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AUTORA
Nicola O’Byrne é uma autora e ilus-

tradora de livros infantis. Nascida na 
Suazilândia, no continente africano, 
ela teve uma vida bastante itinerante, 
o que lhe deu a chance de conhecer 
de perto diferentes culturas distri-
buídas pelos mais diversos cantos do 
mundo. Antes de estudar Ilustração 
no Edinburgh College of Art (Escócia) e 
especializar-se em Gravura pelo Cam-
berwell College of Arts (Inglaterra), 
Nicola viveu em Cingapura, na Papua-
-Nova Guiné e no Quênia. Atualmen-
te ela mora nos Estados Unidos, mais 
precisamente na Califórnia, onde 
mantém um estúdio ensolarado, 
dedicando-se integralmente à escri-
ta e à ilustração.  Seu livro Abra com 
cuidado! foi amplamente premiado 
e traduzido para dezenove idiomas. 
Nicola costuma brincar ao dizer que 
escreveu seu primeiro livro aos cinco 
anos de idade, quando seus pais a 
proibiram de ver televisão. No Brasil, 
além de O que tem atrás da porta?, o 
Grupo Brinque-Book já publicou os 
títulos Abra com cuidado!, Use a ima-
ginação e A última história antes de 

dormir, premiado com o Selo  Cátedra 
10 em Qualidade Infantil.

OBRA
A leitura de um livro é capaz de 

estimular nossa imaginação e nos-
sos pensamentos das mais diversas 
e ricas maneiras – seja visualizando 
cenários, compreendendo o ponto 
de vista dos personagens, refletindo 
sobre os temas propostos ou criando 
desdobramentos narrativos. Inde-
pendentemente do caminho traça-
do, a nossa mente parece ganhar asas 
e voar livremente nas entrelinhas do 
texto. Mas será que a experiência da 
leitura é exclusivamente intelectual? 
Esta obra de Nicola O’Byrne está aqui 
para nos dizer – e mostrar – que não.

Em O que tem atrás da porta?, o 
pequeno leitor é convidado a tomar 
uma postura bastante ativa na leitu-
ra, interagindo concreta e fisicamen-
te com o livro. Mas antes de explicar 
melhor como isso se dá, vamos co-
nhecer um pouco da história.

O mote do livro é simples: o cro-
codilo Caco está perdido e precisa 
de ajuda para encontrar sua casa. 

Gênero literário:
Fábula infantil / Livro interativo

Competências:
Língua Portuguesa / Arte / 

Geografia / Ciências / Espaços, 
tempos, quantidades, relações 
e transformações / Escuta, fala, 

pensamento e imaginação / 
Corpo, gestos e movimentos /  

O eu, o outro e o nós / Traços, 
sons, cores e formas

Temas:
Aventura, amizade, animais, 

humor, criatividade, interatividade

Categoria:
Educação Infantil e Ensino Fundamental 

– Anos Iniciais (1o ao 3o ano)

CLASSIFICAÇÕES
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Caco é um crocodilo grande, um 
pouco assustador e um pouco mal-
-humorado. Ao ver um beija-flor, ele 
faz o seu apelo e ainda deixa bem 
claro que se o pássaro não colabo-
rar, corre o risco de virar comida!  
O beija-flor então logo se prontifica 
a ajudar, mas para isso ele vai preci-
sar do auxílio de mais alguém.

De quem? Do próprio leitor! 
Como? Bem, de várias maneiras, 

mas a princípio imaginando um lu-
gar bem molhado para onde o cro-
codilo poderia ir e desenhando com 
o dedo, sobre uma linha tracejada, 
uma porta por onde ele poderia 
passar. Será que deu certo? Ih, o cro-
codilo foi parar em alto-mar e agora 
corre o risco de se afogar! Será pre-
ciso desenhar uma nova porta antes 
que seja tarde demais...

Assim se inicia uma série de inte-
rações nas quais, além de desenhar, 
o leitor é convocado a bater palmas, 
sacudir o livro e soprar, entre outras 
pequenas ações que vão articulan-
do o desenrolar da narrativa. Em 
meio a esse divertido jogo, de porta 
em porta o crocodilo e o beija-flor 
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visitam os mais diversos cenários, 
enfrentando desde uma tempes-
tade de neve ao sol escaldante do 
deserto. Nos diferentes biomas, vale 
ressaltar, eles também encontram 
animais nativos, como um pinguim, 
um suricato e um caranguejo, que 
também se unem à sua odisseia. Por 
fim, é preciso destacar ainda a expe-
riência tátil que o livro proporciona 
ao leitor: cada porta desenhada com 
o dedo dá origem a um recorte na 
página subsequente, o que, a sua 
vez, expande ainda mais as possibi-
lidades lúdicas de interação com o 
objeto livro. 

