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A VIAGEM DA SEMENTINHA

Texto: Regina Aparecida Siguemoto
Ilustrações: Martinez

Coleção: Sabor amizade 
Temas: ecologia, preservação ambiental, natureza, urbanização, meio ambiente

A OBRA...

O que pode acontecer com uma sementinha que, pela força do vento, sai voando por aí? A história da viagem 
de uma sementinha aventureira se transforma em uma deliciosa lição de ciências.

ANTES DA LEITURA...

PREPARANDO O AMBIENTE

Em um saquinho, coloque variados tipos de sementes, para distribuir às crianças. Faça um cartaz com o título “A 
viagem da sementinha” e prepare copinhos plásticos/vasinhos com terra, para efetuar, após a leitura, o plantio 
dessas sementes.
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PARA COMEÇO DE CONVERSA

Apresente o cartaz e acolha as primeiras ideias do grupo: que tipo de viagem teria feito uma semente? Para onde? 
Como ela se preparou?

O PERSONAGEM

Distribua algumas sementes para as crianças. Explique-lhes sua importância no processo de equilíbrio da natureza, 
na renovação e na manutenção da vida no planeta. Mesmo sendo pequeninas, trazem dentro de si um enorme 
potencial, mas cuidar para que cada uma delas possa realizar uma verdadeira viagem é uma de nossas muitas 
responsabilidades. 
Pergunte aos alunos se eles gostariam de ajudar a sementinha a realizar sua viagem, motivando-os a conhecer a 
história do livro.

DURANTE A LEITURA...

Apresente o livro e a personagem principal (a sementinha), utilizando a ilustração da capa. Aproveite para ouvir 
as interpretações do grupo.
Na sequência, inicie a leitura:
Páginas 4 e 5: sentiu o vento... Motive as crianças a soprar as sementes que têm em mãos.
Páginas 6 e 7: destaque o que aconteceu com a sementinha após a ação do vento – Voou...
Páginas 8 e 9: mostre ao grupo a imagem e pergunte o que há no quintal, no quarteirão.
Páginas 10 e 11: mostre ao grupo a imagem e pergunte o que há na ferrovia.
Páginas 12 e 13: mostre ao grupo a imagem e pergunte o que há na cidade. Pergunte, também, o que eles pensam 
que vai acontecer. Aonde a sementinha irá?
Páginas 14 e 15: acolha as impressões do grupo sobre o que aconteceu com a sementinha. O que ela fará agora?
Páginas 16 e 17: converse com a turma – Como será a vida dela dali em diante? O que poderá acontecer?
Páginas 18 e 19: pergunte o que a imagem mostra – A chuva! E agora?
Páginas 20 e 21: converse com a turma sobre onde estaria a sementinha e o que poderia acontecer com ela – 
Brotar? O que isso significa?
Páginas 22 e 23: reflita sobre as características da imagem, partindo da frase “a mais bela árvore do lugar”.
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APÓS A LEITURA...

Entregue aos alunos os copinhos/vasinhos e realize o plantio das sementes. Sugira que cada criança leve seu 
copinho/vasinho para casa ou prepare um local próximo no qual poderão mantê-los, para que o desenvolvimento 
das sementes possa ser acompanhado diariamente pela turma.
Outra proposta possível é a organização de uma pesquisa sobre as árvores que as crianças têm em casa e que 
encontram pelo caminho, quando fazem o percurso até a escola, ou na própria escola. As famílias poderão enviar 
fotos para a organização de um painel ou informações em uma ficha descritiva, contendo o nome da árvore, a 
diversidade frutífera e, em especial, quem foi o responsável por plantá-la e por cuidar dela.

DATAS COMEMORATIVAS RELACIONADAS À LEITURA...

• Dia Internacional do Meio Ambiente (5 de junho);
• Dia de Proteção às Florestas (17 de julho);
• Dia da Árvore (21 de setembro). 


