
PROJETO PARA LEITURA  
DO LIVRO

Quem sou eu?
Texto e ilustrações de Philip Bunting
Tradução de Gilda de Aquino

Elaboração do projeto: Clara de Cápua

Indicação: Ensino Fundamental – Anos Iniciais  
(1o ao 5o ano)

BNCC
Projeto
conforme a



2

Gênero textual:
Livro informativo

Competências:
Língua Portuguesa / Arte / 

Geografia / História / Ciências / 
Ensino Religioso

Temas:
Identidade, incentivo ao 

conhecimento, corpo humano, 
respeito às diferenças, história 

pessoal

Categoria:
Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

(1o ao 5o ano)

CLASSIFICAÇÕES

AUTOR
Philip Bunting é um autor e ilus-

trador de livros infantis. Nascido 
na Inglaterra, ele se mudou para a 
Austrália com vinte e poucos anos, 
onde se casou com Laura Bunting e 
desenvolveu sua carreira profissio-
nal. Em suas obras, Philip preza por 
uma experiência lúdica de leitura. 
Sua primeira publicação se deu em 
2017, e desde então seus livros já 
foram publicados em mais de trin-
ta países distribuídos por Oceania, 
América, Europa e Ásia. Por seu tra-
balho, Philip foi diversas vezes pre-
miado, destacando-se o Children’s 
Book Council of Australia e a Kate 
Greenaway Medal.

OBRA
A busca pelo autoconhecimento 

é um tema que nos acompanha por 
toda a vida. Afinal, além do fato de 
estarmos em constante mutação, 
seja pelos processos de amadureci-
mento ou pelas reviravoltas que a 
vida traz, é possível dizer que sem-
pre existe algo novo que podemos 
descobrir a nosso próprio respeito. 

Não é de estranhar, portanto, que 
a pergunta “Quem sou eu?” seja tão 
difícil de responder. Ainda assim, é 
com esse desafio que Philip Bunting 
apresenta sua nova obra. 

Através de um delicado diálogo 
com o leitor, o livro levanta uma série 
de perguntas que paulatinamente o 
convidam a um percurso de autoco-
nhecimento: Eu sou o meu nome? 
Eu sou o meu gênero? Eu sou a cor 
da minha pele? Eu sou os meus pen-
samentos? Para responder a essas 
e outras perguntas, o autor se lança 
a reflexões que surpreendem pela 
diversidade de temas abordados, 
como, por exemplo, história familiar, 
local de nascimento, corpo humano 
e sentimentos, entre muitos outros. 

Todas essas reflexões, vale desta-
car, vêm acompanhadas de perspi-
cazes ilustrações que aprofundam 
ainda mais os conteúdos discutidos. 
É o caso, por exemplo, das divertidas 
imagens que desvelam o interior do 
corpo humano, ilustrando e nome-
ando seus ossos, músculos e órgãos 
em um claro intercâmbio com as au-
las de Ciências. Da mesma forma, as 
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disciplinas de História e Geografia 
também são abordadas pelo viés da 
identidade cultural, apontando para 
diversas propostas interdisciplinares 
em sala de aula.

Em meio a tantas reflexões, Quem 
sou eu? convida o pequeno leitor a um 
demorado olhar para si. Afinal, como 
bem sabemos, cada ser humano é 
único, tão complexo quanto maravi-
lhoso em suas infinitas singularidades. 

E como sempre vale a pena lembrar: 
nem melhor e nem pior do que qual-
quer outro dos mais de sete bilhões 
que habitam o planeta.

Mas então, quem sou eu? Quem 
sou EU?!

Bem... essa resposta não está no 
livro, neste ou em nenhum outro. 
Mas talvez ele nos ajude a encontrar 
algumas perguntas que nos aproxi-
marão dela.
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Preparando a leitura

Língua Portuguesa
(EF02LP14) Planejar e produzir 

pequenos relatos de observação de 
processos, de fatos e de experiências 
pessoais, mantendo as características 
do gênero, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 

texto.