Todas essas razões fazem de O que 
tem atrás da porta? uma obra a ser 
lida tanto por crianças em fase de 
pré-alfabetização quanto por aque-
las que já dominam a leitura. Seja por 
meio dos jogos interativos, da narra-
tiva, das curiosidades científicas ou 
mesmo pela experiência tátil, o pe-
queno leitor certamente encontrará 
maneiras de se conectar com o livro. 
E, claro, de seguir imaginando e rein-
ventando tudo aquilo que pode exis-
tir atrás de uma porta.
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PROPOSTA DE ATIVIDADES

Preparando a leitura

O eu, o outro e o nós
(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.

Língua Portuguesa
(EF15LP09) Expressar-se em situações 

de intercâmbio oral com clareza, 
preocupando-se em ser compreendido 

pelo interlocutor e usando a palavra 
com tom de voz audível, boa 

articulação e ritmo adequado.

O que tem atrás da porta? é uma 
expressão bastante sugestiva à ima-
ginação. Afinal, lá pode haver uma 
pessoa, um cachorro, um quarto va-
zio ou uma rua, entre tantas outras 
opções. Se dermos um passo além 
e trouxermos a indagação para um 
contexto fantástico, as alternativas se 

multiplicam ao infinito: atrás da por-
ta pode existir uma grande floresta, 
o fundo do mar ou o espaço sideral. 
Levando isso em conta, questione: 
se os alunos estivessem diante de 
uma porta mágica, o que gostariam 
de encontrar do outro lado? Por 
quê? Permita que todos expressem 
seus desejos ao coletivo, tomando 
nota das respostas individuais. Nesse 
momento, é importante prezar pela 
construção de um ambiente acolhe-
dor, explicando que as pessoas têm 
desejos e interesses diferentes e que 
todos devem ser respeitados. 

Traços, sons, cores e formas
(EI03TS02) Expressar-se livremente 

por meio de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e 
tridimensionais.
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Arte
(EF15AR04) Experimentar 

diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 

Que tal desenhar essa porta mági-
ca? Sobre um recorte de cartolina de 
aproximadamente 30 x 20cm, cada 
aluno deverá desenhar a sua porta. 
Para estimular a criatividade, levante 
algumas perguntas: Qual é o forma-
to da porta? Retangular, quadrada, 
redonda? De que material ela é fei-
ta? Qual é a sua cor? Como é a ma-
çaneta? Ela é grande ou pequena? 
O importante é soltar a imaginação. 
Por fim, com o auxílio de uma tesou-
ra sem ponta, peça que os alunos 
parcialmente recortem as portas de-
senhadas de modo que elas possam 
se abrir e fechar através de uma do-
bra. O desenho deverá ser guardado 
para atividade futura, e por isso é 
importante que seja feito no centro 
da folha, deixando uma boa margem 
branca ao seu redor. 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, 
procurando orientar-se por temas 
e ilustrações e tentando identificar 

palavras conhecidas.
(EI03EF07) Levantar hipóteses 

sobre gêneros textuais veiculados 
em portadores conhecidos, 

recorrendo a estratégias de 
observação gráfica e/ou de leitura.

Língua Portuguesa
(EF15LP02) Estabelecer expectativas 

em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras 

dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se 

em seus conhecimentos prévios 
sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o 

suporte e o universo temático, bem 
como sobre saliências textuais, 

recursos gráficos, imagens, dados 
da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações 

e inferências realizadas antes 
e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das 

hipóteses realizadas.

Finalmente, é hora de conhecer 
o livro. Permita que as crianças ob-
servem e toquem a sua capa: ela 
apresenta um recorte por onde o 
crocodilo parece estar entrando. 
Para onde será que ele está indo? 
Será para algum daqueles mundos 
inicialmente imaginados pela tur-
ma? E o que dizer da porta? Por fim, 
explique aos alunos que o livro que 
estão por ler funciona como uma 
espécie de jogo que requer a par-
ticipação de todos. Será que eles já 
leram algum livro interativo antes? 
Qual? Vale ressaltar também que 
esse crocodilo fujão já protagonizou 
outra história antes, chamada Abra 
com cuidado!. Alguém já leu esse li-
vro? Poderia compartilhar suas im-
pressões com a turma? 
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Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI02EF03) Demonstrar interesse 
e atenção ao ouvir a leitura 
de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de 
ilustrações, e acompanhando, 

com orientação do adulto-leitor, 
a direção da leitura (de cima para 
baixo, da esquerda para a direita).

