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AUTOR
Desde criança, Robert Starling se 

dedicou ao hábito de desenhar per-
sonagens. Tanto que, paralelamente à 
carreira de professor que desenvolve 
na Inglaterra, ele sempre manteve o 
interesse pelo universo criativo. Entre 
infinitos esboços e histórias inventadas, 
nasceu o seu primeiro livro, Zeca zanga-
do. A qualidade de seu trabalho foi ra-
pidamente reconhecida: em 2018, sua 
obra de estreia tornou-se finalista do 
prêmio inglês Waterstones Children’s 
Book. Pela Brinque-Book, Robert tam-
bém publicou o livro A superpreguiça!.

OBRA
A chegada de um novo membro na 

família é sempre um acontecimento 
importante, que provoca mudanças 
profundas na vida de todos os envol-
vidos. Afinal, junto com o bebê recém-
-nascido muitas vezes surgem pais de 
primeira viagem; noutras ocasiões, 
são os irmãos mais velhos que têm a 
chance de conhecer um novo mun-
do. Esse é o caso de Zeca, persona-
gem desta nova e sensível história de 
 Robert Starling.

Zeca é um pequeno dragão que 
levava uma vida tranquila com seus 
pais até o momento em que eles 
trouxeram algo muito estranho para 
casa: um ovo. Espera daqui, espera 
de lá, nada parecia acontecer, até que 
um dia... CREC! O ovo rachou, e dali 
de dentro saiu Nina, a irmã de Zeca. 
A partir desse momento, a vida deles 
nunca mais seria a mesma.

No começo Zeca até tentou se acos-
tumar com toda a atenção que sua 
irmã recebia – além dos presentes, ela 
sempre estava acompanhada pelos 
pais, dia e noite, noite e dia. E Zeca... 
bem, Zeca pouco a pouco começou 
a se sentir enciumado. Mais do que 
isso, ele muitas vezes se percebeu ir-
ritado com a irmã, que, além de tudo, 
pegava seus brinquedos e chorava 
muito. Mas, por mais que estivesse 
incomodado, Zeca não demonstra-
va isso. Esses sentimentos cresceram 
tanto dentro dele que um dia ele deci-
diu fugir. Em meio ao ciúme, à raiva, à 
tristeza e à preocupação, Zeca pensou 
que seus pais não sentiriam a sua falta 
– afinal, eles agora tinham Nina. 

Ledo engano. 
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A partir desse momento, a narra-
tiva se abre para um processo de 
transformação. Depois da tentativa 
frustrada de fuga, Zeca finalmen-
te ganha coragem para expressar 
seus sentimentos à família, que por 
sua vez lhe devolve compreensão 
e carinho. Assim, o livro convida o 
pequeno leitor a refletir sobre emo-
ções e comunicação. Afinal, como o 
pai de Zeca bem coloca, os senti-
mentos não são certos ou errados, 
“mas, se os guardar dentro de você, 
podem lhe fazer mal”. Ao acompa-
nhar esse percurso de autoconhe-
cimento do pequeno dragão, as 
crianças certamente encontrarão 

ferramentas para encarar e expres-
sar seus próprios sentimentos, em 
um delicado processo rumo ao 
amadurecimento emocional. 

Vale ressaltar ainda as divertidas 
ilustrações do livro, também assina-
das pelo autor. Cheias de detalhes, 
elas revelam com facilidade aquilo 
que o pequeno Zeca está sentido, 
seja através de olhares expressivos, 
lágrimas ou de um frequente e indis-
creto rubor na face. Sem abandonar 
o senso de humor, Zeca conhece Nina 
se configura por fim como um con-
vite à coragem – à coragem de atra-
vessar as mudanças, de conhecer a si 
próprio e de se deixar transformar. 
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações

(EI03ET06) Relatar fatos 
importantes sobre seu nascimento e 
desenvolvimento, a história dos seus 

familiares e da sua comunidade. 

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. 

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.
(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.

