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SUGESTÕES DIDÁTICAS 
 
 

 
ANTES DE LER O LIVRO 
 
1. Aproximação ao tema – exploração de 

imagens e compartilhamento de conhe-
cimentos 
 

Habilidades da BNCC envolvidas nas ações prepa-
ratórias da leitura:  
• (EF02LP21) Explorar, com a mediação do 

professor, textos informativos de diferentes 
ambientes digitais de pesquisa, conhecendo suas 
possibilidades. 

 
Inicialmente, explore com os alunos os 

elementos da capa e da contracapa: ilustração; 
título do livro; nome do autor, do ilustrador, 
da editora.   

Incentive-os a identificar o animal retra-
tado, observando suas cores, as asas, antenas e 
outros elementos característicos. Pergunte se 
conhecem abelhas diferentes dessa e deixem 
que compartilhem conhecimentos. 

Continue explorando os saberes da turma, 
chamando a atenção para a rosa. Estimule-os 
a relacionar abelha e flor, perguntando por 
que esses insetos gostam de visitar as flores. 
Investigue o que sabem sobre polinização e 
feitura de mel. 

Assista com a turma a este breve vídeo que 
explica como e por que as abelhas fazem mel. 
(https://abelha.org.br/videocast-5-como-as-

abelhas-fazem-o-mel/). Procure pausar o 
vídeo em momentos-chave, explicando ter-
mos que possam não ficar claros. Depois, 
pergunte aos alunos se o audiovisual (imagens 
e sons) ajudou na compreensão da feitura do 
mel. 

Este vídeo mostra uma simulação de como 
as borboletas e as abelhas enxergam as flores: 
(https://diariodebiologia.com/2015/09/incri-
vel-abelhas-conseguem-ver-coisas-invisiveis-
aos-nossos-olhos/) 

Assista com os alunos, procurando esti-
mular a sua curiosidade e reconhecimento de 
como são sofisticados os sentidos desses pe-
quenos animais. 

Em seguida, encaminhe a leitura da 
história. 
 
DEPOIS DE LER O LIVRO 
 
1. Dois momentos na narrativa: traba-
lhando os sentimentos 
 
Habilidades da BNCC envolvidas na atividade: 
• (EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia,   

cartas pessoais e diários, com expressão de 
sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero carta e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 

MEU PEQUENO BOTÃO DE ROSA 
Autor: Manuel Filho 
Ilustrador: Vicente Mendonça  
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Na história lida, existem dois momentos 

distintos: no primeiro, que vai até a página 
23, a abelha espera pacientemente que seu 
botão de rosa desabroche para que ela possa 
fazer mel, até descobrir que a rosa foi arran-
cada ou caiu do pé. Isso causa sentimentos de 
frustração e tristeza. Lili sai em busca de 
ajuda, e acaba descobrindo que a rosa foi 
usada como enfeite, nos cabelos de uma mu-
lher. No final dessa parte, tudo o que resta da 
rosa são pétalas que caíram numa poça de 
lama, de onde a abelha retira algum pólen 
para fazer seu mel. 

Na segunda parte, Lili finalmente prepara 
o mel e faz um bolo de rosas, cujo aroma atrai 
um zangão. Após se deliciar com um pedaço 
do doce, ele conduz a amiga até um campo 
florido. Nesse momento, Lili experimenta 
sentimentos de alegria e entusiasmo.  

Trabalhe com os alunos o reconhecimento 
desses diferentes momentos e sentimentos. 
Explore nas ilustrações do livro as expressões 
de Lili (surpresa na p. 11, desalento na p. 15, 
contentamento na p. 24 etc.). 

Incentive os alunos a identificar em seu 
próprio dia a dia situações que trazem senti-
mentos semelhantes (alegria, euforia, 
entusiasmo versus frustração, tristeza, desilu-
são). Peça a eles que, organizados em grupos 
ou individualmente, façam desenhos dessas 
situações. Depois os trabalhos podem ser 
pendurados em um mural, com a identificação 
dos sentimentos/emoções correspondentes. 
 
