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O LIVRO

Em Pronto para o socorro, Fátima Mesquita fala de diversos tipos de aci-
dentes que podem ocorrer no dia a dia e indica o caminho para evitá-
-los, mostrando a melhor forma de lidar com eles, quando acontecem.

Alergias, cortes, queimaduras, arranhões, picadas de 
insetos e de animais peçonhentos são abordados 
de um jeito divertido e curioso, explicando para 
a criança o que acontece em seu corpo e como 
ele reage contra essas diferentes agressões.

Com um texto descontraído, a autora conscien-
tiza o leitor sobre a importância de evitar aci-
dentes, de cuidar do lugar onde vivemos, de nos 
protegermos com as vacinas e de respeitarmos 
o nosso corpo.

TEMAS E DISCIPLINAS

• Temas trabalhados em Pronto para o socorro: saúde, higiene, autocuidado, primeiros so-
corros, acidentes no dia a dia, machucados, queimaduras, picadas de insetos e animais peço-
nhentos, vacinação, dengue, malária, febre amarela, alergias, como evitar acidentes.

• Disciplinas envolvidas: português, artes, ciências e geografia

ANTES DE LER

Antes de apresentar o livro para a turma, realize uma roda de 
conversa com seus alunos, propondo questionamentos como:

• Quem aqui já se machucou? Como aconteceu? Doeu? 
Como cuidou do machucado? Demorou para sarar?

• Você acha que poderia ter evitado se machucar as-
sim? O que poderia ter feito para não se machucar?

• Quem já arrancou uma casquinha de machucado? 
O que aconteceu? Por que será que isso aconteceu? 
Do que será que é feita a casquinha do machucado? 
E como nosso corpo consegue fazer essa casquinha?

• Quem tem uma cicatriz? Qual é a história dessa ci-
catriz?

• Quem tem uma mancha roxa (hematoma)? Como ela 
apareceu? Dói? Do que será que ela é feita?
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• Quem já se queimou? Como aconteceu? 
Doeu? O que fez para sarar? O que você po-
deria ter feito para não ter se queimado?

• E quem já se queimou no sol, de ficar todo ver-
melho? Doeu? Quanto tempo você ficou no sol 
para se queimar? Será que essa queimadura  
é parecida com a que acontece com fogo?

• O nariz de alguém aqui já sangrou? Em que 
situação? O que fez para parar de sangrar?

• Quem já levou picada de mosquito? Que 
tipo de mosquito? Coça ou dói? E pelo mos-
quito da dengue, alguém já foi picado? Conhece 
alguém que foi? O que aconteceu depois da picada? 

• Alguém aqui tem alergia de alguma coisa? Do quê? Como é essa alergia?

Dê espaço para as crianças falarem livremente, compartilhando suas experiências e expondo 
suas opiniões. Não se preocupe em esclarecer as dúvidas que surgirem, ou responder o que 
as crianças não souberem explicar. Esses questionamentos poderão servir para despertar a 
curiosidade das crianças para o conteúdo que encontrarão no livro. Após essa discussão ini-
cial, promova a leitura de Pronto para o socorro.

DURANTE A LEITURA

É interessante acompanhar a leitura de seus alunos, verificando 
o que estão descobrindo, o que destacam como curioso e quais 
dificuldades estão encontrando.

Um caminho é combinar, previamente, a discussão parcial do con-
teúdo, trabalhando uma parte do livro a cada semana, indicando o 
que devem ler até o próximo encontro.

Nessas discussões parciais, as dúvidas podem ser esclarecidas em ro-
das de conversa, ou por meio de pesquisas pontuais, seguidas de um 
momento em que os alunos compartilhem as informações encontradas.

Ao realizar essas discussões, analise com a turma as ilustrações que 
acompanham o texto lido, discutindo como elas retratam o conteú-
do, quando são realistas e quando acrescentam irreverência e hu-
mor ao texto.

A função desse processo é de acompanhar o andamento da 
leitura e garantir a compreensão do conteúdo lido para que, 
após a conclusão da leitura, possa ser realizado um traba-
lho interdisciplinar com profundidade.
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APÓS A LEITURA

Ao concluir a leitura do livro, você poderá de-
senvolver diversas atividades com seus alunos, 
envolvendo conteúdos de várias disciplinas.