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos 
e sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de 
fotos, desenhos e outras formas  

de expressão.

Língua Portuguesa
(EF15LP02) Estabelecer 

expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressuposições 

antecipadoras dos sentidos, 
da forma e da função social do 

texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte 

e o universo temático, bem 
como sobre saliências textuais, 

recursos gráficos, imagens, dados 
da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações 

e inferências realizadas antes 
e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das 

hipóteses realizadas.
(EF15LP11) Reconhecer 

características da conversação 
espontânea presencial, respeitando 

os turnos de fala, selecionando e 
utilizando, durante a conversação, 
formas de tratamento adequadas, 

de acordo com a situação e a 
posição do interlocutor.

Leia para a turma a sinopse do li-
vro, localizada em sua quarta capa. 
Caso os alunos já estejam em pro-
cesso de alfabetização, peça-lhes 
que acompanhem a leitura em seus 
respectivos livros. O texto explica 
que um crocodilo mal-humorado 
está perdido e precisa da ajuda de 
ninguém menos que o próprio leitor 
para encontrar sua casa! Ora, mas 
como um leitor poderia ajudá-lo? 
Como poderia interferir na história? 
Será realmente possível fazer algo 
pelo crocodilo? Faça essas perguntas 
de modo a estimular a curiosidade 
da turma pela história, levantando 
hipóteses sobre o seu enredo.

Lendo o livro

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI02EF03) Demonstrar interesse e 
atenção ao ouvir a leitura de histórias 
e outros textos, diferenciando escrita 
de ilustrações, e acompanhando, com 
orientação do adulto-leitor, a direção 

da leitura (de cima para baixo, da 
esquerda para a direita).

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a 
estratégias de observação gráfica e/

ou de leitura.

O eu, o outro e o nós
(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.
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Corpo, gestos e movimentos
(EI03CG05) Coordenar suas 

habilidades manuais no atendimento 
adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas.

Língua Portuguesa
(EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP09) Expressar-se em 

situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.

O que tem atrás da porta? propõe 
uma série de interações com o leitor. 
Levando isso em conta, faça uma lei-
tura em voz alta da obra, de modo a 
estabelecer uma dinâmica lúdica com 
os alunos, que deverão acompanhar 
a narrativa em seus respectivos livros. 
Nessa dinâmica, chame a atenção da 
turma para algumas passagens:

p. 5: A primeira proposta de interação 
é lançada: será preciso bater pal-
mas uma vez para acender a luz e 
enxergar o que está escondido no 
ambiente escuro. Para estabelecer 
o jogo, oriente os alunos a de fato 
baterem palmas uma vez antes de 
avançar com a leitura. 

p. 7: Nesse momento, dois novos jogos 
são propostos: desenhar uma porta 
com o dedo sobre a linha tracejada e 
imaginar um lugar para enviar o cro-
codilo. Mais uma vez, garanta que 
todos participem da dinâmica antes 
de virar a página.

p. 8: Será necessário balançar o livro 
para que o crocodilo Caco pas-
se pela porta. Os alunos podem 
balançá-lo de mansinho ou com 
bastante força; o importante é 
participar.

p. 9: Assim como acontece na capa, a 
página tem um recorte por onde 
o crocodilo está tentando passar.  
O que as crianças imaginam que 
ele vá encontrar do outro lado? É 
possível vislumbrar alguma pista 
do que há na próxima página?

p. 11: Onde ele foi parar? Será que 
alguém acertou? Chame a aten-
ção da turma também para a pre-
sença de um novo personagem: 
quem é ele?
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A partir desse momento, a dinâmi-
ca de interações segue de maneira 
cíclica, sempre propondo novos exer-
cícios de imaginação, desenhos com 
o dedo e manipulações do livro. Siga 
com a leitura valorizando todos esses 
jogos e permitindo que as crianças os 
executem por completo.

Proponha uma segunda leitura da 
obra, desta vez chamando a atenção 
da turma para os seguintes pontos: 

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações

(EI03ET03) Identificar e selecionar 
fontes de informações, para 

responder a questões sobre a 
natureza, seus fenômenos, sua 

conservação.