O tema central de Zeca conhece 
Nina é a chegada de um irmão. Com 
o intuito de aproximar a turma do 
universo da obra, levante algumas 
perguntas de modo a fomentar um 

bate-papo: Os alunos têm irmãos ou 
irmãs? São mais velhos ou mais no-
vos? Eles se dão bem ou costumam 
brigar? O que costumam fazer juntos? 
Permita que todos compartilhem um 
pouco de suas experiências pesso-
ais. Por fim, pergunte se alguém está 
esperando a chegada de um novo 
irmão. Se esse for o caso, como o alu-
no está se sentindo? Ansioso? Com 
receio? Feliz? Triste? Por quê? 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a 
estratégias de observação gráfica e/

ou de leitura.

Língua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.

Apresente a capa do livro à turma: 
o que a ilustração representa? Permi-
ta que os alunos façam uma leitura 
completa da imagem, identificando 
os personagens, o cenário, a situação 
representada e até mesmo os senti-
mentos que estão implícitos na cena. 
Se necessário, estimule essa leitura 
através de algumas perguntas: a jul-
gar pela expressão facial de Zeca, o 
que ele parece estar sentindo ante o 
nascimento de sua irmã? E o que di-
zer de Nina? Ao contrário do irmão, 
ela está sorrindo e parece encará-lo 
com admiração. Por fim, pergunte 
aos alunos de que maneira eles rela-
cionam a imagem com o título Zeca 
conhece Nina.
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Corpo, gesto e movimentos
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, 

olhares e mímicas em brincadeiras, 
jogos e atividades artísticas como 

dança, teatro e 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.

Ainda tomando como base a ima-
gem da capa do livro, divida a turma 
em duplas e proponha um intercâmbio 
com as aulas de Teatro. Os alunos de-
verão improvisar a cena do nascimen-
to, de modo a imitar os personagens 
Zeca e Nina. Para tornar a atividade 
mais completa, peça que eles também 
criem algumas falas para cada perso-
nagem. Por exemplo, Zeca poderia 

dizer: “Ih, ela está nascendo. Será que 
vai gostar de mim?”, enquanto Nina 
poderia dizer: “Oba, tenho um irmão 
mais velho para brincar comigo!”.  Du-
rante a improvisação, faça os alunos 
atentarem para a imitação corporal dos 
personagens, em especial das suas ex-
pressões faciais. Vale também brincar 
com a voz, experimentando diferentes 
timbres, volumes e ritmos de fala.

O eu, o outro e o nós
(EI03EO01) Demonstrar empatia 

pelos outros, percebendo que 
as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e 
maneiras de pensar e agir.

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.
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acerca de alguns sentimentos difíceis 
que volta e meia experimentamos, 
como ciúme, preocupação ou raiva. 
Mas, afinal, qual é a melhor manei-
ra de lidar com esses sentimentos? 
Devemos mantê-los em segredo ou 
conversar sobre eles? Conduza um ba-
te-papo sobre o tema, convidando os 
alunos a partilharem algumas expe-
riências pessoais. Em que momentos 
eles já se sentiram preocupados, com 
raiva ou com ciúme? Como lidaram 
com a situação? Conseguiram conver-
sar sobre isso com algum adulto? Caso 
os alunos já dominem a escrita, peça 
que adaptem seus relatos orais em 
pequenos textos. Por fim, pergunte à 
turma quais são as suas expectativas 
para a leitura. 

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).

Língua Portuguesa
(EF01LP01) Reconhecer que textos 

são lidos e escritos da esquerda 
para a direita e de cima para baixo 

da página.
(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.
(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.

Leia para a turma a sinopse do livro, 
em sua quarta capa. O texto nos adian-
ta uma reflexão muito importante 
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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.

Forme uma roda com os alunos e 
explique que chegou o momento de 
ler o livro. Para tanto, faça-os atentar 
para a importância de fazerem silên-
cio, exercitando a escuta e a concen-
tração. Quando se estabelecer um 
ambiente propício, inicie a leitura em 
voz alta, pedindo que eles a acompa-
nhem em seus respectivos livros. Faça 
a leitura de maneira pausada, dando 
tempo para que as crianças obser-
vem as ilustrações e as relacionem 
com o texto. Caso a turma já esteja 
em processo de alfabetização, lance 
o desafio extra de acompanharem a 
leitura em silêncio, lembrando que os 
textos são sempre lidos da esquerda 
para a direita, de cima para baixo. 

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.

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.
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(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.

