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*Beatriz Tavares de Souza é mestre em Linguística Aplicada e pós-graduada em Língua Portuguesa pela PUC-SP. 
Tem licenciatura plena em Língua Portuguesa e é bacharel em Língua Espanhola, também pela PUC-SP.

Apresentação
É a história de uma traça que devora a sua própria casa de papel.

Justificativa
O livro tem como tema o comportamento animal e a natureza, assunto que leva o leitor a interagir com a 
questão da sobrevivência dos seres vivos. Direcionada ao público infantil, sobretudo para as crianças em idade de 
alfabetização, a narrativa é construída por meio de imagens e texto. A temática permite desenvolver atividades 
para que os alunos aprimorem as linguagens verbal e visual e reflitam sobre a natureza, o ser humano e outras 
espécies no meio ambiente.

Projeto pedagógico 
Como compreender o mecanismo natural de equilíbrio desenvolvido entre ambiente e seres vivos.

Áreas de conhecimento
Língua Portuguesa, Arte, Ciências Naturais, Geografia, Psicologia, Filosofia.

Temas transversais
Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, Trabalho, Meio Ambiente, Educação.

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

Objetivos
Desenvolver no aluno as habilidades de leitura e escrita, além de capacitá-lo para compreender e interpretar textos.

A casa e a traça
 
Autor (texto e ilustrações): Sandra Ronca
Elaboração do Projeto: Beatriz Tavares de Souza



Antes da Leitura
Sugerimos ao professor reunir os alunos para uma conversa descontraída, que aborde o comportamento e o 
papel de cada ser vivo na natureza. Qual a importância da existência da formiga, da abelha ou até mesmo da 
traça para o meio ambiente? Você já viu como fica um tecido ou papel corroído pela traça?

Iniciando a leitura
Mostre o livro A casa e a traça aos alunos, apontando onde e em que ano ele foi publicado. Procure destacar 
e escrever no quadro o título da obra e os nomes do autor, do ilustrador e da editora que a lançou.
 
Desenvolva estratégias para que os alunos compreendam a linguagem escrita, levantando hipóteses, 
antecipações e fazendo monitoramento do processo de leitura. 
Recomendamos, para o estudo do texto, primeiro uma leitura silenciosa; a lápis, sublinhe de leve as palavras 
que os alunos não consigam ler ou cujo significado não saibam. 
Depois, faça uma releitura, revezando os papéis: ora o professor, ora um aluno, sendo o professor o modelo 
para o aluno observar a expressividade, composta de entonação, ritmo, pausa etc.
Incentive os alunos a se manifestar sobre o livro. Pergunte: houve algum trecho da história que você não 
entendeu? Qual a sua opinião sobre o livro? O que na história mais chamou sua atenção? 

Lendo imagens
Para levar os alunos a saber mais, sugerimos comentar como foi ilustrada a obra (a explicação é revelada pela 
autora na página 32).
Proponha aos alunos que façam um mapeamento nas ilustrações. Faça perguntas durante a busca de significados 
das imagens, das cores, linhas e formas. Após os alunos explorarem atentamente as páginas, solicite, por 
exemplo, que eles:

1.  Descrevam ou redesenhem as imagens da capa. Qual a cor utilizada para pintar a traça? 

2. Busquem nas ilustrações do livro e descrevam como foi pintada a casa. De que cor é o telhado? Qual a cor da 
porta, das paredes?

3. Listem as cores que o livro apresenta, organizando-as de acordo com suas iniciais.

A____________________________________B_______________________________________C_______________
_____________________L______________________________________M ________________________________
___P______________________________________
V __________________________________________________________________________

4. Reparem em como a ilustradora caracteriza a roupa da traça. Descrevam o que ela veste.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Compreensão de leitura
Organize os alunos em grupo para que possam fazer suas interpretações, descobrir os significados de frases e 
palavras e buscar as respostas diretamente no texto. Estimule-os a se expressar, trocar ideias, a partir de seu prévio 
conhecimento de mundo. Levante hipóteses sobre as razões que levaram a autora a escolher esse título para o livro.

Oral:

1. Qual o assunto abordado pelo livro?

Em poucas palavras, faça um resumo narrando tudo que acontece na história. Ou, se preferir, reconte a história 
com desenhos, quadrinhos etc.

2. De acordo com o livro, como era a casa da traça?

3. Como essa casa foi feita?

4. Onde ela foi construída?

5. As janelas eram envidraçadas (feitas de vidro) ou de madeira? 

Trocando Ideias
Agora, leia este trecho da história, depois coloque V (verdadeiro) ou F (falso):

“Pintadas com um aguado azul celeste, deixando aparecer um bocadinho do branco do papel. Nesse reflexo 
lindo, a gente acreditava ver o céu.”

1. Aguado azul celeste significa azul mais claro.

2. O branco do papel aparece porque o azul, de tão aguado, torna-se quase transparente.

3. O céu era refletido por meio do branco do papel.

        

Complete:

• No telhado, uma chaminé ____________________ indicava onde ficava a ________________. A fumaça 
que _______________ saía tinha cheirinho de _____________________.

Interpretação de texto
Responda no caderno:

1. Como era a casa da traça?

2. Que tipo de flor havia no jardim?

3. O que simulava um lírio, um jasmim, uma rosa, um alecrim no jardim? Pingo de chuva?

Pingo de aquarela? O quê? 