Geografia
(EF01GE05) Observar e descrever 

ritmos naturais (dia e noite, variação 
de temperatura e umidade etc.) 
em diferentes escalas espaciais 
e temporais, comparando a sua 

realidade com outras.
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Língua Portuguesa
(EF35LP29) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 

gerador, resolução e o ponto de 
vista com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas 

em primeira e terceira pessoas.
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.

Em busca da própria casa, Caco 
atravessa diferentes cenários. Que tal 
identificar todos eles, listando suas 
principais características? Por exemplo, 
entre as pp. 22 e 25, Caco vai parar em 
meio a um deserto. Mas, afinal, de que 
é feito um deserto? Que plantas vivem 
por lá? Como é a sua temperatura? Ele 
é seco ou úmido? Quais são as cores da 
paisagem? Para encontrar as respostas, 
será preciso observar as ilustrações, 
além de prestar atenção ao texto. Le-
vante perguntas similares a essas para 
todos os cenários visitados por Caco.

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações

(EI03ET05) Classificar objetos 
e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças.

Língua Portuguesa
(EF01LP26) Identificar elementos 

de uma narrativa lida ou escutada, 
incluindo personagens, enredo, 

tempo e espaço.
(EF35LP29) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 

gerador, resolução e o ponto de 
vista com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas 

em primeira e terceira pessoas.

Ciências
(EF03CI06) Comparar alguns animais 

e organizar grupos com base em 
características externas comuns 

(presença de penas, pelos, escamas, 
bico, garras, antenas, patas etc.).

Em sua trajetória, o crocodilo tam-
bém encontra novos amigos. Que tal 
identificar as espécies animais de to-
dos eles? Além do beija-flor, Caco en-
contra um caranguejo, um pinguim e 
um suricato. O que os alunos sabem 
sobre cada um desses animais? Quais 
deles têm bico? Quais sabem voar? 
Quais sabem nadar? Algum deles 
tem pelo? Qual? Por fim, pergunte 
se os alunos já viram algum deles ao 
vivo. Em caso afirmativo: Qual? Quan-
do? Onde?

Língua Portuguesa
(EF01LP26) Identificar elementos 

de uma narrativa lida ou escutada, 
incluindo personagens, enredo, 

tempo e espaço.
(EF35LP29) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 

gerador, resolução e o ponto de 
vista com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas 

em primeira e terceira pessoas.
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.

Durante a leitura, os alunos cer-
tamente notaram que o narrador 
conversa com eles o tempo todo, 
seja pedindo que desenhem portas, 
imaginem cenários ou manipulem o 
livro. Mas, afinal, quem é o narrador? 
A resposta está na ilustração, e para 
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descobri-la será necessário voltar ao 
início da história. Qual é o primeiro 
animal que encontra Caco perdido? 
Um olhar atento notará que é o mes-
mo que se despede dele na p. 31. 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF04) Recontar histórias 
ouvidas e planejar coletivamente 

roteiros de vídeos e de encenações, 
definindo os contextos, os 

personagens, a estrutura da história.

Corpo, gestos e movimentos
(EI03CG02) Demonstrar controle 

e adequação do uso de seu 
corpo em brincadeiras e jogos, 
escuta e reconto de histórias, 

atividades artísticas, entre outras 
possibilidades.

Língua Portuguesa
(EF15LP19) Recontar oralmente, 

com e sem apoio de imagem, textos 
literários lidos pelo professor.

Divida a turma em duplas e peça 
que os alunos recontem a história 
de Caco ao seu parceiro. Para tanto, 
eles deverão se guiar pelas ilustra-
ções do livro, retomando os jogos e 
as brincadeiras presentes ao longo 
da história. Caso a turma já esteja 
alfabetizada, será uma ótima oportu-
nidade de exercitar a autonomia de 
leitura. Do contrário, será igualmente 
válido estimular a leitura através das 
imagens, permitindo que as crianças 
reconstruam a narrativa com as suas 
próprias palavras. Finda a primeira 
leitura, inverta os papéis.

Após a leitura

Traços, sons, cores e formas
(EI03TS02) Expressar-se livremente 

por meio de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e 
tridimensionais.

