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AUTOR
Desde criança, Robert Starling 

se dedicou ao hábito de desenhar 
personagens. Tanto que, paralela-
mente à carreira de professor na 
Inglaterra, ele sempre manteve o 
interesse pelo universo criativo. 
Entre infinitos esboços e histórias 
inventadas, nasceu o seu primeiro 
livro, Zeca Zangado. A qualidade de 
seu trabalho foi rapidamente reco-
nhecida: em 2018, sua obra de es-
treia tornou-se finalista do prêmio 
inglês Waterstones Children’s Book.  

OBRA
Os super-heróis sempre foram 

populares entre os mais diversos 
públicos, sobretudo o infantil! Afi-
nal, que criança nunca se imagi-
nou detentora de superpoderes e 
de uma ética inquebrantável para 
combater o mal? As referências 
desses excepcionais personagens 
são as mais variadas e podem ser 
oriundas de gibis, livros, filmes ou 
até mesmo de lendas populares.

Esta divertida obra de Robert 
Starling leva em conta a fascinação 
por esse universo para nos apresen-
tar A superpreguiça!.

Bem, na verdade, a superpreguiça 
era apenas uma preguiça comum. 
Ela vivia na selva, no alto de uma 
árvore, e gostava mesmo era de fi-
car lá, à toa. Mas, um dia, ela encon-
trou um gibi abandonado na mata. 
O estranho objeto despertou a sua 
curiosidade e pouco a pouco lhe re-
velou a história de um super-herói 
que combatia o crime. A preguiça 
ficou fascinada! Leu e releu a histó-
ria, até que uma ideia lhe ocorreu: 
e se ela também pudesse ser uma 
super-heroína?

Para colocar a ideia em prática, a 
preguiça logo arrumou uma capa 
e se pôs à espera de um pedido de 
socorro – o que não tardou a acon-
tecer! Ao longe, um tucano gritava, 
pois alguém havia roubado as suas 
mangas. Era o caso perfeito para a 
superpreguiça iniciar seus traba-
lhos de heroína, de modo que ela 
prontamente correu em direção ao 
local do crime. Mas, preguiça que 
era, ela correu tão, mas tão lenta-
mente que, quando chegou lá, já 
era tarde demais...

Assim se instaura o drama dessa 
preguiça que tinha a melhor das 
intenções, mas também algumas 
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limitações. Por mais que ela qui-
sesse se tornar uma heroína, a 
exemplo daquelas das histórias 
dos gibis, seria impossível deixar 
de ser quem era. Ela jamais seria 
uma heroína rápida e ágil, sua na-
tureza não o permitiria. Mas foi 
então que ela percebeu que a ex-
trema lentidão talvez pudesse ser 
usada em seu favor... Mais do que 
isso, talvez a lentidão fosse até 
mesmo o seu superpoder. Como? 
Será preciso ler o livro até o fim 
para descobrir!

Através desta delicada fábula, 
Robert Starling convida o peque-
no leitor a refletir sobre os sonhos, 
a perseverança e sobretudo sobre 
a autoaceitação. Às vezes, basta 

modificar um pouco o ponto de vis-
ta para transformar nossas limita-
ções em nossa grande força. Para 
além dessa importante reflexão, o 
livro ainda oferece ao leitor uma 
verdadeira aula de ciências, apre-
sentando curiosidades e dados 
sobre a fascinante espécie que é o 
bicho-preguiça. 

Tão fascinante quanto inspiradora! 
Assim como a preguiça da história 

encontrou na leitura um ponto de 
partida para a transformação, A su-
perpreguiça! também oferece essa 
chance ao pequeno leitor. Ao final 
do livro, uma pergunta com certeza 
lhe ecoará pelas entrelinhas: qual 
será o meu  superpoder?

Boa leitura, boa aventura!
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

Língua Portuguesa e Ciências 

(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.

(EF03CI04) Identificar características 
sobre o modo de vida (o que comem, 

como se reproduzem, como se 
deslocam etc.) dos animais mais 
comuns no ambiente próximo.

