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Antes de ler o livro

1. Primeiro contato – praticando com a criança
É interessante fazer alguns dos desenhos apresen-

tados no livro juntamente com a criança, até que 
ela compreenda o mecanismo a ser seguido. Como 
são poucas as explicações escritas que acompanham 
as atividades, elas podem ser feitas por crianças em 
processo de alfabetização ou por leitura acompa-
nhada quando for necessário. 

2. Conhecendo bichos – jogo de relação
Para as crianças se familiarizarem com os ani-

mais que serão apresentados no livro, você pode 
desenvolver uma atividade em diferentes etapas. 
Primeiro, faça uma roda de conversa e peça para 
as crianças falarem sobre os animais que sabem 
desenhar e contem o que conhecem sobre eles e 
por que gostam de desenhá-los. Na fase seguinte, 
prepare diversos “baralhos” para serem jogados por 
duplas ou trios. Os baralhos devem trazer cartas 
com alguns dos animais do livro reproduzidos e 
outras com os seus nomes e espécie, como: coruja/
ave; rato/mamífero; cobra/réptil. As crianças rela-
cionarão o desenho ao nome e conversarão sobre 
se conhecem ou não aquele animal, trocando in-
formações a respeito. 

depois de ler o livro

1. Bicho de todo canto – roda de conversa
Folheie o livro com as crianças e converse sobre 

os animais nele ilustrados: Quais são típicos do 
Brasil? Quais não existem em nossa fauna? Quais 
não existem de verdade? Quais são selvagens e 
quais são domésticos? Quem já viu esses animais? 
Quais? Onde? Como eles são? A ideia é promover 
uma troca de experiências e aproximar ainda mais 
a criança do universo trabalhado no livro.

2. Nossa fauna – pesquisa e desenho
Que animais típicos de nossa fauna não aparecem 

no livro? Sugira uma pesquisa às crianças. Isso pode 
ser feito com a sua ajuda por meio de uma busca 
guiada na internet sobre a fauna brasileira. Depois, 
com os animais identificados e com as imagens em 
mãos, as crianças podem desenhar os que escolhe-
rem, usando a técnica apresentada no livro.

3. Meu bicho predileto – desenho
A turma também pode elencar outros animais 

conhecidos dos quais gostem e, depois, desenhá-
-los usando a técnica estudada no livro. Os dese-
nhos podem ser compartilhados e comentados em 
uma roda de conversa.
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4. Retrato falado – exercício de criatividade
Desenhe um animal e não o mostre a ninguém. 

Então, descreva-o oralmente para sua turma, sem 
dizer que animal é esse, passando apenas suas ca-
racterísticas físicas em detalhes. Depois, as crianças 
desenharão a figura descrita por você e, a seguir, 
poderão comparar os desenhos, verificando quem  
descobriu qual era o animal e quem mais se apro-
ximou do seu desenho original, que deve ser apre-
sentado a elas. 

5. Fantoches – criação e confecção
As crianças podem criar fantoches dos animais 

que aprenderam a desenhar. Para isso, você pode 
usar dois caminhos: o mais simples é preparar ilus-
trações em papel-cartão e fixar um palito de sor-
vete na parte de trás do desenho recortado. Outro 
jeito é criar fantoches de meias velhas. Nesse caso, 
os desenhos serão adaptados à meia: olhos, bico, 
juba, crina confeccionados de outros materiais (lã, 
botões, missangas, tecido, papelão, cartolina) que 
serão colados nas meias. Uma dica é usar cola es-
pecial para tecidos, que pode ser encontrada em 
qualquer loja de artesanato.

6. Criação de histórias – dramatização
Ao longo do livro, as crianças aprenderam a dese-

nhar animais diversos como: leão, morcego, jacaré, 
dragão. Seus alunos podem escolher os que consi-
deram mais interessantes e criar uma história para 
eles. Esta atividade pode ser realizada em grupos e 
registrada por escrito. Depois, os grupos poderão 
dramatizar suas histórias num teatro de fantoches, 
usando os fantoches do exercício anterior.

7. Artesanato ecológico – criando objetos
Aproveitando o tema animais, você pode inserir 

um módulo educativo sobre a importância da pre-
servação da natureza para a manutenção da vida 
de todos esse bichos desenhados por eles. Como 
forma de vivência do conteúdo teórico, proponha 
a criação de objetos reutilizando materiais que se-
riam descartados e decorando-os com os desenhos 
de animais que fizeram. Algumas sugestões:

• as crianças podem pintar embalagens de vi-
dro com tinta plástica, e reproduzir seus animais  
preferidos;

• podem criar porta-lápis com latas vazias, co-
lando nelas os desenhos feitos em papel e, depois, 
aplicando uma camada de verniz para protegê-las;

• podem usar garrafas pet para criar vasos, tam-
bém com a técnica da decupagem.