Arte
(EF15AR04) Experimentar 

diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Antes da leitura, os alunos criaram 
um desenho representando uma 
porta que se abre e fecha. Retome 
essa atividade oferecendo um novo 
recorte de cartolina tamanho 30 x 
20cm e pedindo-lhes que desta vez 
ilustrem o cenário que gostariam de 
encontrar atrás da porta. Se neces-
sário, retome as anotações com as 
sugestões feitas anteriormente. O 
desafio será representar esse cená-
rio com muitas cores e detalhes. Em 
seguida, retome o desenho da porta, 
aplicando-o sobre o do cenário. Uma 
moldura de fita-crepe garantirá que 
eles fiquem acoplados. Pronto! Basta 
abrir e fechar a porta para descobrir 
e esconder o que tem atrás dela. Por 
fim, permita que os alunos compar-
tilhem as suas criações entre si, esti-
mulando dessa forma o interesse da 
turma pelos trabalhos dos colegas. 
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Corpo, gestos e movimentos
(EI03CG03) Criar movimentos, 
gestos, olhares e mímicas em 

brincadeiras, jogos e atividades 
artísticas como dança, teatro e 

música.
(EI03CG01) Criar com o corpo formas 

diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e emoções, 

tanto nas situações do cotidiano 
quanto em brincadeiras, dança, 

teatro, música.

Arte
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o 

faz de conta, ressignificando objetos 
e fatos e experimentando-se no 

lugar do outro, ao compor e encenar 
acontecimentos cênicos, por meio 

de músicas, imagens, textos ou 
outros pontos de partida, de forma 

intencional e reflexiva.

Que tal realizar um intercâmbio 
com as aulas de teatro, tendo como 
base os cenários visitados por Caco? 

Afaste as carteiras para um canto da 
sala, de modo a liberar um grande es-
paço vazio no centro. Para começar, 
peça que todos se posicionem no cen-
tro da sala e fechem os olhos, imagi-
nando que estão no meio do oceano. 
Como o corpo reage às ondas? Qual é 
a temperatura da água? Aos poucos, 
peça-lhes que abram os olhos e sigam 
com a improvisação. Sempre que ne-
cessário, levante perguntas ou ofere-
ça novos elementos para estimular o 
jogo, dizendo, por exemplo, que está 
vindo uma onda muito grande ou 
que é hora de criar uma porta para 
escapar. Conduza a improvisação de 
modo a passar por todos os cenários 
do livro. Indicações como “começou 
a nevar”, “o sol está muito forte”, “você 
está com sede” são ótimas maneiras 
de estimular a imaginação e a expres-
são corporal da turma.

Arte
(EF15AR20) Experimentar o trabalho 

colaborativo, coletivo e autoral em 
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improvisações teatrais e processos 
narrativos criativos em teatro, 

explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até 
elementos de diferentes matrizes 

estéticas e culturais.

Tendo por base a experiência da 
improvisação, divida a turma em dois 
grandes grupos, desafiando-os a criar 
uma adaptação teatral de O que tem 
atrás da porta?. Além de criar os dife-
rentes cenários, os alunos terão mui-
tos outros desafios, como representar 
os personagens, imitando as espécies 
animais; estabelecer o diálogo com o 
público, que precisará bater palmas e 
soprar, entre outras ações para ajudar 
Caco; e ainda criar maneiras de re-
presentar as portas imaginárias, que 
podem ser feitas através de mímica, 
da utilização de objetos cênicos ou 
até mesmo através de improvisações 
corporais (por exemplo, criando um 
túnel de corpos por onde Caco de-
verá passar). É importante lembrar 
que nem todos os alunos precisam 
estar em cena, mas podem assumir 
diferentes funções inerentes ao fazer 
teatral, como direção, cenografia ou 

adaptação dramatúrgica. Quando 
as adaptações estiverem ensaiadas, 
permita que os grupos apresentem 
suas versões uns aos outros. Ao final, 
proponha um bate-papo: Quais fo-
ram os maiores desafios do processo 
criativo? Que cenas foram mais inte-
ressantes? Foi difícil ou fácil incluir a 
participação do público na cena?

O eu, o outro e o nós
(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos 
e sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de 

fotos, desenhos e outras formas de 
expressão.

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações

(EI03ET03) Identificar e selecionar 
fontes de informações, para 

responder a questões sobre a 
natureza, seus fenômenos, sua 

conservação.

Geografia
(EF01GE01) Descrever características 

observadas de seus lugares de 
vivência (moradia, escola etc.) e 

identificar semelhanças e diferenças 
entre esses lugares.