Na sequência, sugerimos alguns caminhos para 
seu trabalho com Pronto para o socorro.

Que corpo incrível!

Disciplinas: Português • Ciências • Artes

Objetivo: Familiarizar os alunos com o corpo humano, sua es-
trutura e seu funcionamento.

Proposta: Construção de um modelo do corpo humano

Tempo necessário: 4 a 5 aulas

O projeto:

Passo 1: Em diversos momentos do livro a autora descreve em detalhes partes do corpo huma-
no e suas funções. Retome com sua turma a estrutura e a função da pele (pp. 8-10), a explica-
ção sobre nosso corpo ser formado por células (p. 16) e as informações sobre a estrutura de 
nossos ossos (pp. 37-38).

Passo 2: Discuta com os alunos quais outras partes de nosso corpo eles conhecem e se conse-
guem identificar outros órgãos além da pele. Resgate com eles conteúdos que já tenham sido 
estudados em ciências.

Passo 3: Após a discussão, proponha que, divididos em grupos, façam uma pes-
quisa sobre a estrutura do corpo humano. Essa pesquisa pode ser multi-
mídia: os grupos deverão reunir imagens, informações e vídeos que 
mostrem como nosso corpo é por dentro.

Passo 4: Reúna esse conteúdo em sala de aula e, a partir dele, 
construa com toda a turma um painel informativo que orga-
nize as imagens e os textos encontrados.

Passo 5: Analise com os alunos qual seria o caminho viável 
para vocês construírem uma “maquete” do corpo hu-
mano. Isso pode ser realizado usando massinha de mo-
delar, criando um boneco de tecido ou empregando 
materiais alternativos para a representação do corpo 
(uma garrafa PET, por exemplo, pode representar o tron-
co onde será desenhado o esqueleto e serão colocados os 
órgão de massinha). Peça que tragam o material para criarem o 
modelo em sala.
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Orientação: O modelo criado não precisa ser fiel ao corpo humano, mas deve traba-
lhar com as crianças a noção do que existe dentro de cada um de nós. Para isso 
é interessante essa construção a partir da manipulação de objetos ou materiais. 
Trabalhe com as crianças o pensamento: o que fica onde? Caso construam um 
coração de massinha, deverão analisar onde devem encaixá-lo e não apenas co-
locar dentro do corpo, representado por um boneco de pano, por exemplo.

Passo 6: Após o modelo ser construído discuta com as crianças o que aprenderam, quais fun-
ções recordam de cada uma das partes que criaram, retomando conteúdos estudados e es-
clarecendo dúvidas.

Dica especial

Nos livros Em busca da meleca perdida e A 
incrível fábrica de cocô, xixi e pum, Fátima 
Mesquita apresenta a estrutura e o fun-
cionamento de outras partes do corpo hu-
mano, como: pulmões, intestino, bexiga, 
estômago etc. Os alunos podem consultar 
esses livros para auxiliá-los no desenvolvi-
mento do projeto Que corpo incrível!.

Nossa! Eu nem percebi...

Disciplinas: Português • Ciências • Artes 

Objetivo: Familiarizar os alunos com as funções desempenhadas 
pelo corpo humano que são realizadas sem que percebam ou pen-
sem nelas.

Proposta: Criação de um guia curioso

Tempo necessário: aproximadamente 4 aulas

O projeto:

Passo 1: Proponha uma reflexão com sua turma a partir de questio-
namentos como: A casquinha de um machucado se forma sozinha 
ou você precisa comandar seu corpo para ele fabricá-la? O que 
mais seu corpo realiza sozinho, sem que você precise controlar?

Passo 2: Peça que seus alunos pesquisem o assunto e tragam o ma-
terial encontrado para discussão em sala de aula.
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Passo 3: Organize com a turma essas funções realizadas pelo corpo e ques-
tione: Vocês sempre percebem quando estão fazendo isso (cica-
trizando, respirando, digerindo alimentos, filtrando o sangue 
etc)? O que aconteceria se seu corpo deixasse de realizar uma 
dessas funções?