Ensino Religioso
(EF01ER01) Identificar e acolher as 

semelhanças e diferenças entre o eu, 
o outro e o nós.

Escreva na lousa a pergunta “Quem 
sou eu?” e em seguida peça aos alu-
nos que fechem os olhos por alguns 
instantes, buscando por uma respos-
ta individual e silenciosa. Se achar 
válido, levante algumas questões 
para estimular suas reflexões, como, 
por exemplo: Como eu sou? O que eu 
gosto de fazer? O que estou sentindo 
agora? De onde eu venho? Em segui-
da, ofereça uma folha de papel a cada 
estudante e peça-lhe que redija um 

breve texto sob o título “Quem sou 
eu?”. O importante é permitir que os 
alunos se sintam livres para encon-
trar as respostas que lhes façam mais 
sentido, sem julgamentos ou forma-
tações predefinidas. 

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 com foco na identidade, pro-
ponha um intercâmbio com as aulas 
de Arte. Em outra folha, os alunos de-
verão desenhar um autorretrato, que 
pode ser tanto de rosto quanto de 
corpo inteiro. Caso a escola possua 
um grande espelho em alguma sala, 
leve a turma ao local, permitindo que 
o desenho seja feito a partir de obser-
vação. Do contrário, será igualmente 
interessante criar o retrato de memó-
ria. Estimule as crianças a atentarem 
para detalhes do rosto como formato 
da cabeça, cor dos olhos, tipo e cor de 
cabelo, formato do nariz e da boca. Da 
mesma forma, algumas características 
corporais mais marcantes também po-
dem integrar o desenho. Para a criação 
desses autorretratos, é importante ofe-
recer aos alunos uma vasta gama de 
tonalidades de lápis de cor, sobretudo 
aquelas que se enquadram na chama-
da “cor de pele”, ou seja, diferentes tons 
de amarelo, rosa e marrom.
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Língua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.

Apresente a capa do livro aos 
alunos e peça-lhes que observem 
atentamente a ilustração. A imagem 
representa o topo da cabeça de uma 
criança que, assim como a turma, 
também indaga: “Quem sou eu?”. O 
interessante, entretanto, será notar 
as múltiplas imagens que parecem 
sair de sua cabeça, como em uma 
busca por respostas. Que tal identi-
ficar todas elas coletivamente? Al-
gumas serão bastante óbvias, como 
um coração, um sol ou um olho; já 
outras podem ser mais desafiadoras, 
como um átomo, uma molécula de 
DNA ou um símbolo de yin-yang. 
Após essa leitura minuciosa e cole-
tiva da ilustração, pergunte aos alu-
nos como eles a relacionam com o 
título do livro.

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.

Leia para a turma a sinopse do li-
vro, em sua quarta capa. Repleto de 
indagações, o texto certamente esti-
mulará um bate-papo com a turma. 
Afinal, nós somos nosso nome, cor-
po ou pensamentos? Qual é a opi-
nião da turma? Por fim, questione 
os alunos sobre as suas expectativas 
para a leitura. Será que o livro tem 
propriamente uma “história” para 
contar? Por quê?

Lendo o livro

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 
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durante a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses realizadas.

(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 

compreensão global.

Ensino Religioso
(EF01ER01) Identificar e acolher as 

semelhanças e diferenças entre o eu, 
o outro e o nós.

Logo na p. 2, uma epígrafe de Bill 
Hicks nos convida à reflexão: “Somos 
todos uma só consciência, que viven-
cia subjetivamente seu próprio mun-
do interior”. Leia essa frase em voz alta 
em sala de aula, explicando que uma 
epígrafe é uma citação que anuncia o 
mote ou o sentido de uma obra. Em 
seguida questione: Como os alunos 
interpretam essa frase de Bill Hicks? 

