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Adalberto Cornavaca
Formato: 21 cm x 28 cm 
Número de páginas: 32

Apresentação
O livro tem como tema o meio ambiente em que mostra o homem e a des-

truição da natureza, como resultado do ato de extrair madeira ou de poluir 
com resíduos.  Também leva ao leitor a certa percepção de que essas atitu-
des podem ser mudadas, conscientizando o indivíduo sobre a importância de 
preservar aquilo que é primordial para sustentação da vida de todos: brancos, 
índios e animais silvestres. 

Justificativa
Direcionada ao público infantil, a obra é construída por imagens, de onde 

a arte do desenho participa da história relacionada à vida, à destruição e pos-
sível recuperação por meio de plantio em lugares que antes foi destruído pelo 
homem. A história interage com a realidade do cotidiano de uma cultura e com 
o comportamento humano, especificamente, com os costumes daqueles que 
trabalham em florestas, entre outros, na extração da madeira.

A imagem da palavra oferece ao professor oportunidade para desenvolver o 
trabalho de maneira repetitiva (duas ou mais vezes), no intuito de avaliar o pro-
cesso do desenvolvimento cognitivo do aluno, a saber: pode trabalhar a leitura 
no início do ano letivo e depois, ao final do mesmo ano. Com esse método, o 
professor observará o resultado do letramento, o grau de capacidade adquiri-
da, através da leitura interpretativa. 

Projeto Pedagógico
Como incutir nas pessoas o amor pela floresta e pelos animais que habitam 

na natureza. Como fazer para preservá-la.  Como equilibrar o meio ambiente, 
valorizando o nosso espaço e o espaço do outro.

Temas Secundários
Plantio, criação, sentimento, saúde, conforto.

Áreas de conhecimentos
Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Arte, História e Geografia.

Temas Transversais
Pluralidade Cultural, Ética, Saúde, Meio ambiente

Indicação 
Ciclo 1: Indicado para alunos do 1º  ao 2º  ano.



Objetivos
A partir da leitura, desenvolver no aluno a capacidade de interpretação das imagens e habilidade de 

criar histórias relacionadas ao tema, tanto pela escrita quanto pela oralidade.

Antes da Leitura
Questionar os alunos para levantar seus conhecimentos sobre o assunto envolvido no tema, lançando 

algumas perguntas:
O que você sabe sobre meio ambiente?
Você já ouviu falar em desastre ecológico?
Em sua opinião, o que significa o termo “Equilíbrio do meio ambiente”?
O que pode significar para a natureza ambiental a palavra “devastação”? 
Caro Professor, Seria também muito importante pedir para os alunos, durante a leitura, explicarem os 

significados das cores. Por que algumas predominam as ilustrações da história? Ajude-os também a en-
contrar os traços culturais que compõe o texto: roupas, adornos, etc.

Iniciando a leitura
Fazer com os alunos uma leitura conjunta das ilustrações. Durante o desenvolvimento da leitura, por se 

tratar de linguagem visual, sugerimos observar os alunos no desenvolver de sua própria visão e interpre-
tação sobre o que vê no texto. 

Mas, antes, sugerimos iniciar falando sobre o tema do livro, criando situações da qual o aluno possa 
discutir sobre o meio ambiente. 

Leve-os a observarem quem são os animais, o tipo de vegetação, o tipo da floresta. Ajude-os também 
a identificar e classificar, além das personagens, outros elementos como: cores, traços, linhas etc.

Sugerimos explorar os aspectos: solicitar aos alunos observar a capa e descrever (na linguagem oral) o 
que compõem as figuras. Perguntas:
1. Quais os animais que compõe as ilustrações da capa?
2. O que o macaco estaria apontando ou indicando?
3. Os animais conversavam entre eles? O que poderiam estar falando, sobre o quê?  
4. O que aparece nas demais ilustrações?
5. Que lugar do meio ambiente as figuras estariam representados: alguma cidade, algum bosque, uma 
mata? O quê? 
6. Quais as cores que mais aparecem nas ilustrações? 
7. Além de animais, existem figuras humanas? Quais?
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Especial Formação de Professor

Sugestões para atividade:
A) Organizar os alunos em pequenos grupos para desenvolver as seguintes atividades:
Com base na leitura das figuras ilustrativas do livro, responda:

1. Quem são os personagens envolvidos na história?
Escolha uma resposta alternativa. Qual a sua interpretação?
2. Repare que, logo no início do livro, a figura de um pássaro voando de frente uma linha pontilhada. 
a. A linha pontilhada representa o pássaro voando
b. A linha pontilhada mostra o caminho que o pássaro está seguindo
c. A linha pontilhada significa o rastro de passagem que o pássaro deixou no caminho percorrido.  

3. Lendo as páginas 2 e 3, as perguntas são:
a. O pássaro que aparece frente à linha pontilhada é o mesmo pássaro da página anterior?
b. Por que o pássaro deve ser o mesmo e qual seria o seu destino?

Dê uma resposta alternativa:
4. Observe as ilustrações das páginas 4 e 5:
a. O pássaro voava em direção aos indiozinhos
b. O pássaro voava para visitar os indiozinhos, que eram seus amigos
c. Os indiozinhos chamaram o pássaro para fazer com eles uma refeição  

5. Mas, vendo as ilustrações seguintes (pág. 6), que barulho de som chamou atenção dos indiozinhos e do 
pássaro?
a. Som de música de um colibri
b. Um som de música
c. Um som

6. Através dos traços expressivos nas figuras dos indiozinhos e do pássaro, podemos supor que:
a. Despertou, tanto nos índios quanto no pássaro um sentimento de curiosidade
b. A curiosidade fez com que o indiozinho sugerisse à indiazinha buscar de onde vinha aquela música.
c. Podemos afirmar que o pássaro também ficou curioso e até meio assustado

7. Enquanto caminhavam em busca do som que ouviam, o que eles encontraram no caminho?
a. Resíduos de lixo
b. Flores entre a vegetação
c. Resíduos de lixo entre a vegetação

Agora é com você.
Você acha correto alguém jogar nas estradas e nas matas lixos consumidos, como papeizinhos de bala, chicletes, 
garrafas pet, latinhas de refrigerante ou de cerveja?
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Continuando a leitura, responda:
8. Além dos resíduos de lixo deixados no meio da floresta, o que mais o pássaro e os indiozinhos encontraram?