Passo 4: Proponha que os alunos criem um guia curioso listan-
do tudo o que descobriram que seus corpos fazem sem 
que seja necessário comandá-lo. O guia pode ser pro-
duzido digitalmente ou em papel. É interessante que, 
além das informações, os alunos produzam as ilustra-
ções para o guia.

Passo 5: Exponha o material criado para outras turmas, disponibili-
zando-o na internet ou deixando-o disponível na biblioteca da escola.

Dica especial

Nos livros Em busca da meleca perdida e A incrível fábrica de cocô, xixi e pum, 
Fátima Mesquita explica como o corpo realiza diversas funções vitais sem que 
pensemos nelas: respiração, digestão, distribuição de nutrientes, retirada de 
poluentes do ar, filtragem do sangue etc. Os alunos podem consultar esses li-
vros para auxiliá-los no desenvolvimento do projeto Nossa! Eu nem percebi....

Ai, doeu!

Disciplinas: Português • Ciências • Artes

Objetivo: Aproximar da realidade dos alunos as ações 
de prevenção de acidentes e os primeiros socorros.

Proposta: Criação de um jogo de tabuleiro

Tempo necessário: aproximadamente 2 aulas

O projeto:

Passo 1: Retome com a turma tudo o que aprenderam sobre 
acidentes e como evitá-los, sobre ferimentos e como cuidar 
deles. Isso pode ser realizado em uma roda de conversa, ano-
tando o que lembrarem na lousa.

Passo 2: Proponha a criação do jogo de tabuleiro Ai, doeu!. A ativida-
de poderá ser criada com toda a turma ou em grupos. Em uma car-
tolina, deverão desenhar um caminho e dividi-lo em pedaços (casas 
do jogo). 
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Passo 3: As casas deverão ser numeradas e algumas delas deverão 
ser pintadas de vermelho (representarão acidentes e ferimentos), 
outras casas deverão ser pintadas de verde (representarão atitudes 
corretas para evitar acidentes). As demais casas do jogo não devem 
ser pintadas (serão casas neutras, em que nada acontece).

Passo 4: Com o tabuleiro pronto, os alunos deverão criar as cartas de co-
mando. Deverão existir tantas cartas vermelhas quantas forem as casas 
vermelhas no tabuleiro. O mesmo vale para as cartas verdes em rela-
ção às casas verdes do tabuleiro.

Passo 5: Baseados no que discutiram no “Passo 1”, nas cartas vermelhas 
os alunos deverão relacionar uma ação negativa e uma consequência. 
Por exemplo: “Você mexeu na panela quente no fogão e se queimou! 
Volte 3 casas!!!” ou “Você arrancou a casquinha do seu machucado e 
começou a sangrar de novo. Fique 2 rodadas sem jogar”. Nas car-
tas verdes, as atitudes devem ser positivas, como: “Você tomou sol 
na praia logo cedinho e foi embora antes das 10 horas. Que lindo 
bronzeado e sem queimadura! Avance 2 casas!” ou “Você lavou 
seu machucado com água e sabão! Muito bem! Jogue outra vez”.

Orientação: Esses modelos podem ser passados para as crian-
ças como orientação, mas é interessante que elas produ-
zam essas cartas aplicando o que aprenderam. Você pode 
orientar todo o processo, acompanhando a produção.

Passo 6: Com tabuleiro e cartas prontas as crianças só precisarão de um 
dado e marcadores (botões coloridos, pequenos objetos) para jogar. 
Você pode promover diversas rodadas para que a turma se aproprie 
cada vez mais do conteúdo estudado. Se os tabuleiros forem produzidos 
em grupos, provavelmente as casas do jogo e as cartas de comando serão 
diferentes. Neste caso, os grupos podem trocar seus jogos para experimentar 
os desafios criados pelos colegas.

Picada do bem

Disciplinas: Português • Ciências • Artes

Objetivo: Conscientizar os alunos da importância das vacinas e do que elas 
fazem por nossa saúde.

Proposta: Elaboração e divulgação de campanha de conscientização

Tempo necessário: 3 a 4 aulas
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O projeto:

Passo 1: Retome com os alunos o texto sobre as vacinas no livro 
lido (p. 54).

Passo 2: Discuta quais vacinas eles já tomaram e se sabem para 
que servem.