Ciências
(EF01CI02) Localizar, nomear e 
representar graficamente (por 

meio de desenhos) partes do corpo 
humano e explicar suas funções.

Entre as pp. 14 e 19, o livro abor-
da assuntos referentes à anatomia 
humana, a saber, músculos, ossos e 
órgãos. Peça aos alunos que atentem 
para essas passagens, em especial 
para suas ilustrações. As crianças já 
ouviram falar em algum dos múscu-
los citados? Seus nomes são difíceis 
ou fáceis de pronunciar? E o que 
dizer dos ossos? Certamente, será 
interessante tocar alguns ossos no 
próprio corpo, como o crânio, a cla-
vícula ou as costelas. No que diz res-
peito aos órgãos, é bem possível que 
as crianças já estejam familiarizadas 
com diversos deles, como o cérebro, 
os pulmões ou o coração. Que tal 
localizá-los no próprio corpo com o 
auxílio das ilustrações? 

Ciências
(EF01CI02) Localizar, nomear e 
representar graficamente (por 

meio de desenhos) partes do corpo 
humano e explicar suas funções.

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.

Nas pp. 20 e 21, o livro aborda os 
sentidos do corpo humano, a saber: 
a visão, a audição, o paladar, o olfa-
to e o tato. Levando isso em conta, 
peça aos alunos que tomem alguns 
instantes para observar as sensa-
ções que seus próprios sentidos lhes 
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transmitem no momento, anotan-
do-as em seus cadernos. O que eu 
estou vendo agora? O que estou es-
cutando? Que gosto tenho na boca? 
Que cheiros estou sentindo? Que 
sensações térmicas chegam à minha 
pele agora? Minha pele está em con-
tato com que tipo de superfícies? 
Através dessas perguntas simples, 
os alunos poderão compreender de 
maneira empírica o assunto abor-
dado pelo livro, aguçando os cinco 
sentidos em um intercâmbio com as 
aulas de Ciências.

Língua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.
(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.

Nas pp. 24 e 25, é a vez de abor-
dar os sentimentos. Peça aos alunos 
que atentem para as ilustrações que 
acompanham o texto: Que senti-
mentos o menino parece expressar 
em cada imagem? Alegria, tristeza, 
espanto e amor são apenas algumas 
opções. Por fim, fica o desafio para 
uma reflexão pessoal: Como estou 
me sentindo hoje? Por quê? Mais 
uma vez, a resposta pode se dar atra-
vés de um breve relato escrito.

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.
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, 
em voz alta, com autonomia e 

fluência, textos curtos com nível de 
textualidade adequado.

(EF35LP22) Perceber diálogos em 
textos narrativos, observando o 
efeito de sentido de verbos de 

enunciação e, se for o caso, o uso 
de variedades linguísticas no 

discurso direto.

Proponha uma segunda leitura do 
livro, desta vez em voz alta, partilha-
da pela turma e dialogada. Além de 
exercitar a oralidade através de as-
pectos como dicção e volume de voz, 
a atividade proporcionará à turma a 
chance de revisitar o conteúdo do li-
vro, esclarecendo eventuais dúvidas 
que possam ter surgido durante a pri-
meira leitura. Essa também será uma 
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oportunidade para compartilhar as 
anotações individuais a respeito dos 
cinco sentidos e dos sentimentos 
identificados previamente. Na hora 
da leitura propriamente dita, você 
pode ficar responsável pelas per-
guntas feitas pelo autor, enquanto 
as crianças se revezam nas respos-
tas – será uma ótima maneira de evi-
denciar a presença dos diálogos que 
compõem o livro.

Após a leitura

História
(EF01HI02) Identificar a relação entre 
as suas histórias e as histórias de sua 

família e de sua comunidade.
(EF02HI08) Compilar histórias 

da família e/ou da comunidade 
registradas em diferentes fontes.

Língua Portuguesa
(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.