Faça uma segunda leitura do li-
vro, dessa vez dialogada, fazendo os 
alunos atentarem para as seguintes 
passagens:

p. 9: A imagem representa sobretudo 
a espera pelo nascimento de Nina. 
Quanto tempo os alunos imaginam 
que tenha se passado? Quando o 
ovo finalmente racha, Zeca parece 
se esconder. O que será que ele está 
sentindo? E os seus pais? 

p. 11: Zeca sente que Nina “estragava 
tudo” desde a hora em que acor-
dava até a hora de brincar. Por que 
será que ele pensa isso? O que 
Nina está estragando, afinal? De 
que forma?

p. 12: Diante de Nina, Zeca se sente 
“furioso” e “zangado”, mas ele opta 
por não demonstrar seus senti-
mentos. Na opinião dos alunos, 
por que ele faz isso?

pp. 20 e 21: O álbum de fotografia de 
Zeca revela ao pequeno dragão di-
versas cenas de carinho entre ele e 
seus pais. Peça aos alunos que ob-
servem a imagem, identificando o 
que cada fotografia representa – 
por exemplo, o momento em que 
Zeca aprende a andar ou até mes-
mo um desenho que ele fez.

p. 23: Enquanto conversa com seu 
pai, Zeca faz alguns exercícios ao 
ar livre. Um detalhe, entretanto, 
merece especial atenção: Nina! 
O que ela está fazendo? Quem 
ela está imitando? Ao olhar para 
Zeca e para o pai, ela ainda excla-
ma “Pássaros!”. O que será que ela 
quer dizer com isso?

p. 26: Depois de conversar com seu 
pai, Zeca decide mudar e criar uma 
nova relação com sua irmã. A jul-
gar pelas ilustrações, quais são as 
atividades que ele passou a fazer 
com ela?

pp. 28 e 29: O álbum de Nina também 
apresenta uma série de fotografias 
que registram momentos espe-
ciais, além de escritos e colagens. 
O que cada imagem representa?

O eu, o outro e o nós
(EI03EO01) Demonstrar empatia 

pelos outros, percebendo que 
as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e 
maneiras de pensar e agir.

Língua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.

Chame a atenção dos alunos para 
as ilustrações que representam Zeca. 
Muito expressivas, elas revelam de 
maneira bastante direta alguns sen-
timentos do dragão, como alegria (p. 
7), curiosidade (p. 9) ou tristeza (p. 
17). Além disso, todas as vezes em 
que ele fica com raiva, seu focinho 
fica avermelhado (pp. 12 e 15). As-
sim, ao longo da leitura, peça que os 
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alunos sempre tentem identificar e 
nomear os sentimentos que parecem 
dominar o pequeno personagem.  
O texto, vale ressaltar, também ofere-
ce algumas pistas, relatando quando 
ele se sente “zangado”, “preocupado” 
ou até mesmo “furioso”.

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.
(EF01LP17) Planejar e produzir, 

em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, listas, 

agendas, calendários, avisos, 
convites, receitas, instruções 

de montagem e legendas para 
álbuns, fotos ou ilustrações 

(digitais ou impressos), dentre 

outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/ 
finalidade do texto.

Matemática
(EF01MA02) Contar de maneira exata 
ou aproximada, utilizando diferentes 

estratégias como o pareamento e 
outros agrupamentos.

Nas pp. 14 e 15, uma elaborada 
cena no mercado revela a presença 
de muitos animais. Que tal identifi-
car todas as espécies presentes na 
imagem? Além de alguns animais 
mais populares, como cavalo, urso 
e ovelha, a ilustração apresenta um 
grande apanhado de animais exó-
ticos, como alce, guaxinim e bicho-
-preguiça. Faça uma lista de todos 
esses animais com a turma. Existe al-
gum que não foi identificado pelos 
alunos? Qual? Por fim, promova uma 
contagem das espécies: Quantos 
coe lhos estão retratados? Quantas 
tartarugas? Quantos esquilos? 
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Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações

(EI02ET07) Contar oralmente objetos, 
pessoas, livros etc., em contextos 

diversos. 
(EI03ET01) Estabelecer relações 
de comparação entre objetos, 

observando suas propriedades.

