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Preparando a leitura

A capa e o título
Forme uma roda com os alunos e 

apresente-lhes a capa do livro. Afi-
nal, quem será que “é assim” e vai 
nos mostrar? Será que se trata do 
menino? Da girafa? Do pinguim? 
Do lobo? Ou do porco-espinho? 
Ainda observando cada uma des-
sas personagens, o que os alunos 
podem dizer sobre elas? Quais são 
as suas principais características? 
Permita que todos possam tecer 
algum comentário, por exemplo: “o 
menino é alegre”, “o porco-espinho 
é pequeno”, “a girafa tem pescoço 
longo”, entre outros.

O universo da obra
Desafie os alunos a criarem um 

autorretrato sob o título “Eu sou 
assim e vou te mostrar”. Quais são 
as principais características que 
eles gostariam de mostrar? Além 
das características físicas – cor de 
pele, cor e formato do cabelo, cor 
dos olhos, entre outras –, exis-
tem também características mais 

subjetivas, como gostos e prefe-
rências, que também podem ser 
retratadas. Como uma brincadeira, 
peça aos alunos que não se iden-
tifiquem nos desenhos, lançando 
à turma o desafio de reconhecer 
cada um de seus integrantes ape-
nas pelos retratos! 

Lendo o livro

Para começar, peça aos alunos 
que façam uma leitura individual 
do livro, atentando-se às rimas que 
permeiam toda a obra. Em segui-
da, proponha uma segunda leitura, 
desta vez partilhada pela turma e 
em voz alta, levantando as seguin-
tes indagações:
p. 4 e 5: Quem chegou ao mundo? 

O que será que ele tem para 
mostrar?

p. 6 e 7: Quantos “cabelos” curiosos 
os animais têm! Qual é o mais 
divertido? 

p. 8 e 9: Além de “o mundo con-
templar”, o que mais os olhos 
fazem? As ilustrações dão algu-
mas dicas!

Nesta obra singela, o leitor in-
fantil é convidado a olhar para si 
mesmo... e também para todos 
ao seu redor! (Respeito às di-
ferenças) Ao acompanhar uma 
criança que alegremente toma 
consciência de todas as partes 
de seu corpo, em suas divertidas 
e inusitadas utilidades (Corpo 

humano), o leitor facilmente 
encontrará meios de se identi-
ficar com a obra. A diversão au-
menta na constatação de que 
todas essas partes – olhos, boca, 
mãos, bumbum, entre muitas 
outras – também estão presen-
tes nos outros animais da natu-
reza! (Animais)
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p. 10 e 11: Afinal, qual é o cheiro 
do livro? E o do chiqueiro? Per-
mita que as crianças soltem a 
imaginação!

p. 12 e 13: Em que situações o ba-
rulho atrapalha? Na hora de 
ler um livro, talvez? Na hora 
de dormir? Também existem 
barulhos legais, como músicas 
e outros sons... De que sons as 
crianças gostam?

p. 14 e 15: Além de dar beijinhos, 
a boca faz muitas outras coisas! 
Que tal enumerar algumas de-
las? Comer, falar ou gritar são 
apenas alguns exemplos!

p. 18 e 19: Braços e mãos, então, 
nem se fala! Infinitas são as fun-
ções das mãos! Vamos também 
enumerar algumas delas!

p. 24 e 25: Se nós, humanos, temos 
pernas, os animais têm patas! 
Como são as patas dos animais 
ilustrados? Qual é mais interes-
sante? Por quê?

p. 26 e 27: Afinal, os animais sor-
riem? Qual é a opinião dos alu-
nos? Conseguem dar algum 
exemplo?

Após a leitura

Reflexão
Forme uma roda com os alunos 

de modo a colher as suas primei-
ras impressões sobre o livro. O que 
mais lhes chamou a atenção na his-
tória? Embora o livro faça referência 
às crianças, a presença dos animais 
nas ilustrações convida-nos a re-
fletir sobre como somos parecidos 
com os nossos amigos de patas, 
asas e até barbatanas! Na opinião 
dos alunos, com quais animais eles 
mais se parecem? Por quê?

Animais
(gênero textual: lista)
Em duplas, os alunos deve-

rão selecionar um dos animais 
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ilustrados no livro para fazer uma 
pequena pesquisa! Tomando 
como guia os elementos aborda-
dos na história (cabelos, olhos, na-
riz, orelhas, boca, pescoço, mãos, 
braços, barriga, bumbum, pernas 
e sorriso), cada dupla deverá listar 
as respectivas características no 
animal escolhido. Para concluir a 
atividade, um desenho é sempre 
bem-vindo!

Corpo humano 
(gênero textual: poesia)
Além das listadas no livro, o cor-

po humano ainda possui muitas 
partes que não foram abordadas 
na história! Tornozelo, pé, dente, 
axila e unhas são apenas alguns 
exemplos. Que tal criar alguns ver-
sos sobre essas partes, seguindo o 
exemplo do autor? Peça aos alunos 
que, individualmente, escolham 
uma parte do corpo para criar três 
ou quatro versos rimados (3º, 4º e 

5º anos). Caso os alunos ainda não 
dominem a escrita (1º e 2º anos), 
torne-se escriba de pequenos poe-
mas criados coletivamente!

Respeito às diferenças 
(gênero textual: entrevista)
Se, por um lado, o livro nos con-

vida a refletir sobre as nossas se-
melhanças com os animais, por 
outro, ele nos incita também a 
valorizar as diferenças e particula-
ridades que possuímos como seres 
humanos. Afinal, ninguém é igual 
a ninguém! Cada um tem um tipo 
de cabelo, uma cor de olhos, uma 
cor de pele, um corpo diferente! 
Com o intuito de celebrar as nos-
sas diferenças, desafie os alunos a 
responderem às seguintes pergun-
tas: “O que eu mais gosto no meu 
corpo? Por quê?” Todas as respos-
tas podem ser redigidas em um 
grande cartaz, sem que os alunos 
precisem se identificar. Esse cartaz, 
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pregado na parede da sala de aula, 
certamente potencializará a di-
mensão da importância das nossas 
particularidades!

Indicação de leitura do 
mesmo autor
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