
Todo mundo
boceja
Está na hora de ir para a cama! Os 
animais estão com sono, e você?

• Livro interativo com divertidas abas.

• O tema faz parte do universo dos 
pequenos e adultos.

O gato está um pouco cansado. Dá para perceber? Veja só, 
ele está bocejando. E é assim com a cobra, o guaxinim, o 
coelho, o porco, o crocodilo, o hipopótamo, a raposa-polar, a 
tartaruga... Todos os animais bocejam! Alguns com cuidado e 
de maneira discreta. Outros, de modo bem alto e animado!

O livro
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais, 
cotidiano e humor. 

Algumas sugestões de trabalho: O que é o bocejo? Por que 
bocejamos? Com qual frequência você boceja? E em quais 
situações? Por que quando uma pessoa boceja parece que 
todas as outras ficam com vontade de bocejar também? Você 
já viu algum animal bocejar? O que mais os animais fazem 
igual aos humanos?
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