2. Apropriação e recontagem da história: 

estimulando empatia e criatividade  
 

Habilidades da BNCC envolvidas na atividade: 
• (EF12LP05) Planejar e produzir, em colabora-

ção com os colegas e com a ajuda do professor, 
(re)contagens de histórias, poemas e outros 
textos versificados (letras de canção, quadri-
nhas, cordel), poemas visuais, tiras e histórias 
em quadrinhos, dentre outros gêneros do 

campo artístico-literário, considerando a situa-
ção comunicativa e a finalidade do texto. 

• (EF01LP26) Identificar elementos de uma 
narrativa lida ou escutada, incluindo persona-
gens, enredo, tempo e espaço.  

 
A história conta os fatos do ponto de vista 

da abelha Lili. Ela é a personagem principal, e 
a história relata o que ela vivenciou. A partir 
dessa informação, divida os alunos em três 
grupos. Cada um será convidado a recontar a 
mesma história do ponto de vista: 
 

a) Do botão de rosa 
b) Do zangão 
c) Da moça que usou a rosa nos cabelos 

 
Oriente-os a repassar toda a história, do 

início ao fim, colocando-se no lugar da per-
sonagem em questão e recriando a narrativa a 
partir desse ponto de vista. Esclareça que cada 
história será nova, e que os grupos têm liber-
dade de usar a imaginação para criá-la. Por 
exemplo, no caso da moça, ela não sabia que 
a rosa que colocou nos cabelos crescia perto 
da colmeia da abelha Lili, que por sua vez 
estava esperando que a flor abrisse para cole-
tar seu pólen... logo, o grupo deve imaginar 
onde a moça morava, por que quis colocar 
uma flor em seus cabelos (ou talvez alguém a 
tenha presenteado com a flor?) etc. 

A história poderá ser recontada em uma 
narrativa, como a original, ou por meio de 
um poema, uma dramatização, história em 
quadrinhos ou outro gênero escolhido pela 
turma. Oriente os alunos a reconhecer as 
características fundamentais do gênero esco-
lhido, organizando-se para trabalhar em 
equipe, com divisão de tarefas se for o caso, 
antes de iniciar a criação. 
 
3. Do livro ao prato: compilando receitas  
 
Habilidades da BNCC envolvidas na atividade: 
• (EF15AR04) Experimentar diferentes formas 

de expressão artística (desenho, pintura, 
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colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), 
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 
recursos e técnicas convencionais e não 
convencionais.  

•  (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

• (EF03LP17) Identificar e reproduzir, em 
gêneros epistolares e diários, a formatação 
própria desses textos (relatos de acontecimentos, 
expressão de vivências, emoções, opiniões ou 
críticas) e a diagramação específica dos textos 
desses gêneros (data, saudação, corpo do 
texto, despedida, assinatura). 

O mel é um alimento que nos dá energia e 
é de fácil digestão (afinal, já é previamente 
digerido pelas próprias abelhas que o fazem, 
conforme visto no vídeo sugerido inicialmente). 

Numa rosa de conversa, investigue a 
relação das crianças com esse alimento, 
fazendo perguntas como:  
 

• Quem costuma comer mel? 
• Como você usa o mel em sua casa? 

• O que você mais gosta de comer/beber 
com mel? 
 
Explore os depoimentos que surgirem, es-

timulando-as a buscar, em casa, com familia-
res, ou na internet, receitas fáceis de fazer 
usando esse alimento. No caso de a pesquisa 
ser feita na internet, oriente os alunos, indi-
cando sites confiáveis – como o da Bela Gil, 
Rita Lobo etc. Procure valorizar os preparos 
simples, cujas receitas podem ser recolhidas 
em casa, com mães, avós ou vizinhos, por 
meio de entrevista/conversa: banana com 
aveia e mel; iogurte/coalhada com mel; sucos 
adoçados com mel. 

Juntos, registrem as receitas que mais 
agradarem, organizando os textos em “título”, 
“ingredientes usados” (o que inclui a quanti-
dade), “modo de preparo” e “rendimento”, se 
possível. Desse registro, a turma poderá pro-
duzir um pequeno caderno de receitas feitas 
usando mel, a ser copiado/reproduzido e 
distribuído entre os alunos ou disponibilizado para 
ser levado para casa. 
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