Alguém quer arriscar um pal-
pite para a pergunta: quem será o 
mais esperto?

Abrindo o livro

Leia com os alunos o nome dos 
autores e do ilustrador. Percebe-
ram que o sobrenome é o mesmo? 
Por que será? Depois da leitura do 
livro, leiam juntos a biografia, que 
esclarece que os dois são casados.

Professor: o narrador não conta 
propriamente uma história, mas 
faz o papel de uma personagem 
de fora conversando com o rati-
nho e querendo a sua parte no 
morango. Portanto, a leitura deve 
ser bem dramatizada, como se fos-
se uma personagem dialogando 
com o ratinho, que não fala, mas 
se exprime muito bem pela sua fi-
sionomia, gestos e atitudes.

pp.1-3: Como o título se repete, 
na capa e nas pp. 1 e 2, faça um 



exercício de leitura com os leito-
res iniciantes: onde está escrito 
ratinho? E urso? Talvez os menores 
achem estranho que a palavra ra-
tinho seja maior do que a palavra 
urso! 

Ainda na p.3: Esse desenho pare-
ce estranho, não? Seria uma casa? 
Avise que a ilustração vai se repetir 
e ficar mais completa; convide-os 
a observar isso.

pp.4-5: Olhe aí a ilustração se de-
senvolvendo. Agora dá pra ver que 
é mesmo a casa do ratinho. Obser-
vem com calma todos os detalhes 
do belíssimo desenho. Onde está 
o morango? E o que o ratinho vai 
fazer com aquela escada?

pp.6-7: Ah, já descobrimos! Ob-
servem a expressão do ratinho e 
como ela vai mudar na próxima 
página.

pp.8-9: Agora o que parece que 
o ratinho está sentindo?

pp.10-11: A expressão de medo 
se intensifica. Observem como pa-
rece que o medo ficou concentra-
do, assim como a ilustração.

pp.12-13: E agora, por que será 
que o desenho ficou tremido? A 
leitura, também com voz tremida, 
pode aumentar o suspense...

pp.14-15: O morango já foi co-
lhido, mas o ratinho está com pro-
blemas. Peça para que as crianças 
proponham soluções.

pp.16-17: BUM! BUM! SNIF! 
SNIF! Brinque com essas onoma-
topeias. É um excelente recurso 
para as crianças que ainda não 
leem associarem os sons às letras. 
Escreva na lousa, junto com elas, 
outros exemplos: o barulho de ba-
ter na porta, TOC, TOC!, de engolir, 
GLUM!, de assobiar, FIIIU... Lembre 
que não há apenas uma possibili-
dade de escrita, pois não são pa-
lavras, apenas tentativas de repro-
duzir os sons.

pp.18-19: Observem que o ter-
ror faz o ratinho suar.

pp.20-21: Agora estamos dentro 
da casa do ratinho. Quantos deta-
lhes! Até guarda-chuva ele tem! E 
qual foi o meio que ele imaginou 
para proteger seu morango? Ele 
não parece um soldado guardan-
do seu tesouro? E a chave que ele-
segura parece o quê?

pp.22-23: E esse recurso, será 
eficiente? As crianças conhecem 
esse tipo de máscara? Seria muito 
divertido se o professor já tivesse 
uma preparada, para usála no mo-
mento da leitura!

p.24-33: Veja se as crianças per-
cebem, à medida que a leitura 
progride, qual é a intenção desse 
narrador-personagem. E será que 
o urso existia mesmo?

p.34: Agora sim, o Ratinho pode 
usar aquela rede! 



Após a leitura

• O ratinho precisou da escada 
para fazer seu trabalho. Mas como 
é um pé de morango? Nós preci-
samos de escada para colher mo-
rango? Se as crianças nunca viram 
um, tente mostrar como é, mos-
trando figuras ou mesmo levando 
um vasinho para a classe. Explore 
o tema e vão lembrando os ou-
trostipos de pés de fruta (inclusive 
para ampliar o vocabulário e per-
ceber que há terminações que se 
repetem, por exemplo: laranjeira, 
macieira, bananeira). Para colher 
quais frutas precisaríamos de uma 
escada? (mamão, coco, banana, la-
ranja etc.). E para colher abacaxi?

• O ratinho comeu a metade de 
um morango. Aproveite e estu-
dem a noção de metade. Quando 
a gente divide ao meio, quantas 
partes temos? Brinque também 
com a relatividade das coisas: para 
um ratinho, um pé de morango é 
como para nós uma arvorezinha; 
uma chave é do tamanho de uma 
espingarda. E a colher, da p. 18, 
que para ele é enorme, de que ta-
manho será que ela é de verdade?

• Para comemorar a leitura do li-
vro, uma boa pedida é um lanche 
cheio de morangos: com açúcar, 
com creme, torta de morango, sor-
vete de morango. Se for possível, 
organize uma atividade na cozi-
nha fazendo com as crianças uma-
receita simples, como gelatina de 
morango. Se não, peça que os pais 
colaborem. Bom apetite!
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