A obra tem como protagonista 
um bicho-preguiça. Mas, afinal, o 
que a turma sabe a respeito desse 
cativante animal? Todos segura-
mente vão dizer que ele é pregui-
çoso. Conduza um bate-papo 

sobre o assunto, buscando reco-
lher as referências e os saberes das 
crianças. Para estimular a conver-
sa, levante perguntas como: Como 
é um bicho-preguiça? Quais são 
as suas cores? Ele possui garras? 
Onde vive? É possível encontrá-lo 
no Brasil? Do que será que ele se 
alimenta? Por que será que ele tem 
esse nome? A ideia desse bate-pa-
po é despertar o imaginário da tur-
ma sobre o universo da obra que 
está por vir.

Língua Portuguesa

(EF03LP10) Reconhecer prefixos e 
sufixos produtivos na formação de 

palavras derivadas de substantivos, 
de adjetivos e de verbos, utilizando-
os para compreender palavras e para 

formar novas palavras.

(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.

(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, 
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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.

Escreva o título do livro na lousa. 
Afinal, o que A superpreguiça! su-
gere aos alunos? Será que esse é 
o nome de um super-herói ou de 
uma super-heroína? Se for esse o 
caso, quais seriam os seus super-
poderes?! Ter uma preguiça con-
tagiante? Fazer tudo de maneira 
muito, mas muito lenta? Como será 
o seu visual? Permita que todos ver-
balizem suas ideias, de modo a esti-
mular a curiosidade pela leitura. Por 
fim, apresente a capa do livro à tur-
ma. A superpreguiça está com uma 
capa azul em meio à floresta! Ela é 
diferente de que foi imaginado? Ou 
parecida? Por quê?

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.

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

Peça aos alunos que observem a 
quarta capa do livro. Quais são os 
animais retratados? O que a sua 
expressão facial sugere que eles 
estão fazendo ou pensando? O 
que parece estar acontecendo na 
cena? Em busca de respostas, peça 
para algum aluno ler a sinopse do 
livro que ali se encontra. O texto 
nos adianta que a superpreguiça é 
muito lenta, mas é corajosa! Como 
essa informação se relaciona com 
a imagem analisada previamente? 
Será que os animais estão simples-
mente esperando a heroína che-
gar? Permita que todos levantem 
suas hipóteses.

Língua Portuguesa

(EF15LP10) Escutar, com 
atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 

necessário.

Ao abrir o livro (p. 2), uma bela 
dedicatória chama a atenção: “Para 
professores do mundo inteiro – 
super-heróis todos os dias”. Peça 
para algum aluno ler essa dedi-
catória em voz alta e em seguida 
questione: por que será que o autor 
do livro considera os professores 
super-heróis?
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Lendo o livro

Língua Portuguesa

(EF02LP26) Ler e compreender, com 
certa autonomia, textos literários, de 
gêneros variados, desenvolvendo o 

gosto pela leitura.

(EF35LP26) Ler e compreender, 
com certa autonomia, narrativas 

ficcionais que apresentem cenários 
e personagens, observando os 

elementos da estrutura narrativa: 
enredo, tempo, espaço, personagens, 
narrador e a construção do discurso 

indireto e discurso direto.

Proponha aos alunos uma pri-
meira leitura da obra silenciosa e 
individual. Nesse primeiro momen-
to será importante permitir que 
todos exercitem a autonomia da 
leitura. Como desafio extra, peça-
-lhes que procurem identificar os 
personagens principais (a preguiça 
e o tamanduá), o cenário da histó-
ria (a floresta) e o conflito central (o 
roubo das mangas).

Em seguida, proponha uma se-
gunda leitura dialogada, a ser rea-
lizada em voz alta em sala de aula. 

Língua Portuguesa

(EF15LP14) Construir o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos (tipos 
de balões, de letras, onomatopeias).

Na p. 6, o autor revela o gibi que 
tanto inspirou a preguiça. Afinal, 

quais são as principais característi-
cas de uma história em quadrinhos? 
Que elementos podem ser identifi-
cados nessa que a preguiça tem em 
mãos? Peça que os alunos se dete-
nham um pouco mais nessa página, 
descrevendo as imagens e interpre-
tando a história do gibi.