Ensino Religioso
(EF01ER02) Reconhecer que o seu 
nome e o das demais pessoas os 

identificam e os diferenciam.

Logo no início no livro, o autor 
apresenta uma reflexão a respeito 
da origem dos nossos nomes. Afinal, 
ainda que sejam um “amontoado de 
letras”, eles nos foram dados por al-
guém que nos quer bem. Levando 
isso em conta, peça aos alunos que 
façam uma breve entrevista com 
seus pais, buscando colher mais al-
gumas informações sobre a origem 
de seus nomes. Para tanto, vale pre-
parar algumas perguntas, como, por 
exemplo: Quem teve a ideia desse 
nome? Ele homenageia algum ante-
passado da família? Foi difícil esco-
lhê-lo? Algum outro nome também 
foi cogitado? Qual? Além de permi-
tir o exercício da escrita através da 
transcrição das entrevistas, a ativi-
dade também proporcionará aos 
alunos novas percepções a respeito 
da própria história.

Geografia
(EF03GE06) Identificar e interpretar 

imagens bidimensionais e 
tridimensionais em diferentes tipos 

de representação cartográfica.
(EF04GE05) Distinguir unidades 
político-administrativas oficiais 
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nacionais (Distrito, Município, 
Unidade da Federação e grande 

região), suas fronteiras e sua 
hierarquia, localizando seus  

lugares de vivência.

História
(EF03HI01) Identificar os grupos 

populacionais que formam a cidade, 
o município e a região, as relações 

estabelecidas entre eles e os eventos 
que marcam a formação da cidade, 
como fenômenos migratórios (vida 
rural/vida urbana), desmatamentos, 

estabelecimento de grandes 
empresas etc.

Ainda com foco em nossa origem, 
que tal fazer um intercâmbio com 
as aulas de História e Geografia? É 
bem possível que todos os alunos 
tenham nascido no Brasil, mas em 
que estado e cidade? Em um mapa, 
peça aos alunos que localizem e 
marquem sua terra natal. Em segui-
da, vale também pesquisar alguns 
dados específicos sobre as cidades 
em que nasceram, como índice po-
pulacional, data de fundação e cli-
ma, entre outros.

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.
(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.

No final do livro, o autor propõe 
um olhar para o futuro: “Mas quem 
você vai escolher ser nesta vida… 
bem, depende só de você”. Aproveite 
a ocasião para perguntar às crianças 
como elas se imaginam daqui a vinte 
anos. Que profissão elas gostariam 
de ter? Onde elas gostariam de mo-
rar? Elas se vêem cercadas por uma 
família? Que experiências gostariam 
de ter vivenciado? Conduza o bate-
-papo de modo que todos tenham 
a chance de participar. Em seguida, 
proponha que cada aluno escreva 
um texto sob o título “Como eu me 
vejo daqui a vinte anos”.

Ciências
(EF05CI08) Organizar um 

cardápio equilibrado com base 
nas características dos grupos 

alimentares (nutrientes e calorias) 
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e nas necessidades individuais 
(atividades realizadas, idade, sexo 

etc.) para a manutenção da saúde do 
organismo.

Língua Portuguesa
(EF03LP13) Planejar e produzir cartas 
pessoais e diários com expressão de 

sentimentos e opiniões, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, 

de acordo com as convenções dos 
gêneros carta e diário e considerando 

a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.

Ao abordar os órgãos do corpo hu-
mano, entre as pp. 18 e 19, o livro nos 
alerta para a importância de manter 
uma alimentação saudável. Aprovei-
te a ocasião para refletir com a turma 

sobre hábitos alimentares. Como 
lição de casa, todos deverão fazer 
uma espécie de diário alimentar, sem 
deixar nenhuma comida de fora, seja 
um prato de arroz e feijão ou uma 
bala no meio da tarde. De volta à sala 
de aula, será hora de analisar a roti-
na alimentar do coletivo. Será que 
todos estão tomando a quantidade 
suficiente de água? Estão ingerindo 
legumes e verduras? Será necessário 
controlar o consumo de açúcar ou 
de fritura? Conduza essa conversa de 
modo a chamar a atenção da turma 
para a importância de aliar os hábitos 
alimentares à manutenção da saúde 
do organismo. Em seguida, organize 
coletivamente um cardápio equili-
brado que possa ser utilizado como 
referência pela turma.



