
www.paulinas.org.br

O QUINTAL DE SÃO FRANCISCO

Texto: Maria Augusta de Medeiros  
Ilustrações: Giselle Vargas

Coleção: Estrela
Temas: ecologia, preservação ambiental, animais, ética, meio ambiente

A OBRA...

Em 24 poemas, este livro traz uma coleção de bichos que habitam um quintal, localizado no coração de 
quem ama os animais. No final, cita a Declaração Universal dos Direitos dos Animais.

ANTES DA LEITURA...

PREPARANDO O AMBIENTE

Prepare corações recortados em papel para desenhar, um painel com o título “Quintal” e fichas com o nome dos 
animais que são apresentados na obra.
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PARA COMEÇO DE CONVERSA

Entregue os corações, um para cada criança. Oriente-as a desenhar os animais de que mais gostam. Se alguma 
criança não gostar de animais, oriente-a a pensar em um animal que lhe chame atenção ou que algum familiar ou 
amigo tenha. 

O PERSONAGEM

Terminadas as ilustrações, convide o grupo a apresentar os animais escolhidos, de modo a detalhar algumas de 
suas principais características. 
Na sequência, reúna o grupo junto ao painel com o título “Quintal” e às fichas com o nome dos animais. Realize 
a leitura das fichas e anexe cada uma delas ao painel, motivando o grupo a verbalizar o que já sabem sobre os 
animais. Os conhecimentos prévios das crianças podem ser anotados nas fichas.
Explique ao grupo quem é São Francisco, dono do quintal, tornando-o um referencial. Ao compreenderem que 
se trata de alguém que teve atitudes transformadas em ensinamentos para a vivência do bem, e não apenas um 
personagem de uma história, as crianças poderão assumir essas mesmas atitudes em seu dia a dia, com gestos e 
sentimentos simples e de profundo valor para o seu desenvolvimento.

DURANTE A LEITURA...

O primeiro poema a ser apresentado pode ser o que expressa o conjunto da obra: “O quintal de São Francisco”, 
nas páginas 36 e 37. O contexto desse poema favorecerá a reflexão do grupo sobre a necessidade do cuidado e 
da proteção de todos os seres vivos, e, por meio dele, o educador poderá aguçar a curiosidade sobre os animais 
que serão apresentados.
Semanalmente, a leitura de dois poemas poderá ser realizada. A cada dia de leitura, de acordo com o animal que 
será apresentado, é possível elaborar variadas atividades: desenhos, construção de fantoches, representações 
com o uso de materiais diversos, como massinha de modelar, argila e materiais recicláveis (tampinhas, caixas, 
entre outros).
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APÓS A LEITURA...

A ideia de um “quintal” tornou-se, para alguns, uma realidade cada vez mais distante. O acesso a esse espaço 
marcou a vida de gerações, e resgatá-lo na vida das crianças de hoje torna-se uma necessidade. Que elas sejam 
motivadas a refletir sobre sua relação com esse espaço e, em especial, sobre a convivência fraterna com os mais 
variados tipos de animais. 
Elas poderão pesquisar as relações de sua família com os animais e apresentar para o grupo: familiares poderão, 
por exemplo, escrever relatos sobre as experiências que vivenciaram, memórias especiais e a saudade que sentem 
de animais que marcaram sua vida, especialmente durante a infância.
Elabore com o grupo uma apresentação sobre a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que poderá ser 
exibida aos familiares e à comunidade escolar.
O educador poderá, também, elaborar com as crianças uma lista de orientações sobre os cuidados com os animais, 
que será entregue em forma de panfleto às pessoas mais próximas. Os alunos poderão, dessa forma, transmitir o 
conhecimento que obtiveram, conversando sobre o conteúdo do panfleto com amigos e familiares.

DATAS COMEMORATIVAS
Dia Nacional dos Animais (14 de março);
Dia Internacional da Biodiversidade (22 de maio);
Dia Mundial dos Animais (4 de outubro);
Dia de São Francisco de Assis (4 de outubro).
 