Língua Portuguesa
(EF01LP26) Identificar elementos 

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

tempo e espaço.
(EF01LP17) Planejar e produzir, 

em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, listas, 

agendas, calendários, avisos, 
convites, receitas, instruções 

de montagem e legendas para 
álbuns, fotos ou ilustrações 

(digitais ou impressos), dentre 
outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/ 

finalidade do texto.

Ainda com foco na cena do merca-
do, repita o exercício anterior, porém 
desta vez identificando os alimen-
tos presentes na imagem. Banana, 
abacaxi, abóbora, pães, croissants, 
bolos, molho de tomate são alguns 
exemplos. Vale também pedir à tur-
ma que atente para a maneira como 
os alimentos estão organizados, por 
exemplo: frutas e verduras de um 
lado, produtos de confeitaria de ou-
tro, enlatados em um terceiro setor e 
assim por diante. Afinal, esse merca-
do é parecido com os da vida real?

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

adequado.

A maneira como Zeca lidou com as 
mudanças em sua vida tem muito a 
nos ensinar. Se em um primeiro mo-
mento ele estranhou e rejeitou a irmã 
recém-nascida, em um segundo ele 
passou a aceitá-la, permitindo-se en-
fim cultivar um amor fraternal. Levan-
do isso em conta, pergunte aos alunos 
qual é, em sua opinião, a principal li-
ção deixada pela obra. Seria sobre a 
importância de encarar as mudanças? 
Sobre a coragem de expressar os sen-
timentos? Conduza o bate-papo de 
modo que todos tenham a chance de 
expressar sua opinião.  Ao final, peça 
que cada criança complete a seguinte 
frase: “Com o Zeca eu aprendi...”.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF05) Recontar histórias 
ouvidas para produção de reconto 

escrito, tendo o professor como 
escriba.

Língua Portuguesa
(EF15LP19) Recontar oralmente, 

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

Que tal recontar a história através de 
um exercício lúdico? Em roda, inicie a 
narrativa com as suas próprias pala-
vras enquanto segura uma bola, um 
lenço ou outro objeto neutro. Você 
pode dizer, por exemplo: “Zeca era um 
pequeno dragão que vivia com seu 
pai e sua mãe até o dia em que um 
ovo chegou”. Nesse momento, passe o 
objeto para outra criança da roda, que 
deverá dar continuidade à narrativa 
antes de repassá-lo ao próximo colega 
e assim sucessivamente. Atente para 
que todos tenham a chance de parti-
cipar, colaborando com a construção 
dessa história coletiva. Na condução 
da atividade, estimule as crianças a 
utilizarem as suas próprias palavras, 
valorizando tanto a oralidade quanto 
a elaboração de discurso. Conforme a 
narrativa for avançando, transcreva a 
história para um papel de modo que 
ela possa ser lida ao coletivo no final 
da dinâmica. Será interessante com-
parar a versão original com a criada 
pela turma. Caso os alunos já domi-
nem a escrita, desafie-os a também 
transcreverem a narrativa para seus 
respectivos cadernos. 

Corpo, gestos e movimentos
(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
(EF15AR20) Experimentar o trabalho 

colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e processos 
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narrativos criativos em teatro, 
explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até 
elementos de diferentes matrizes 

estéticas e culturais.

Um tema muito presente na his-
tória é a questão da expressão dos 
sentimentos. Levando isso em conta, 
divida a turma em dois grandes gru-
pos para propor um exercício lúdico. 
Um dos grupos ficará encarregado de 
interpretar alguns sentimentos esco-
lhidos, como tristeza, preocupação ou 
alegria. Ao outro caberá o desafio de 
adivinhar o sentimento interpretado 
pelos colegas. Repita a atividade algu-
mas vezes antes de inverter os papéis. 
Será uma ótima maneira de exercitar a 
criatividade e algumas noções básicas 
de expressão corporal, em um inter-
câmbio com as aulas de Teatro. 

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações

(EI03ET05) Classificar objetos 
e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças.

Ciências
(EF02CI04) Descrever características 

de plantas e animais (tamanho, 
forma, cor, fase da vida, local onde se 

desenvolvem etc.) que fazem parte 
de seu cotidiano e relacioná-las ao 

ambiente em que eles vivem.

