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11.. VVaammooss ffaazzeerr aassssiimm:: vveejjaa aass ddiiccaass ccoomm ccuuiiddaaddoo ee ddeesseennhhee oo bbiicchhoo qquuee eellaass ddeessccrreevveemm..

Tem duas patas, um 
bico, gosta de água 
e faz Quá! Quá!

Tem quatro patas, 
abana o rabinho 
e faz Au! Au! Au!

Voa de flor em flor 
e faz BZZZZ!!!

TTaannttoo ddeesseennhhoo nnaasscceeuu ddaass ppoonnttaass ddee sseeuuss ddeeddooss!! QQuuee ttaall ccoonnttiinnuuaarr
bbrriinnccaannddoo ee vveennddoo ttuuddoo oo qquuee vvooccêê ppooddee ffaazzeerr ccoomm ssuuaass mmããooss??

22.. DDee bbaarruullhhoo vvooccêê eenntteennddee…… AAggoorraa,, sseerráá qquuee vvooccêê ccoonnsseegguuee ddeesseennhhaarr ooss bbiicchhiinnhhooss sseemm
ssaabbeerr qquuaall oo bbaarruullhhoo qquuee ffaazzeemm??

Ele tem penas, mora em
árvores e faz ninhos 
para os filhotes.

Ela sabe voar, mas antes
de ter asas coloridas 
era uma lagarta!

Ele tem pelo, adora 
queijo e foge de gatos…
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44.. VVaammooss ffaallaarr ddee sseennttiimmeennttooss?? QQuuee ccaarraa eeuu ffaaççoo qquuaannddoo eessttoouu ttrriissttee oouu ffeelliizz?? LLiigguuee aass ccaa --
rriinnhhaass aaooss sseennttiimmeennttooss qquuee eellaass rreepprreesseennttaamm..

Estou feliz!

Estou triste!

Estou muito bravo!

Estou desconfiado...

Estou  apaixonado…

33.. AAggoorraa vvooccêê eessccoollhhee qquueemm oouu oo qquuee qquueerr ddeesseennhhaarr,, mmaass pprreecciissaa sseerr aaqquuiilloo qquuee aappaarreeccee
iinnddiiccaaddoo nnoo qquuaaddrroo..

Um anfíbio

(escolha do leitor) 
O livro traz diversos exemplos.

(escolha do leitor) 
O livro traz diversos exemplos.

(escolha do leitor) 
O livro traz diversos exemplos.

Um insetoUm mamífero

(exercício feito com base nas carinhas das páginas 50 e 51, aparece sempre a última carinha - a completa)
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55.. NNoo lliivvrroo aa ggeennttee vviiuu aallgguunnss ddeesseennhhooss qquuee ttêêmm ttuuddoo aa vveerr ccoomm ooss EEssttaaddooss UUnniiddooss.. VVooccêê
ccoonnsseegguuee ffaazzeerr uumm ddeesseennhhoo ddiiffeerreennttee ppaarraa eessssaass ccooiissaass qquuee ssããoo ccoommuunnss ppoorr lláá?? 

Neve

(escolha do leitor) 
Há referências no livro – p. 58 e 59

(escolha do leitor) 
Há referências no livro – p. 12 e 57

(escolha do leitor) 
Há referências no livro – p. 61

Índio americanoFutebol americano

Praia

(escolha do leitor) (escolha do leitor) (escolha do leitor)

Índio brasileiroNosso futebol

66.. EE qquuee ttaall vvooccêê mmoossttrraarr ccoommoo ssããoo aass ccooiissaass ppoorr aaqquuii?? ÉÉ hhoorraa ddee vvooccêê ccrriiaarr oo ddeesseennhhoo
ppaarraa mmoossttrraarr ttuuddoo iissssoo..

