
[ 1 ]

Rua Henrique Schaumann, 286, cj. 41 • 05413-010 • São Paulo – SP • Tel./Fax.: (11) 3088-8444
www.pandabooks.com.br • Visite nosso Facebook, Instagram e Twitter

Sugestões didáticas
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Antes de ler o livro

1. Primeiro contato com o livro – observação e
análise de ilustração

Habilidades BNCC 

• (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimen-

tos sobre suas vivências por meio da linguagem

oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, dese-

nhos e outras formas de expressão.

• (EI03EF03) Escolher e folhear livros, procuran-

do orientar-se por temas e ilustrações e tentando

identificar palavras conhecidas.

•	 (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textu-

ais veiculados em portadores conhecidos, recorren-

do a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.

• (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação

ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras

dos sentidos, da forma e da função social do tex-

to), 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 gráfi-

cos, imagens, dados da própria obra (índice, pre-

fácio etc.), confirmando antecipações e inferências 

realizadas antes e durante a leitura de textos, che-

cando a adequação das hipóteses realizadas.

• (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e

outros recursos gráficos.

Tempo aproximado de desenvolvimento das atividades pro-
postas: 20 minutos

Você pode organizar uma roda de conversa com 
a turma e analisar com os alunos a ilustração da 
página 7. A partir da imagem, é possível discutir o 
que eles veem, o que o porco-espinho está obser-
vando e qual seria o motivo para ele estar em cima 
de uma árvore olhando os passarinhos se abraça-
rem. Também é interessante questionar sobre a 
relação dessa cena com o título do livro. Permita 
que os alunos exponham suas opiniões, ouvindo a 
todos sem a preocupação de identificar ideias que 
correspondam ao enredo neste momento. 

Outra possibilidade é discutir quais seriam os 
materiais usados pela autora para fazer essa ilustra-
ção. Folheando o livro com a turma, busque apro-
fundar essa observação crítica. Mais do que iden-
tificar os materiais, pode-se levantar quais seriam 
as possibilidades, o que eles utilizariam para criar 
ilustrações como as do livro. A análise da delicade-
za das imagens, do aquarelado da tinta que confere 
suavidade, dos animais representados de maneira 
terna, são aspectos que podem ser trabalhados na 
conversa. É interessante visitar o site da autora e 
analisar outras ilustrações, feitas para trabalhos di-
versos, enriquecendo essa aproximação: http://cla-
ragavilan.com.br/ (Acesso em: 20 set. 2019). 

me dá um abraço?
Autora: Clara Gavilan
Ilustradora: Camila Sampaio

inclui habilidades da bncc
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2. Aproximação do tema da narrativa – conversa
sobre comportamentos e dinâmica do abraço

Habilidades BNCC

• (EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros,

percebendo que as pessoas têm diferentes senti-

mentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.

• (EI03EO02) Agir de maneira independente, com

confiança em suas capacidades, reconhecendo

suas conquistas e limitações.

• (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimen-

tos a pessoas e grupos diversos.

• (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respei-

to mútuo para lidar com conflitos nas interações

com crianças e adultos.

• (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimen-

tos sobre suas vivências, por meio da linguagem

oral e escrita

• (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras

formas de expressão.

• (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros

textuais veiculados em portadores conhecidos,

recorrendo a estratégias de observação gráfica e/

ou de leitura.

• (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação

ao texto que vai ler (pressuposições antecipado-

ras dos sentidos, da forma e da função social do

texto), apoiando-se em seus conhecimentos pré-

vios sobre as condições de produção e recepção

desse texto, o gênero, o suporte e o universo te-

mático, bem como sobre saliências textuais, re-

cursos 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.

• (EF15LP09) Expressar-se em situações de inter-

câmbio oral com clareza, preocupando-se em ser

compreendido pelo interlocutor e usando a pa-

lavra com tom de voz audível, boa articulação e

ritmo adequado.

Tempo aproximado de desenvolvimento das atividades pro-
postas: 20 minutos

Você pode promover uma reflexão com seus alu-
nos a partir da leitura do título do livro e do texto 

da contracapa. Para guiar a conversa, proponha 
perguntas motivadoras como:

• Como será que o porco-espinho se sentia?
• Quem aqui gosta de abraço? Por quê?
• Quem não gosta de abraço? Por quê?
Você pode repetir esses questionamentos alte-

rando o carinho: cafuné, beijo, colo.
É comum haver crianças mais propícias às 

manifestações de carinho e outras mais reservadas. 
Para trabalhar a ideia da importância do afeto mas 
respeitando os limites de cada um, proponha que 
eles inventem tipos de abraço, por exemplo: abraço 
de dedos (apenas com os dedos das mãos se cru-
zando); abraço de cabelo (apenas com os cabelos se 
tocando); abraço apertado; abraço levinho; abraço 
coletivo. Permita que exponham suas ideias com 
os amigos com que tenham mais intimidade, sem 
forçar a interação entre todos neste momento.

