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SEMANA 9 – QUEM CUIDA DE MIM. 

LIVRO DA SEMANA: O LIVRO DA FAMÍLIA  de  TODD PARR.  

 

ESSA É A CAPA DO LIVRO QUE ACABAMOS DE OUVIR A HISTÓRIA. 
VOCÊ VAI PINTAR A CAPA JUNTO COM A SUA FAMÍLIA DO JEITO QUE 
VOCÊS MAIS GOSTAREM. 

 
AGORA LEIA USANDO O DEDINHO JUNTO COM UM ADULTO E  ESCREVA COMO NO 
MODELO: 

  

E U  A M O  A  M I N H A  F A M Í L I A 

 

 
 

                     



 
 

ORIENTAÇÕES AOS ADULTOS:  

Convide a criança para  participar da leitura da história,  se acomodem no espaço escolhido por você, 

dizendo que a criança pode se sentar da forma mais confortável para participar da leitura de história. 

Fale que, antes de começar a leitura, você gostaria de compartilhar com ela quem é o autor da história e 

quem fez os desenhos para este livro ( autor do livro TODD PARR E TAMBÉM É O ILUSTRADOR)  

Depois desta apresentação, mostre para a criança a capa do livro (dê um zoom no celular ou tablet de 

forma que a criança consiga visualizar toda a capa). Diga que, antes de começar a leitura, você gostaria 

que ela falasse um pouco sobre a capa. Faça perguntas sobre os elementos que estão na capa. Lembre-se 

que você é um dos modelos de leitura para a criança e que ela ainda está compreendendo que a capa faz 

parte do processo de leitura do livro. Portanto, nesta proposta, é importante que você a ajude com 

perguntas instigantes e pertinentes. Por exemplo, na capa tem uma árvore com um monte de pessoas na 

copa dela. Será que representa uma família?   comece perguntando se as crianças sabem quem são e o 

que estão fazendo. Pergunte se eles se relacionam em algum momento da narrativa e as instigue 

questionando se elas têm alguma pista do que acontecerá nesta história.  

Inicie a leitura da história, utilizando todo o repertório de entonações na fala.  

Convide a criança a falar sobre a parte da história que mais gostou de forma espontânea. Dialogue, 

relembrando as hipóteses que a criança fez no início da proposta e relacionando as possibilidades que 

levantou sobre a capa do livro com os elementos da narrativa. 

Algumas crianças podem escolher não se expressar falando, pode querer fazer um desenho, permita que 

ela se expresse da forma que ela escolher. Acolha também esta opção, afinal, a apreciação tem diversas 

formas de manifestar. 

 

 

 


