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Antes de ler o livro

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

tados no livro sejam feitos juntamente com a crian-
ça, até que ela entenda o mecanismo a ser seguido. 
Como são poucas as explicações escritas que acom-
panham as atividades, elas podem ser realizadas por 
crianças em processo de alfabetização ou por meio 
de leitura acompanhada quando necessário. 

2. Conhecendo monstros – jogo de relação
Para as crianças se familiarizarem com os mons-

tros que serão apresentados no livro, você pode 
desenvolver uma atividade em diferentes etapas. 
Primeiro, faça uma roda de conversa. Incentive as 
crianças a dizerem os diferentes tipos de monstros 
que conhecem e o que sabem sobre eles. Na fase 
seguinte, prepare diversos “baralhos” para serem 
jogados por duplas ou trios. Os baralhos devem 
trazer cartas com reproduções de alguns dos mons-
tros do livro e outras com as denominações dos 
monstros. As crianças relacionarão o desenho ao 
nome e conversarão sobre se conhecem ou não 
aquele monstro. 

depois de ler o livro

1. Quem é quem – pesquisa e troca de informações
Alguns monstros retratados no livro são bas-

tantes conhecidos: Drácula, Lobisomem, Bruxa e 
Frankenstein. Outros podem despertar estranheza 
nas crianças, como: Dr. Hide, Napoleão Bonapar-
te e Mortiça. Peça para as crianças destacarem os 
monstros que não conhecem e, depois, pesquisa-
rem informações sobre eles. Por fim, elas podem 
trocar informações em uma roda de conversa. 

2. Eu, monstro – desenho e troca de experiências 
Seus alunos podem usar a técnica estudada para 

desenhar a si mesmos como monstros. Para isso, 
devem imaginar como seriam se fossem monstros. 
Ao finalizar as ilustrações, eles podem comparti-
lhá-las com os colegas e explicar-lhes suas carac-
terísticas.

3. De quem eu gosto – desenho
As crianças também podem elencar outros 

monstros conhecidos dos quais gostem e, depois, 
desenhá-los usando a técnica estudada no livro.

4.  Fábrica de monstros – criação de ilustrações e his-
tórias

Com base na técnica aprendida, as crianças po-
dem criar outros monstros, desenhar suas criações 
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e atribuir nome a elas. As histórias podem ser as-
sustadoras, tendo os monstros como personagens. 
Em uma roda de história, as criações podem ser 
compartilhadas.

5. Retrato falado – exercício de criatividade
Desenhe um monstro e não o mostre a ninguém. 

Então, descreva-o oralmente para sua turma, des-
crevendo suas características físicas em detalhes. 
Depois, as crianças desenharão a figura descrita 
por você e, na sequência, poderão comparar os de-
senhos, verificando quem se aproximou mais do 
seu personagem inicial, que terá o desenho original 
apresentado a elas. 

6. Máscaras assustadoras – criação e confecção
As crianças podem criar máscaras dos monstros 

que apareceram no livro ou de outros que tenham 
inventado. Para isso, desenharão os rostos desses 
monstros em cartolina, no tamanho de suas cabe-
ças. Depois de colorir, eles devem recortar os con-
tornos dos olhos dos monstros, do rosto, e fixar um 
elástico nas laterais e colocá-las. Está pronta uma 

“máscara de monstro”. Outra opção, mais elabo-
rada, é trabalhar a criação de máscaras com papel 
machê.

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

senhar personagens interessantes como: vampiro, 
lobisomem, godzila. Seus alunos podem escolher 
os que consideram mais interessantes e criar uma 
aventura para eles. A atividade pode ser realizada 
em grupos e registrada por escrito. Depois, os gru-
pos poderão dramatizar suas criações em sala de 
aula e o monstro poderá ser um deles, usando as 
máscaras criadas na atividade anterior.

8. Festa decorada – criando objetos
Você pode usar as imagens ensinadas no livro 

para a decoração de uma festa do terror muito bem- 
-humorada. Para isso, aproveite a ocasião do Dia 
das Bruxas, do Dia do Folclore ou escolha uma 
data mais conveniente. As crianças poderão deco-
rar a sala com os desenhos que fizeram e vir fanta-
siadas de monstro.