Ao final, é interessante retomar a reflexão: como 
será que o porco-espinho se sentia por nunca ter 
abraçado alguém?

E, a partir dos depoimentos dos alunos, desen-
volva a leitura.

depois de ler o livro

1. Motivação e ação – análise e criação

Proposta de atividade

Retome com os alunos as cenas em que o porco-
-espinho pede um abraço à galinha, ao coelho e ao 
mico. A partir dessas situações é possível discutir as 
motivações das personagens para não abraçarem o 
porco-espinho:

• O que responderam?
• Será que era verdade?
• Qual era o verdadeiro motivo para não o abra-

çarem?
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A ideia é focar também nos medos e inseguranças 
dessas personagens, mostrando que não recusaram 
o abraço por serem maus, mas por temerem se ferir.

• E qual foi a atitude da ovelha?
Esse questionamento leva a reflexão para o nível

da solução do problema. Apenas a ovelha identi-
ficou o problema e percebeu que tinha os meios 
para resolvê-lo. É importante analisar isso com os 
alunos, como a ovelha se dispôs a ficar sem sua lã 
para tecer os gorrinhos e transformar a vida do 
porco-espinho.

Proponha que as crianças encontrem outras so-
luções que poderiam funcionar. Isso pode ser feito 
com o grande grupo e, depois, individualmente, 
todos podem desenhar suas ideias e compartilhar 
com os colegas.

2. Ajudar ao próximo – observação, relato de 
experiência, proposta de ação

Tempo aproximado de desenvolvimento das atividades 
pro-postas: 2 a 4 aulas

Proposta de atividade 

A atitude da ovelha desperta a atenção para a 
capacidade de enxergar a necessidade dos outros e 
ajudá-los com o que temos.

É interessante retomar o papel da ovelha na 
história, a transformação que ela proporciona e o 
que isso significou para a vida do porco-espinho. 
Isso pode ser feito em uma roda de conversa com a 
turma, lendo o livro oralmente e colocando a ove-
lha nesse espaço de protagonismo.

A situação pode servir de ponte para discutir 
ações sociais promovidas em seu colégio ou em sua 
comunidade, verificando o quanto as crianças es-
tão envolvidas nesses processos e, mesmo, o quan-
to podem ser mobilizadas.

A própria turma pode discutir ideias sobre ações 
transformadoras das quais gostariam de participar.

A atitude da ovelha pode servir de motivação 
para uma campanha de conscientização em sua
escola, desenvolvida por sua turma, ou para 
uma ação concreta, promovida com o apoio 

 

de toda comunidade escolar, que seja 
transformadora de uma situação-problema de sua 
localidade como: arrecadação de roupas, livros, 
brinquedos e ou alimentos para doação; dia do 
idoso na escola, para acolher, integrar e receber 
carinhosamente os idosos de sua comunidade, 
propiciando um momento para que 
compartilhem suas vivências; campanha de adoção 
de animais abandonados; ou outra ideia que tenha 
mais relação com sua realidade.

3. Dia do abraço – Dia de brincadeiras e 
aproximação

Tempo aproximado de desenvolvimento das atividades pro-
postas: 40 minutos a 1 hora

Proposta de atividade 

Após a leitura do livro e a reflexão sobre a nar-
rativa, pode ser interessante propor brincadeiras 
e atividades que proporcionem a aproximação 
da turma.

Uma das brincadeiras pode ser a “Abraço de 
quantos?”. Você ou algum dos alunos dá o coman-
do e a turma toda deve se organizar para cumprir:

• Abraço de um! – A criança abraça a si mesma.
• Abraço de dois! – Abraço entre duas crianças.
• Abraço de três! – Abraço de três crianças.
E assim por diante. Além de trabalhar a con-

tagem e a organização em grupos, a dinâmica 
é divertida, promove uma bagunça saudável e 
pode ser feita ao ritmo de alguma música de que 
a turma goste.

Uma outra brincadeira possível é a “Tipos de 
abraço”. As crianças ficam organizadas em roda 
e, uma por vez, recebe uma caixa que traz tipos 
de abraço. Sorteia um abraço e dá o abraço do 
comando. Você pode criar tipos de abraço e usar 
os que foram criados por eles na atividade suge-
rida anteriormente. Algumas ideias de tipos de 
abraço possíveis:

• Abraço de lado
• Abraço de costas
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• Abraço de urso
• Abraço carinhoso
• Abraço com tapinha nas costas
• Abraço largo
• Abraço sanduíche (com 3 pessoas, 1 no meio)
• Abraço coletivo
• Abraço ligeiro
• Abraço lento

Uma terceira proposta seria propor o abraço 
dos animais: como o mico abraça? E a galinha? E 
a ovelha? E o coelho?

Você pode propor o animal, esses e outros, e as 
crianças inventam como seria o abraço.

Essas e outras ideias podem aproximar a turma 
e fazer o fechamento do trabalho com o livro Me 
dá um abraço?
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