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Leitor iniciante

A OBRA...
No livro “Um mundo melhor”, o autor e ilustrador Patricio Dugnani mostra que um mundo mais 
humano e habitável não tem que ser um projeto de longo prazo. Pode ser construído aos poucos, com 
pequenas atitudes, como não sujar a rua, não desperdiçar água, plantar árvores, distribuir sorrisos...

OBJETIVOS GERAIS

• Proporcionar o conhecimento e a conscientização dos alunos e familiares acerca dos temas que envolvem 
meio ambiente e cidadania, desenvolvendo a construção de UM MUNDO MELHOR por meio de atitudes 
corretas e positivas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Despertar nas crianças valores e ideias de preservação da natureza e senso de responsabilidade para com 
as gerações futuras. 
• Sensibilizar alunos e familiares quanto ao uso sustentável dos recursos naturais por meio de suas próprias ações. 



Um mundo melhor

www.paulinas.org.brwww.paulinas.org.br

• Ressaltar a importância do homem na transformação do meio em que vive e o quanto atitudes positivas 
e corretas podem colaborar para a preservação do planeta. 
• Estimular a prática de hábitos saudáveis de vida. 
• Conscientizar sobre o uso adequado e a renovação de recursos naturais e matérias primas.

DISPARADOR

Questionamento: momento em que se deve tematizar a ativação de conhecimento prévio acerca do tema.
• Em que planeta vivemos? 
• Estamos cuidando do nosso planeta? 
• O que está acontecendo com ele? 
• Como podemos contribuir para que nosso mundo seja melhor?

ANTES DA LEITURA...

Antes de iniciar a leitura do livro, tire um tempo para falar do título e da ilustração da capa – elementos 
muito importantes para criar expectativa em relação à história. Comente sobre o autor (se já é conhecido 
ou não), leia sua biografia. 

DURANTE A LEITURA...

Faça a leitura colaborativa, também conhecida como compartilhada, do livro “Um mundo melhor”. A leitura 
colaborativa é considerada hoje uma das atividades mais eficazes para intervir no processo de leitura, ou seja, para 
ensinar a ler, orientando os estudantes na constituição de procedimentos que os auxiliem na busca de pistas textuais 
e contextuais para construir os sentidos do texto e levando-os a mobilizar as capacidades requeridas nesse processo. 
É fundamental que cada aluno tenha o seu livro em mãos no momento da leitura, pois mais importante do 
que o livro em si é dar às crianças a oportunidade de manuseá-lo como objeto de conhecimento. 
Essa modalidade de leitura é privilegiada para o trabalho com capacidades e procedimentos. 
• Capacidades de leitura: referem-se ao que é requerido do leitor enquanto realiza a decifração do texto, 
por meio de estratégias mais reflexivas (antecipar, conferir informações, inferir, ativar conhecimento 
prévio), ou, ainda, as elaborações de apreciação e réplica em relação ao texto lido. 
• Procedimentos: relacionam-se com as ações que envolvem as práticas de leitura, como ler da esquerda 
para a direita e de cima para baixo, entre outras. 
Durante a leitura é imprescindível a exploração de todos os elementos gráficos. É a explicitação dos 
procedimentos e estratégias utilizados pelos diferentes sujeitos que ensinará aos estudantes como ler. 



Um mundo melhor

www.paulinas.org.brwww.paulinas.org.br

Observe quais assuntos chamam mais a atenção, permita que a criança leia com você ou para você, faça 
perguntas sobre o enredo e estimule conversas em torno da história lida. Faça da leitura um momento 
prazeroso para os pequenos.

APÓS A LEITURA...

Crie um clima de conversa literária. Inicie propondo perguntas para desencadear a conversa; fale da parte de 
que eles mais gostaram e por quê; releia trechos para comentar; retome as ilustrações e ressalte sua relação 
com o texto; pergunte o que sentiram durante a leitura; procure a identificação de valores veiculados no 
texto (morais, éticos, estéticos, afetivos) e o posicionamento do leitor diante do que foi apresentado. Enfim, 
esse é um momento privilegiado para o trabalho com as capacidades de devolutiva e apreciação do leitor 
em relação ao texto lido. 
Não basta apenas incentivar a criança a ler, é preciso de fato se importar com a leitura dela. E você pode 
demonstrar isso participando desse processo, ensinando-a a entender as primeiras palavras e lendo parte 
da história quando for necessário. Tente contextualizar as informações do livro, como uma espécie de 
comentarista da história. 
O que mais você precisa fazer é interagir com a criança, conhecer os pontos de que ela mais gostou ou sobre 
os quais teve dúvidas. Estimule ainda a criatividade, sugerindo que ela pense em um final alternativo ou 
que tente imaginar o que aconteceu com os personagens depois que a história acabou.

