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Antes de ler o livro

1.  Leitura da capa e da contracapa – estimulando a 
curiosidade

Como primeira aproximação com o texto, você 
pode pedir às crianças que leiam o título do livro, 
os nomes do autor e do ilustrador e observem as 
ilustrações. Em seguida, promova uma conversa a 
partir de perguntas: Como é a vida de alguém que 
mora em um livro? Você já teve vontade de morar 
em um livro? Qual? Por quê? Incentive a participa-
ção e a troca de opiniões entre a turma. 

2.  Eu e os livros – conhecendo a realidade da escola
Seus alunos gostam de ler? Por quê? Fazem isso 

com frequencia? Têm livros em casa? Como esco-
lhem os textos que leem? Contam com a ajuda e o 
incentivo dos adultos? Colher os depoimentos da 
turma e estimular a troca de experiências podem 
motivar ainda mais a leitura do livro.

depois de ler o livro

1. Hora do livro – relembrando a história
Dependendo do nível da turma, poderá ser feita 

a leitura oral do livro, como forma de resgatar os 
momentos principais da história e esclarecer pos-
síveis dúvidas. Cada aluno se encarregará de ler 
um trecho, o qual será comentado depois pelos 

colegas. Também pode se resumir conjunta e oral-
mente o texto, sendo eventuais esquecimentos ou 
equívocos dirimidos com a volta ao livro e leitura 
do trecho correspondente.

2.  Eu e o personagem – identificando semelhanças e 
diferenças

Com a ajuda da classe, trace um perfil do prota-
gonista da história: hábitos, gostos, desejos... De-
pois, peça que as crianças se comparem ao persona-
gem e apontem no que são diferentes e iguais. Esta 
é uma boa forma de o grupo se conhecer melhor e 
criar ou reforçar proximidades.

3. Por dentro do livro – analisando o projeto gráfico 
Elementos físicos de um livro, como fontes, co-

res e tamanhos de letras, entrelinhas, disposição de 
texto e imagem, são explorados de forma lúdica por 
autor e ilustrador. Chame a atenção de seus alunos 
para esses aspectos. Como exercício de criatividade, 
eles podem escolher uma página ou um trecho do 
livro e lhe dar outra solução gráfica, outro visual, a 
partir do uso de letras e imagens.

4.  Ampliação de vocabulário – brincando com pa-
lavras

O personagem se diverte com as palavras, mu-
dando a ordem das letras e formando novos vocá-
bulos. Organize uma gincana com sua turma em 
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que os alunos, divididos em grupos, deverão iden-
tificar palavras a partir de um conjunto de letras, 
dado por você ou proposto por eles mesmos. Vence 
a equipe que conseguir o maior número de termos. 
Esta é uma maneira divertida de se enriquecer o 
vocabulário dele. Outra brincadeira interessante é 
cada equipe ou aluno passar aos colegas mensagens 
escritas usando palavras com as sílabas trocadas. 

5.  Autor e leitor, personagem e leitor – entendendo 
essas parcerias

É interessante que a criança perceba que uma 
história só existe de fato com a participação do 
leitor, que com sua imaginação e interpretação dá 
vida ao enredo e aos personagens. Um bom exercí-
cio para isso é pedir à turma que complete o perfil 
do protagonista, feito na atividade 4. Cada aluno 
deverá atribuir nome, idade, características de per-
sonalidade, laços familiares e história de vida ao 
personagem até o momento em que ele foi parar 
dentro do livro. Os dados devem ser organizados 
em forma de uma ficha cadastral. Posteriormente, 

alguns perfis podem ser lidos para os colegas, o que 
deixará claro que, a partir dos mesmos elementos, 
cada um construiu a sua versão da história.

6. Criação de texto – continuando a história
O solitário protagonista desenha uma porta e 

convida o leitor a entrar por ela no livro. O que será 
que acontece a partir daí? Peça aos alunos que conti-
nuem a história, relatando as aventuras que viveram 
em companhia do garoto dentro do livro. Incentive 
a criatividade na redação e na produção do visual 
do livro, aproveitando o exercício feito na atividade 
3. Eles deverão escrever uma primeira versão, cor-
rigir eventuais erros, com sua ajuda, e depois passar 
o texto a limpo e ilustrá-lo. Como encerramento 
da atividade com o livro, pode ser organizada uma 
exposição dos trabalhos feitos pela turma.

Lembrete: 2 de abril é o Dia Internacional do 
Livro Infantil e 18 de abril é o Dia Nacional do 
Livro Infantil. 