Língua Portuguesa

(EF03LP07) Identificar a função na 
leitura e usar na escrita ponto final, 

ponto de interrogação, ponto de 
exclamação e, em diálogos (discurso 

direto), dois-pontos e travessão.

(EF15LP14) Construir o sentido 
de histórias em quadrinhos e 

tirinhas, relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos 
gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopeias).

Chame a atenção dos alunos 
para os diferentes recursos textu-
ais que fazem parte do livro. Em 
determinadas passagens, as falas 
são dadas através de dois pontos 
e travessão. Em outras, através 
de balões que remetem a histó-
rias em quadrinhos. Até mesmo 
balões de pensamento aparecem 
além, é claro, de onomatopeias 
que trazem humor e vivacidade à 
narrativa. O mesmo se pode ob-
servar nas ilustrações que vez ou 
outra também remetem a quadri-
nhos, dividindo a ação em diversas 
pequenas imagens numa mesma 
página. Coletivamente com a tur-
ma, faça um reconhecimento de 
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todos esses recursos. Em seguida, 
proponha uma leitura do livro em 
voz alta, dividindo o texto entre 
os alunos.

Língua Portuguesa e Ciências 

(EF12LP17) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, enunciados 
de tarefas escolares, diagramas, 
curiosidades, pequenos relatos 
de experimentos, entrevistas, 

verbetes de enciclopédia infantil, 
entre outros gêneros do campo 

investigativo, considerando a 
situação comunicativa e o tema/

assunto do texto.

(EF03CI04) Identificar características 
sobre o modo de vida (o que comem, 

como se reproduzem, como se 
deslocam etc.) dos animais mais 
comuns no ambiente próximo.

Nas pp. 28 e 29, são apresenta-
das nove curiosidades a respeito 
do bicho-preguiça. Convide os 
alunos a partilharem uma leitura 

em voz alta desse trecho, intitula-
do “Fatos sobre a preguiça”. Dife-
rentemente da narrativa ficcional, 
o tom desse texto é científico, 
abordando dados morfológicos, 
geográficos e até mesmo histó-
ricos que referem a origem e os 
hábitos do animal. Assim, a cada 
curiosidade lida, proponha uma 
breve conversa, levantando ques-
tões como, por exemplo: “Como 
será que funciona esse ‘miniecos-
sistema’ no pelo da preguiça?”, ou: 
“Que tal tentar pronunciar em voz 
alta o seu nome científico?” Os alu-
nos conhecem algum outro nome 
científico? Homo sapiens talvez 
seja o mais famoso deles... Essa 
será uma interessante maneira de 
adentrar o campo das Ciências!

Após a leitura

Língua Portuguesa

(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 

compreensão global.

(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.

Um tema latente no livro é o 
poder transformador da leitura; 
afinal, foi um simples gibi que 
possibilitou à preguiça reinventar 
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a própria vida. Levando isso em 
conta, forme uma roda com a 
turma e pergunte: Que livros ou 
histórias foram marcantes em sua 
vida? Por quê? Na condução da 
conversa, chame a atenção das 
crianças para o fato de que uma 
transformação nem sempre é tão 
radical como a que aconteceu 
com a superpreguiça! Às vezes, 
uma história pode nos propor-
cionar reflexões que operam mu-
danças na maneira como lidamos 
com a família, com a natureza ou 
com os animais. Em outros casos, 
ela pode despertar nosso inte-
resse para um tema até então des-
conhecido. Conduza o bate-papo 
de modo a valorizar a experiência 
pessoal de cada um. Ao final da 
conversa, proponha aos alunos 
que, se possível, emprestem seus 
livros favoritos uns aos outros.

Língua Portuguesa e Ciências

(EF02LP22) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com 

a ajuda do professor, pequenos 
relatos de experimentos, entrevistas, 

verbetes de enciclopédia infantil, 
dentre outros gêneros do 

campo investigativo, digitais ou 
impressos, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.

(EF03CI04) Identificar características 
sobre o modo de vida (o que 

comem, como se reproduzem, como 
se deslocam etc.) dos animais mais 

comuns no ambiente próximo.

(EF35LP18) Escutar, com atenção, 
apresentações de trabalhos 

realizadas por colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre 
que necessário.