9. Observando os traços da figura do tigre, em sua opinião que sentimento ele sentia naquele momento? 
Sentimento de raiva? Tristeza? Indignação? Qual?

10. Reparando a figura do pássaro, qual a reação dele e por quê?

Já não são três, mas o tigre se juntou com o pássaro e os indiozinhos, que depois encontraram com o ma-
caco. Responda:
11. Ao encontrar o macaco, além do lixo, o que mais de ruim fizeram na floresta?

12.  Você acha correto acender fogueira na floresta? Sim? Não? Por quê? 

13. Repare as ilustrações e descreva que atitude foi tomada pelos indiozinhos e animais para encontrar quem 
derrubou as árvores e acendeu fogueira.

14. Descreva, com base nas ilustrações (pág. 14 e 15), depois da busca o que os indiozinhos e animais en-
contraram. De onde vinha a música? O que faziam as pessoas encontradas? Em relação ao meio ambiente, 
que comportamento essas pessoas demonstravam?

15. Em sua opinião, qual a profissão das pessoas que estavam ali na floresta?

16. Que instrumento de trabalho era utilizado por esses trabalhadores?

17. Por que você acha que aquelas pessoas estavam pescando:
a. Possivelmente estavam num dia de folga do trabalho
b. Queriam pescar para comer peixe na próxima refeição
c. Já tinham derrubado as árvores, agora estavam descansando

18. Qual foi a atitude do macaco, desligou o rádio ou diminuiu o volume?

19. Você já ouviu falar em poluição sonora?

20. Pensando nisso, por que você acha que o macaco diminuiu o volume?

É com você.
É correto derrubar árvores na floresta? Árvores derrubadas prejudicam quem?
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Especial Formação de Professor

Para refletir
B) Repare que na história é mostrado outro ambiente diferente da floresta. Mostra o ambiente da cidade, o 
da nossa casa.
1. Observe as ilustrações das páginas 28 e 29 e faça a sua interpretação, por exemplo, será que as crianças 
assistiam pela TV a história que você acabou de ler? Que sentimentos poderiam despertar nessas crianças? 
Qual seria o comportamento delas, antes de ter conhecido o problema dos indiozinhos e dos animais da 
floresta pela TV?

2. Busque nas ilustrações, páginas 30 e 31, e responda: O que as crianças aprenderam com o exemplo de 
atitude dos indiozinhos?     

Uma coisa puxa outra 
Sugerimos propor aos alunos algumas atividades que poderão ser desenvolvidas juntas ou integradas às 
atividades de Arte, Ciências Naturais e Geografia. 
Conversar com os alunos sobre os “segredos” de uma mata. Tente mostrar como seria difícil o homem da 
cidade sobreviver no desconhecido mundo selvagem, assim como também é difícil para o índio sobreviver 
fora dele. 
Oriente os alunos a descobrirem, fora do texto, informações sobre moradia, utensílios, roupas, alimentação 
etc. que são utilizados pelo índio. 
Propõe aos alunos, juntos: 
• Fazer uma pesquisa sobre as matas consideradas reservas ecológicas e sua importância. Identificar as 
características de uma floresta e de uma mata.
• Fazer uma pesquisa para conhecer, comparar a vida e florestas na época dos descobrimentos com as da 
atualidade. Como os índios viviam antigamente? Como vivem hoje? Que influência sofreu em suas vidas com 
a chegada dos europeus? O que os índios aprenderam ou perderam?

O resto da interpretação, agora é com você.

Com base nas ilustrações a partir da página 16 até a página 27, invente a sua história. Por exemplo, como foi que 
os indiozinhos e animais enfrentaram o dois homens que pescavam e poluíam a floresta? Qual foi o efeito, houve 
mudança de comportamento? Qual foi o resultado final da história? Depois de tudo aquilo que aconteceu, como 
viveram os habitantes da floresta?
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Desafio
Que tal você revelar o que aprendeu com a leitura!
1. Pinte, desenhe numa folha ou no caderno como ficam as florestas quando alguém derruba suas árvores 
e acende fogueira. 
2. Recorte e cole na cartolina figuras de animais silvestres, principalmente, das florestas brasileiras.
3. Recorte e cole figuras de ruas, rios poluídos extraídas de revistas e jornais. Depois recorte letras para mon-
tar palavras que possam compor frase dando o seguinte recado: “Não mexa no meu rio, não suje a minha 
cidade”. Depois coloque no mural da escola.
4. Ainda pode escrever uma cartinha bem bonita para o autor, contando como você faz para manter o seu 
ambiente mais limpo, sem lixo.

Boa Sorte!

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades. Atendimento às propostas de trabalho individual ou em grupo.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas, têm por objetivo cooperar, oferecendo subsídios para a 
mediação do trabalho pedagógico com a obra Quem mexeu na minha floresta, da PAULUS Editora, e que 
não pretendem ser determinantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente 
o professor conhece as necessidades específicas de sua turma. 



Especial formação de professor |Por Beatriz Tavares de Souza*

8 

Projeto Pedagógico

Conheça outros projetos pedagógicos no site:
 paulus.com.br