ALÉM DA SALA DE AULA

Quando chega uma data especial, como Dia dos Pais ou Dia da Família, é natural que a escola elabore 
uma comemoração e também uma lembrança ou presente. Que tal escolher um livro para celebrar esse 
momento? Quando você faz isso, a criança associa o livro com suas boas memórias – no caso, presentear – e 
cresce tendo a consciência de que dar ou ganhar um livro é algo agradável e divertido. 
É possível também elaborar uma festividade relacionada ao tema da obra.

• Recepção 
Na chegada dos pais/familiares, serão entregues crachás, confeccionados em quatro cores (amarelo, 

vermelho, azul e verde) e amarrados com barbante para pendurar no pescoço (um crachá por aluno). As 
cores serão entregues de forma alternada, garantindo que todas as equipes (cores) fiquem com o mesmo 
número de participantes. 

• Apresentação
Todos os pais/familiares serão recebidos em um único local (quadra ou pátio) para a apresentação e 

explicação do evento. A coordenação, ou profissional determinado por ela, fará a acolhida, esclarecendo 
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que os pais/famílias serão divididos em quatro equipes de acordo com a cor de seu crachá. 
Todas as atividades acontecerão em quatro estações, que serão visitadas pelas equipes em forma de rodízio. 
Cada uma das atividades terá quinze minutos de duração e cinco para a troca de estação, totalizando 1 hora 
e 20 minutos. No término das quatro atividades, todos retornarão para o mesmo local de partida (pátio ou 
quadra) para a finalização do evento. 
Cada estação terá um banner com a frase do texto que contextualiza a atividade. 
• Estação GINÁSTICA 

Banner: “Passei a fazer ginástica para poder brincar com você.” 
Atividade sugerida: matroginástica 
Local: quadra ou pátio 
Material necessário: som e microfone 

Dinâmica: 
1- Leitura do banner. 
2- Breve esclarecimento sobre a atividade:

A matroginástica é uma ginástica praticada com envolvimento direto entre pais e filhos. Seu 
desenvolvimento tem, entre outros objetivos, o de despertar a interação na família e orientar os pais 
quanto à importância da prática da atividade física para o desenvolvimento das crianças. Ela pode ser o 
ponto de partida para que a família comece a desenvolver atividades físicas em conjunto. 
A tendência é que com o tempo os pequenos busquem a qualidade de vida em algum esporte ou em uma 
atividade física. Já para os pais os benefícios estão ligados à relação familiar, com a melhoria do convívio 
dentro do próprio lar, além da constante relação de troca de experiências com os demais participantes,  
o que acarretará o incentivo familiar no desenvolvimento de demais atividades físicas em conjunto. 
Uma sessão de matroginástica pode ser dividida em três partes: 
Inicial: Aquecimento com música contagiante. Satisfazer a necessidade de movimento do grupo com 
entusiasmo e de forma alegre. Tarefas com movimentações simples, individuais e em grupos. 
Principal: Mais dinâmicas. Movimentações mais intensas. Tarefas de domínio corporal, só na família ou 
entre as famílias. 
Final: Volta à calma. Poucos movimentos. Atividades de sensibilização e emotivas. 

• Estação NATUREZA 
Banner: “Plantei árvores para que você pudesse comer seus frutos.” 
Atividade sugerida: plantio de sementes 
Local: amplo/aberto 
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Material necessário: Vaso ou garrafa pet, material de pintura ou fitas adesivas coloridas, pincel e 
tesoura, terra e sementes, plaquinhas coladas em palitos, canetas hidrográficas coloridas 

Dinâmica: 
1- Leitura do banner. 
2- Breve esclarecimento sobre a atividade: 
Pais e filhos receberão o material e deverão realizar o plantio das sementes. Na plaquinha deve ser 
escrita uma frase de incentivo com o nome do aluno. 

Sugestões: 
O meio ambiente possibilita viver com qualidade de vida ou não, dependendo da ação que os seres vivos 
exercem sobre ele. As plantas brotam em todos os lugares, como que para mostrar o quanto sua ação é 
decisiva para garantir a sobrevivência dos demais. Têm, ainda, a função de absorver o gás carbônico, que, 
em excesso, impediria a vida das demais espécies. São um fator decisivo para embelezar o planeta com suas 
copas e flores, sem mencionar as frutas que saciam a fome de muitas espécies. 
Os seres humanos, infelizmente, são destruidores. A maioria da população ignora que a manutenção de um 
meio ambiente saudável lhe garante uma melhor qualidade de vida. 
É muito comum ver famílias que são incapazes de plantar uma árvore no seu pátio ou uma planta num vaso 
na varanda de seu apartamento, ou mesmo ter uma atitude de boa vontade para cuidar das plantas que 
estão nas ruas próximas de sua casa. Esquecem que, sem as árvores, não há beleza, não há sombra para 
abrandar o calor do verão e não há oxigenação do solo, que ocorre por meio de suas raízes. 
No final da atividade, cada aluno/família leva seu vaso para a próxima estação. 
• Estação LEITURA 