(EF01GE10) Descrever características 
de seus lugares de vivência 

relacionadas aos ritmos da natureza 
(chuva, vento, calor etc.).
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Antes de encontrar sua casa no rio, 
Caco passou pelo oceano, por uma 
paisagem nevada e pelo deserto. 
Que tal imaginar mais um cenário 
para sua aventura? Uma boa opção 
seria fazer Caco visitar a cidade: ele 
poderia, por exemplo, aparecer na 
rua ou no pátio do colégio. Partindo 
dessa ideia, levante com a turma as 
principais características desse local. 
Como é a sua paisagem? Existem 
plantas nos arredores? De que tipo? 
Como é a temperatura ambiente? 
Quais são os animais que circulam no 
local? Pombas? Cachorros? Pardais? 
Faça um primeiro mapeamento co-
letivo dessas características locais an-
tes de perguntar: Caco se adaptaria 
nesse ambiente? Por quê?

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF06) Produzir suas próprias 
histórias orais e escritas (escrita 
espontânea), em situações com 

função social significativa.

Língua Portuguesa
(EF01LP25) Produzir, tendo o 

professor como escriba, recontagens 
de histórias lidas pelo professor, 

histórias imaginadas ou baseadas 
em livros de imagens, observando 
a forma de composição de textos 
narrativos (personagens, enredo, 

tempo e espaço).
(EF12LP05) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, (re)contagens 
de histórias, poemas e outros textos 

versificados (letras de canção, 
quadrinhas, cordel), poemas visuais, 

tiras e histórias em quadrinhos, dentre 
outros gêneros do campo artístico-
literário, considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do texto.

Levando em conta as característi-
cas da cidade observadas na ativida-
de anterior, proponha que os alunos 
escrevam um novo episódio para a 
aventura de Caco. Afinal, que dificul-
dades o crocodilo encontraria nos ar-
redores do colégio? Talvez ele sentisse 
muito calor nas patas por andar sobre 
o asfalto quente, ou então tentasse se 
refrescar na pia do banheiro do colé-
gio. Será que ele faria amizade com 
um gato da vizinhança? A imaginação 
é o limite. Estimule os alunos a levan-
tarem algumas hipóteses antes de se 
desafiarem na escrita individual des-
se novo episódio. Caso a turma ainda 
não esteja alfabetizada, você pode se 
tornar escriba de uma história coletiva.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI02EF05) Relatar experiências e 
fatos acontecidos, histórias ouvidas, 

filmes ou peças teatrais assistidos etc.

Língua Portuguesa
(EF02LP14) Planejar e produzir 

pequenos relatos de observação de 
processos, de fatos, de experiências 

pessoais, mantendo as características 
do gênero, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto  
do texto.

Um tema abordado pelo livro diz 
respeito à condição de estar perdi-
do. Às vezes, podemos nos perder ao 
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longo de um caminho para um lugar 
desconhecido; em outros casos, po-
demos nos perder de um coletivo 
que passeia. Os alunos já tiveram al-
guma experiência similar em algum 
momento? Como foi? Onde estavam? 
Com quem estavam? Como encon-
traram o caminho de volta para casa 
ou a pessoa perdida? Permita que as 
crianças resgatem alguma lembran-
ça pessoal que envolva a condição 
de estar perdido, compartilhando-a 
com a turma através de relato oral. 

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações

(EI03ET04) Registrar observações, 
manipulações e medidas, usando 
múltiplas linguagens (desenho, 
registro por números ou escrita 

espontânea), em diferentes suportes.

Geografia
(EF01GE08) Criar mapas mentais e 
desenhos com base em itinerários, 

contos literários, histórias inventadas 
e brincadeiras.

(EF02GE08) Identificar e elaborar 
diferentes formas de representação 

(desenhos, mapas mentais, 
maquetes) para representar 

componentes da paisagem dos 
lugares de vivência.

Ainda tomando como base para re-
flexão a ideia do caminho para casa, 

peça aos alunos que fechem os olhos 
e tentem imaginar o trajeto que fa-
zem todos os dias da escola para casa. 
Quando saem do colégio, vão para a 
direita ou para a esquerda? Como são 
as ruas ou avenidas percorridas? E a 
rua da própria casa? Eles fazem esse 
caminho de carro, a pé, de ônibus 
ou de alguma outra maneira? Após a 
realização desse percurso imaginário, 
ofereça uma folha de papel para que 
cada um tente desenhar um mapa 
do trajeto escola/casa. A ideia é ligar 
dois pontos, a casa e a escola, por 
meio de uma linha que simule as ruas 
percorridas, bem como desenhar al-
guns elementos que compõem a pai-
sagem dos percursos, como prédios, 
estabelecimentos comerciais, árvo-
res, praças ou outros importantes 
pontos de referência. 