Língua Portuguesa
(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.

Ao abrir o livro, o leitor se deparou 
com a imagem de Zeca em meio a di-
versos ovos. Mas, afinal, além do ima-
ginário dragão, quais são os animais 
que de fato nascem de ovos? Com 
certeza será possível identificar al-
gumas espécies que fazem parte do 
cotidiano das crianças, como pom-
ba, pardal, galinha ou até mesmo 
lagartixa! Além disso, existem outros 
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exemplos um pouco mais exóticos, 
como pinguim, jacaré e ornitorrinco! 
Assim, permita que os alunos levan-
tem algumas sugestões de animais 
que poderiam nascer desses ovos das 
ilustrações. Por fim, peça-lhes que 
observem a última página do livro: 
que animais acabaram nascendo?

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.

Ainda refletindo sobre os ovos, pro-
ponha um intercâmbio com as aulas 
de artes. Cada aluno deverá criar o 
seu próprio ovo de papel. Para tanto, 
alguns materiais serão necessários: be-
xiga, jornal, papel craft, vasilha, água, 
cola branca e pincel. O procedimento 
é bastante simples, e a primeira coisa 
a fazer é encher a bexiga e picar os 
papéis em pedaços de aproximada-
mente 2 x 2 cm. Em seguida, a vasilha 
deverá receber a mistura de água e 
cola branca. Com tudo isso pronto, é 
hora de cobrir o ovo, molhando os pe-
daços de papel na mistura e aplican-
do-os sobre a bexiga, o que pode ser 
feito com a ajuda do pincel. Uma dica 
é intercalar as camadas de jornal com 
as de papel craft, e o ideal é que cada 
ovo receba no mínimo cinco camadas. 
Deixe o ovo secar por alguns dias e 
em seguida retire a bexiga, cobrindo 

o buraco com mais algumas camadas 
de papel. Por fim, proponha que cada 
criança pinte o seu ovo com tinta – 
cores, listras, bolinhas; muitas são as 
possibilidades de decoração. O impor-
tante é fazer a pintura com cuidado e 
delicadeza, para não amassar o ovo.

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

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

criando produções bidimensionais e 
tridimensionais.

A técnica do empapelamento pode 
ser um pouco complexa para alunos 
do Ensino Infantil. Por essa razão, 
proponha que eles criem os seus 
ovos através de desenhos sobre pa-
pelão. Na hora de colorir, eles podem 
utilizar tinta e até mesmo a colagem 
de retalhos de tecido. Para finalizar, 
oriente-os a recortarem seus ovos 
com tesouras sem ponta. Será uma 
ótima maneira de exercitar tanto a 
criatividade quanto as habilidades 
manuais dos alunos.

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações

(EI03ET06) Relatar fatos 
importantes sobre seu nascimento e 
desenvolvimento, a história dos seus 

familiares e da sua comunidade.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

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

função social significativa.
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Traços, sons, cores e formas
(EI03TS02) Expressar-se livremente 

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

criando produções bidimensionais e 
tridimensionais.

História
(EF01HI01) Identificar aspectos do 

seu crescimento por meio do registro 
das lembranças particulares ou de 
lembranças dos membros de sua 
família e/ou de sua comunidade.

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.

Um objeto muito interessante que 
aparece no livro é o álbum de fo-
tografias do bebê. Peça aos alunos 
que perguntem aos seus pais se eles 
possuem um álbum similar. Em caso 
afirmativo, poderiam trazê-lo à aula 
para compartilhá-lo com os colegas? 
Partindo dos exemplos da realidade 
e do livro, proponha a criação de 
um álbum coletivo da turma. Cada 
criança poderá trazer até duas fotos 
pessoais para aplicar sobre uma fo-
lha de papel-sulfite. Além de colar as 
fotos, as crianças poderão carimbar 
o formato de suas mãos com tin-
ta, exatamente como a Nina fez na  
p. 28. Caso a turma já esteja alfa-
betizada, vale também escrever o 
nome e recontar alguma lembrança 
por escrito. Por fim, é só encadernar 
as folhas em um grande álbum que 
poderá ser emprestado a todas as 
crianças da turma para que levem 
para suas casas.
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