Depois da leitura do livro, as crian-
ças com certeza aprenderam bas-
tante sobre o bicho-preguiça! Que 
tal ampliar os conhecimentos na 
área de Ciências escolhendo outro 
animal do livro para pesquisar? Ta-
manduá, tucano, tatu, onça-pintada 
e capivara são alguns exemplos 
possíveis. Para guiar a pesquisa, 
peça que todos utilizem como refe-
rência o trecho do livro “Fatos sobre 
a preguiça”. Assim, será necessário 
investigar e listar aproximadamente 
nove curiosidades sobre o animal 
escolhido. Características morfoló-
gicas, hábitos alimentares, habitat 
natural e nome científico são alguns 
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itens que podem ser abordados. Se 
achar válido, as pesquisas podem 
ser realizadas em duplas. Ao final, os 
alunos deverão elaborar um cartaz 
ilustrado para apresentar seus resul-
tados à turma.

Língua Portuguesa

(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.

Tomando com inspiração o gibi 
encontrado pela preguiça, que tal 
criar uma adaptação da obra ao for-
mato de quadrinhos? Divida a turma 
em grupos de aproximadamente 
quatro alunos e peça-lhes que re-
contem a história da superpreguiça 
através desse gênero literário tão 
popular. Antes de começar, vale re-
lembrar as suas principais caracte-
rísticas, como a divisão em quadros 
de imagens e a presença de balões 
de falas e pensamentos. Pequenas 
legendas narrativas, é claro, tam-
bém são bem-vindas. Como desa-
fio extra, peça às crianças que não 
se prendam às imagens do livro de 
Robert Starling, mas que procurem 
criar os personagens e os cenários 
de acordo com o seu próprio tra-
ço e imaginação. Quando todos os 
gibis estiverem prontos, proponha 

que as obras sejam compartilhadas 
entre a turma.

Língua Portuguesa

(EF15LP13) Identificar finalidades 
da interação oral em diferentes 

contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.).

(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.

Ao final do livro, fica claro que o 
superpoder da superpreguiça era, 
afinal, a sua capacidade de se mo-
ver com extrema lentidão, ou seja, 
era algo real inerente à sua própria 
natureza. Diante dessa reflexão, 
questione: que superpoderes os 
alunos reconhecem em si mesmos? 
É claro que ninguém tem o poder 
de voar ou de viajar no tempo, mas 
talvez eles tenham superpoderes 
divertidos e valiosos, como a habi-
lidade de fazer amizade com qual-
quer criança ou a capacidade de 
sonhar todas as noites. Cabe a cada 
um o exercício de olhar para si e 
identificar algo precioso. Após um 
tempo de reflexão, forme uma roda 
e peça que todos compartilhem os 
seus superpoderes com a turma, 
lançando mão de um relato pessoal. 
Durante a atividade, é importante 
ressaltar a importância de escutar e 
respeitar a fala dos colegas.



10

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 criar um autorretrato 
como super-herói?! Em um inter-
câmbio com as aulas de artes, convi-
de os alunos a se “super-retratarem”! 
Como seriam as suas vestimentas? 
A superpreguiça usava uma capa e 
uma máscara natural feita pela sua 
pelagem. Que adereços os alunos 
gostariam de usar? Os retratos po-
dem ser feitos em folhas de tama-
nho A4. As cores, é claro, não podem 
faltar! Ao final, exponha as obras nas 
paredes da sala de aula.

Língua Portuguesa

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, 
com certa autonomia, utilizando 
detalhes descritivos, sequências 

de eventos e imagens apropriadas 
para sustentar o sentido do texto, e 
marcadores de tempo, espaço e de 

fala de personagens.

Ainda retomando a ideia do su-
per-herói pessoal, convide os alu-
nos a criarem uma breve narrativa 
escrita misturando ficção e realida-
de. O ponto de partida da história 
pode ser o relato compartilhado 
com a turma anteriormente, mas 
sempre é possível abrir espaço para 
que o fantástico ocorra durante o 
ato da escrita! Alguns poucos pa-
rágrafos serão suficientes para que 
uma história seja contada. A leitura 
em voz alta, por sua vez, será uma 
ótima maneira de partilhar as cria-
ções com os colegas.
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