Passo 3: Peça que vejam sua carteirinha de vacinação e copiem dela 
os nomes das vacinas que tomaram e quando isso aconteceu. Se 
possível, esse levantamento deve ser feito de todo o histórico das 
crianças, relacionando todas as vacinas tomadas desde o nasci-
mento.

Passo 4: Em sala, organize essas vacinas na lousa, formando uma 
tabela e contabilizando as crianças que tomaram cada uma delas. 
Veja se todas são conhecidas pela turma, se sabem para que serve 
cada vacina.

Passo 5: Peça uma pesquisa sobre as vacinas que despertarem dúvidas. Peça, também, que pes-
quisem quais outras vacinas ainda deverão tomar e quais vacinas os adultos precisam tomar. 
Leve os alunos a compartilharem as informações encontradas.

Passo 6: Discuta com eles: por que é importante tomar vacinas?

Passo 7: A partir do questionamento, crie com os alunos uma campanha de conscientização 
para ser promovida na comunidade escolar sobre a importância da vacinação. A campanha 
pode ser constituída de cartazes, e-mails, posts em redes sociais, folhetos e até de uma peça 
teatral criada pelos alunos para explicar por que é importante tomar vacinas.

Picadas do mal

Disciplinas: Português • Ciências • Geografia • Artes

Objetivo: Alertar os alunos para a importância de cuidar do 
lugar em que vivemos.

Proposta: Campanha de conscientização e mobilização social

Tempo necessário: 4 a 5 aulas

O projeto:

Passo 1: Retome com a turma o que o livro diz sobre as picadas de in-
setos (pp. 26-27), os mosquitos transmissores de doenças (p. 29) e os 
animais peçonhentos (pp. 30-31).

Passo 2: Discuta com os alunos casos ocorridos com eles, familiares ou conhe-
cidos que tenham adquirido alguma doença a partir da picada de um animal 
ou que tenham ficado doente por conta do veneno da picada.
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Passo 3: Avalie com eles quais são os perigos existentes na região em que vivem: quais são os 
insetos transmissores de doença e os animais peçonhentos que podem ser encontrados em 
sua cidade e/ou bairro.

Passo 4: Discuta: onde há água limpa parada que pode servir para os mosquitos se reproduzi-
rem? E onde há mato crescido e lixo acumulado, lugares onde podem se esconder escorpiões, 
cobras e outros animais peçonhentos?

Passo 5: Em uma cartolina, proponha que desenhem o mapa da região em que vivem, identi-
ficando a escola, suas casas e áreas de perigo, em que esses animais podem ser encontrados.

Passo 6: Com o mapa pronto, debata o que pode ser feito para resolver o problema: uma cam-
panha de conscientização? Um mutirão (no caso de terrenos baldios ou áreas públicas mal-
cuidadas)? Uma cartilha educativa?

Passo 7: Se considerar adequado, eleja com a turma a medida que avaliarem como a mais ade-
quada e levem adiante, envolvendo os alunos de outras turmas ou a comunidade escolar para 
resolver a situação-problema identificada.

A saúde na escola

Disciplinas: Português • Ciências 

Objetivo: Promover a troca de experiências e refletir sobre a im-
portância da higiene pessoal e do cuidado com a saúde.

Proposta: Roda de conversa e criação de uma história

Tempo necessário: 1 a 2 aulas

O projeto:

Passo 1: Retome com a turma o que o livro diz sobre os piolhos (pp. 32-33), 
a febre e a desidratação (pp. 41-44) e as consultas médicas (pp. 45-51).

Passo 2: Em uma roda de conversa, discuta com os alunos casos 
ocorridos com eles, familiares ou conhecidos propondo ques-
tionamentos como:

• Quem aqui já teve ou conhece alguém que teve piolho? 
Como foi? Como pegou? Coçou muito? Foi difícil cuidar? 
Como fez para acabar com eles? 

• Alguém já ficou com febre? O que a causou (que doença)? 
Como se sentiu? O que fez para sarar?

• Quem já foi no médico? Por quê? Como foi a consulta? 
Foi parecida com o que aparece no livro? (No caso de haver 
exames periódicos em sua escola, converse com os alunos 
sobre eles.)
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• E quem já foi ao oftalmologista? Como foi a consulta? (Se hou-
ver alunos que usem óculos, peçam que descrevam como enxer-
gam com e sem as lentes corretivas.)