77.. QQuuee ttaall iinnvveennttaarr hhiissttóórriiaass?? PPeennssee eemm ttuuddoo oo qquuee vvooccêê aapprreennddeeuu aa ddeesseennhhaarr:: rreeiiss,, rraaiinnhhaass,,
ppiirraattaass,, ccaauubbóóiiss,, mmoonnssttrrooss,, ddrraaggõõeess!! UUffaa!! DDáá ppaarraa ffaazzeerr uummaa hhiissttóórriiaa ee ttaannttoo,, nnéé?? PPrreeppaarree sseeuu
ccaaddeerrnnoo ee ddeesseennhhee eessssaa hhiissttóórriiaa cchheeiiaa ddee aavveennttuurraa ee eemmooççããoo.. DDeeppooiiss,, ccoonnttee--aa ppaarraa sseeuuss aammiiggooss..
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SSUUGGEESSTTÕÕEESS DDIIDDÁÁTTIICCAASS

11.. CCOOMMOO UUSSAARR OO LLIIVVRROO

Desenhando com os Dedos é extremamente fácil seguir. Cada seção de desenho passo a
passo é apresentada em duas linhas: a primeira, mais larga, indica como o desenho vai
ficando; a segunda, mais estreita, ensina como traçar as linhas e os rabiscos que completam
o desenho. É muito importante fazer alguns dos desenhos juntamente com a criança, até que
ela  compreenda o mecanismo a ser seguido. A ausência de explicações escritas permite que
as atividades sejam feitas até por leitores não-alfabetizados, mas é fundamental que a
crian ça entenda como seguir o passo a passo para ter seu desenho ao final.

22.. DDAATTAASS CCOOMMEEMMOORRAATTIIVVAASS

O livro traz diversas sugestões de desenhos que podem ser usadas para decorar cartões, ou
mesmo a sala de aula, em datas festivas como o Natal, a Páscoa, o Dia das Bruxas. Você
pode aproveitar essa ideia e criar desenhos para outras datas comemorativas como: dia do
índio, festas juninas, dia da árvore etc.

33.. NNOOSSSSAA FFAAUUNNAA 

Ao longo do livro a criança aprendeu a desenhar diversos tipos de animais.
Você poderia trazer imagens de animais típicos de nossa fauna para servir
de modelo para que as crianças os desenhem: tucano, arara, tamanduá,
anta, cobra, boto, são muitas as opções que irão enriquecer o estudo de
forma e de cor.
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44.. GGEENNTTEE AAMMEERRIICCAANNAA

Ao longo do livro, seus alunos irão se deparar com personagens que não são típicos de nossa
cultura e que podem ser desconhecidos deles: tio Sam, Lincoln, peregrinos de origem britâni-
ca, índios norte-americanos, caubóis. Você poderia propor que eles pesquisassem com os pais
sobre essas figuras e suas participações na história dos Estados Unidos. Eles poderiam tra -
zer para a sala de aula mais imagens desses personagens e as informações que conseguiram
para compartilhá-las com os colegas em uma roda de conversa, sob sua orientação.

55.. AA HHIISSTTÓÓRRIIAA DDOO BBRRAASSIILL 

Como continuidade da tarefa anterior, sua turma poderia ouvir um pouco sobre a História do
Brasil: como foi a chegada dos portugueses? Como era o Brasil de então? Quem eram os
habitantes? Esses acontecimentos e personagens poderiam servir de tema para uma nova
sessão de desenhos.

66.. AASS QQUUAATTRROO EESSTTAAÇÇÕÕEESS 

Em alguns momentos, o livro sugere imagens ligadas às estações do ano - como a árvore
desenhada na primavera, no verão, no outono e no inverno (p. 38 e 39). Um exercício interes-
sante seria propor a criação de desenhos completos, que mostrassem as estações e como
as crianças as veem.

77.. PPAASSSSEEIIOO AA UUMM JJAARRDDIIMM 

Depois de todos esses exercícios, seus alunos têm um bom repertório de criações e, tam-
bém, um bom treinamento para realizar novas imagens. Você poderia organizar um passeio
com eles a um parque, a uma praça ou a um jardim próximo à escola. Essa seria uma aula
de observação: eles poderiam desenhar no próprio local o que estão vendo ou, ao voltarem
para a escola, comentar em grupo o que viram e, então, desenhar o que observaram.