4. De acordo com o livro, a traça de barriga vazia olhava para o céu. Para qual céu a traça olhava?

5. O que aconteceu com a o céu da folha de papel?

6. Na história, a traça cuidava com jeito da casa. Pergunta: de que jeito?
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Converse com os colegas para explicar o que a autora quis dizer com estas palavras:
“A traça ia ficando sem graça, sua casa era linda, mas também gostosa. Tremendamente apetitosa.” 

No texto da página 12, a traça não conseguiu se conter e comeu, mordeu, mastigou até encurtar a folha de papel.  

E você, já passou pela mesma situação da pequena traça? Alguma vez, sem se conter, também comeu de forma 

exagerada?

Depois de ler a história, percebemos que o prato preferido da traça é o papel. E a sua comida preferida, qual é? 

Exercitando a Gramática

1. Busque e grife entre as palavras aquelas que rimam:

• Ali, num pedacinho minúsculo de verde, um pinguinho vermelho voava e procurava a rosa onde estava. E 

a joaninha viu a traça e perguntou: “Você viu?” “A rosa? Ih...Sumiu”, exclamou a traça. Os dias passavam 

e a traça ia sendo traça, oras!

2. Busque no texto e passe para o antônimo as palavras:

• Vazia _______________________________

• Perdeu ______________________________

• Começou ____________________________

3. Passe para o diminutivo as palavras grifadas no trecho da história abaixo:

• A casa? Primeiro perdeu a vidraça. A maçaneta da porta veio depois. Mas não saciava a fome, não.

4. Do mesmo modo, passe para o aumentativo: 

• O instinto da traça só crescia. A barriga? Ora cheia, ora vazia. 

“O telhado está intacto. Se como uma telha por dia, a fome até sacia.“
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5. Passe para o plural as seguintes palavras:

• Casa  ____________________________ Traça __________________________________

Parede __________________________  Folha __________________________________ 

Uma coisa puxa outra
Traça é a denominação popular dada a diferentes grupos de insetos, podendo variar entre regiões e países.

No Brasil, são insetos desprovidos de asas, que se alimentam de detritos, geralmente encontrados vivendo entre 
papéis e roupas, dos quais se alimentam. Por isso, as traças são consideradas pragas caseiras.  O corpo da 
traça do livro tem coloração cinza/prateada e chega a medir em torno de 1,5 cm de comprimento, vivendo em 
ambientes escuros e úmidos.  As traças podem ser encontradas escondidas em rodapés, móveis, livros e utensílios 
domésticos. Muitas vezes acabam sendo transportadas em caixas, dispersando-se em diversos ambientes. Assim, 
as traças alimentam-se de tudo que tenha amido, sendo uma das pragas mais importantes no que se refere a 
acervos, causando sérios prejuízos em museus e bibliotecas.

Conhecidas também como falsas traças, as traças das roupas chegam a medir em torno de 2,5 cm de comprimento 
quando adultas e sua principal característica é o casulo em forma de losango onde vive a larva, que se transforma 
em mariposa com manchas escuras nas asas. Traças adoram sujeira e umidade. Para mantê-las a distância, 
podem ser tomadas algumas medidas. Elimine pontos de umidade e vazamentos; evite acumular papéis, jornais, 
revistas, livros. Se ainda assim for necessário manter esses itens, conserve-os em local sempre limpo, arejado 
e ensolarado. Tire o pó de móveis, quadros, cortinas e tapetes sempre que possível; limpe armários e gavetas 
quinzenalmente com vinagre branco; nunca guarde roupa suja ou úmida. Lave a roupa de cama, banho, copa 
com frequência, mesmo que as peças não sejam usadas regularmente. Use aspirador para limpeza no lugar de 
vassoura e/ou espanador e guardar alimentos, massas e cereais em recipientes bem fechados.

Além de manter o ambiente limpo, você sabia que existem produtos caseiros capazes de evitar a presença da 
traça dentro de armários ou estantes de livros? Então, anote: 

O capim-limão, segundo o comentarista Marco Bravo, é uma boa opção de combate. Ele pode ser preparado 
em sachês. Faça uso também de cravo-da-índia e casca seca de limão. Corte as folhas frescas, ponha-as em 
saquinhos e espalhe-os em gavetas e armários. Quando ficarem secas e sem cheiro, será hora de trocar o recheio.

Você também pode colocar saquinhos com serragem de cedro dentro dos armários e recintos visitados pelas 
traças. Além de combater as pragas, a serragem de cedro evita cheiro de mofo. Grãos de pimenta-do-reino 
também ajudam. (www.google.com.br/pesquisa 2015) 

Mãos a obra
Com ajuda do professor, monte sachês com serragem ou com capim-limão, cravo da índia e casca de limão e dê 
de presente a sua mãe.

Desafio
Agora é com você

1. Pesquise em livros ou na internet figuras de traças; depois, copie e cole numa cartolina e mostre aos colegas. 
Ah! Não se esqueça de identificá-las, mencionando o nome de cada uma delas.
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2. Faça dois desenhos comparativos entre as traças das roupas e as traças de papel.

3. Crie um poema trazendo um título relacionado à história do livro.

Uma questão para refletir e discutir com os colegas
Em sua opinião, a traça é importante para o meio ambiente?  

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

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a
mediação do trabalho pedagógico com a obra A casa e a traça, da PAULUS Editora, e que não
pretendem ser determinantes no trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que
somente o professor conhece as necessidades específicas de sua turma.



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