Passo 3: Após essa primeira rodada de discussão, peça para os alunos 
elencarem o que consideram importante para manter a saúde. Anote 
o que disserem na lousa e guie a reflexão para que listem atitudes de 
higiene pessoal e de prevenção. Se sentir que estão com dificuldades, 
estimule-os com perguntas como: Escovar os dentes é importante? E se a 
gente deixar de tomar banho, pode ficar com algum tipo de doença? E 
ir no médico é importante por quê?

Passo 4: Retome a listagem elaborada a partir das observações da tur-
ma e proponha que criem uma história, oralmente, sobre uma crian-
ça que não cuida de sua higiene pessoal e que nunca tenha ido ao 
médico ou ao oftalmologista. Para auxiliar a criação, você pode ques-
tioná-los orientando o roteiro:

• Quem é essa criança? Como ela é? Qual a idade dela? É menino 
ou menina? Onde vive?

• Por que ela não toma banho nem escova os dentes?

• O que os pais dela acham disso?

• O que acontece com ela?

• Por que ela nunca foi ao médico? Ela precisará ir? Por quê?

• E o que acontecerá a ela?

Passo 5: A história criada pela turma poderá ser escrita em uma atividade individual. Caso os 
alunos ainda não dominem a escrita o suficiente para redigir a história, ela poderá ser contada 
por desenhos em uma cartolina. 

Passo 6: O material criado, textos ou cartazes, poderá ser exposto em um mural na sala de aula 
ou na escola.

COSTURA FINAL

Todas as atividades realizadas a partir do livro Pronto para o so-
corro podem ser realizadas a fim de promover um evento destinado a 
toda comunidade escolar.

Você pode organizar um dia aberto aos pais e aos alunos de outras tur-
mas em que seus alunos apresentarão o projeto Pronto para o socorro:

1. Apresentação do modelo de corpo humano criado, com a turma ex-
plicando a estrutura de nosso corpo e seu funcionamento.
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2. Exposição do guia curioso em forma de cartazes ou de projeção 
multimídia (apresentação criada no PowerPoint, por exemplo), 
com os alunos explicando a todos as funções que o nosso 
corpo realiza para nos manter vivos e que nem percebemos.

3. Rodadas dos jogos de tabuleiros criados pelas crianças, 
para ensinar aos visitantes mais sobre como evitar acidentes 
e como cuidar dos ferimentos. Para essa atividade, o jogo pode 
ser reproduzido no chão da quadra, com o caminho e as casas 
desenhados a giz. E os cartões de comando dos alunos 
poderão ser aplicados a esse enorme tabuleiro. Os pró-
prios jogadores podem se posicionar nesse megata-
buleiro, como se fossem as peças do jogo, avançando 
ou recuando conforme indicar o dado jogado e os car-
tões de comando.

4. Apresentação da campanha de conscientização sobre a im-
portância da vacinação, reservando um momento especial para 
a peça teatral criada.

5. Realização de uma ação de conscientização, apresentando o 
mapa das áreas de risco da comunidade e ensinando os adultos 
a como evitar a reprodução de insetos e animais peçonhentos. 
Também pode ser promovido nesse dia o mutirão para resol-
ver o problema em terrenos baldios ou áreas públicas. 

6. Exposição do material criado sobre a importância do autocuidado e da consulta preventiva 
ao médico. A história criada pela turma pode ser contada aos visitantes ou transformada em 
um teatro de bonecos (ou de sombras).

Orientação: Crie um espaço para que os visitantes regis-
trem suas impressões após terem participado das 
atividades do projeto Pronto para o socorro. Isso 
pode ser feito em um mural montado com cartoli-
nas ou um caderno de visitas.

Após o dia de apresentação do projeto, é importan-
te promover uma autoavaliação com seus alunos. Em 
sala, compartilhe as observações registradas pelos visi-
tantes. Leve os alunos a avaliarem o que deu certo e o 
que não saiu como o planejado na apresentação. Veja o 
que fariam diferente numa próxima oportunidade. Ve-
rifique o que consideram que aprenderam ao apresentar 
sua produção para a comunidade escolar.
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