11

Língua Portuguesa
(EF03LP25) Planejar e produzir 

textos para apresentar resultados 
de observações e de pesquisas em 
fontes de informações, incluindo, 

quando pertinente, imagens, 
diagramas e gráficos ou tabelas 

simples, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto  

do texto.
(EF35LP20) Expor trabalhos ou 

pesquisas escolares, em sala 
de aula, com apoio de recursos 

multissemióticos (imagens, 
diagrama, tabelas etc.), orientando-

se por roteiro escrito, planejando 
o tempo de fala e adequando a 

linguagem à situação comunicativa.

Ciências
(EF01CI02) Localizar, nomear e 
representar graficamente (por 

meio de desenhos) partes do corpo 
humano e explicar suas funções.

Durante a leitura, os alunos loca-
lizaram uma série de órgãos que 
compõem o corpo humano, como 
coração, cérebro e pulmões, entre 
outros. Que tal aprender um pouco 
mais sobre anatomia, pesquisando 
as funções de cada um desses ór-
gãos? Muito provavelmente, a turma 
já sabe que os pulmões são respon-
sáveis pela nossa respiração e que o 
cérebro é responsável pelos nossos 
pensamentos, além de regular outras 
funções corporais. Mas o que dizer do 
fígado ou dos rins, por exemplo? Di-
vida a turma em grupos e peça-lhes 
que escolham um órgão específico 
para pesquisar. Além da função, será 

possível coletar informações quanto 
ao tamanho do órgão, seu formato e 
a melhor maneira de cuidar dele. Os 
resultados das pesquisas podem ser 
apresentados através de cartazes in-
formativos e ilustrados (com fotos e/
ou desenhos), acompanhados de ex-
planação oral.

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.

Ensino Religioso
(EF01ER04) Valorizar a diversidade 

de formas de vida.

Nas pp. 10 e 11, o livro propõe 
uma reflexão sobre igualdade de 
gêneros. Aproveite a ocasião para 
refletir com a turma sobre alguns 
estereótipos comumente atribuí-
dos a meninos ou a meninas. As 
roupas, os brinquedos e até mesmo 
alguns padrões comportamentais 
muitas vezes são associados aos 
gêneros de maneira pouco natural, 
causando desconforto e sofrimen-
to nos mais diversos indivíduos. 
Assim, levante algumas perguntas 
para fomentar a reflexão: Será mes-
mo que rosa é uma cor de menina 
ou que carrinho é um brinquedo 
de menino? Existem carreiras cer-
tas para mulheres e carreiras certas 
para homens? E o que dizer do dito 
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popular “meninos não choram”? 
Afinal, existem mesmo “coisas de 
meninas” e “coisas de meninos”?

Língua Portuguesa
(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.
(EF15LP09) Expressar-se em 

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

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

adequado.

Nas pp. 8 e 9, o livro traz uma re-
flexão a respeito dos nossos bens 
materiais. Como o autor bem coloca, 
tanto os nossos gostos quanto as 
nossas posses mudam ao longo da 
vida, de modo que é sempre bom 
praticar o desapego. Ora, se os alu-
nos fossem escolher cinco coisas 
para nomear como os seus bens 
mais importantes, quais seriam elas? 
Roupas, brinquedos e livros são al-
gumas categorias possíveis. Em se-
guida, questione: o que realmente 
mudaria na vida deles se essas coi-
sas não existissem? Eles deixariam 
de ser quem são? Por quê?