Banner: “Escrevi vários livros com histórias maravilhosas para embalar os seus sonhos.” 
Atividade sugerida: leitura compartilhada da história “Os três porquinhos” 
Local: sala ampla ou espaço com cadeiras 
Material necessário:  Três máscaras de porquinhos, uma máscara do Lobo Mau, três telhados 
confeccionados com papelão e pintados de tijolo, madeira e palha, um cartaz ilustrando o vento, três 
árvores confeccionadas com papelão, uma chaminé confeccionada com papelão, um balde 

Dinâmica: 
1- Leitura do banner. 
2- Breve esclarecimento sobre a atividade: 

A leitura em família aproxima pais e filhos numa dinâmica divertida e cheia de descobertas. O tempo de 
qualidade com os filhos deve ser diário, a atenção, o divertimento e novas aprendizagens fazem parte 
desses momentos prazerosos e inesquecíveis. 
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Quando a criança é estimulada à leitura desde cedo, ela se torna muito mais preparada para os estudos, para 
o trabalho e para a vida. Isso quer dizer que o contato com os livros pode mudar o futuro dos seus filhos, pois, 
assim, criará uma rotina, uma disciplina de leitura que levará para toda a vida. Os pais são os maiores exemplos 
na vida da criança, por isso é importantíssimo o filho presenciar os pais lendo e manipulando livros. 
Será realizada a leitura dramatizada da história “Os três porquinhos” com a participação dos pais/familiares, 
que serão os personagens e o cenário da apresentação. 
A participação pode ser opcional ou por escolha do narrador da história. 

Sugestão de texto para a narração: 
Era uma vez uma feliz família de porquinhos que tinha três filhos (entram os porquinhos). Os porquinhos 
foram crescendo e os pais notavam que estavam muito dependentes. Não ajudavam no trabalho de casa 
nem se esforçavam em nada. Então, um dia, eles se reuniram e decidiram que os porquinhos, que já estavam 
crescidos, fossem morar sozinhos. Os três porquinhos partiram para o bosque (entram as árvores) em busca 
de um bom lugar para construir cada um a sua casa (os porquinhos andam no meio das árvores). 

- Os porquinhos constroem sua casa
O primeiro porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo optando por construir uma casa rápida e 
que não necessitasse de muito esforço. E construiu uma casa de palha (entra o telhado de palha e o porquinho 
fica embaixo), embora os seus irmãos lhe tenham dito que não era segura. 
O segundo porquinho, que era menos preguiçoso que o primeiro, mas que tampouco gostava de trabalhar, 
construiu uma casa de madeira (entra o telhado de madeira e o porquinho fica embaixo), porque pensava 
que era mais prática e resistente. 
O terceiro porquinho, o mais sensato de todos e mais trabalhador, preferiu construir uma casa de tijolos 
(entra o telhado de tijolos e o porquinho fica embaixo). Demorou mais para construí-la, mas depois de três 
dias de intenso trabalho a casa estava prontinha. 

- O lobo e os três porquinhos
Os três porquinhos ouviram falar que um perigoso lobo rondava pelo bosque (entra o lobo e fica andando 
entre as árvores). E não demorou muito para que aparecesse pelas suas casas, em busca de uma boa carne 
de porco para comer (o lobo passeia entre as casas). 
O lobo então foi bater na porta da casa do primeiro porquinho (o lobo bate na casa de palha). O porquinho, 
tentando intimidá-lo, disse: 
– Vá embora, seu lobo. Aqui você não vai entrar. 
O lobo insistiu e disse: 
– Abra logo esta porta ou soprarei e soprarei e a sua casa destruirei. 
Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte (entra o vento 
e balança o telhado) que a casa de palha voou pelos ares (o pai com o telhado cai deitado). O porquinho, 
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desesperado, acabou correndo em direção à casa de madeira do seu irmão (o porquinho corre para a outra 
casa). O lobo correu atrás dele (o lobo corre atrás dele), mas não conseguiu alcançá-lo. 
O lobo então foi bater na porta da casa do segundo porquinho (o lobo bate no segundo telhado). O 
porquinho, tentando intimidá-lo, disse: 
– Vá embora, seu lobo. Na minha casa de madeira você não vai conseguir entrar. 
O lobo insistiu e disse: 
– Abram logo esta porta ou soprarei e soprarei e esta casa destruirei. 
Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte (entra o 
vento e balança o telhado) que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços (o pai com o telhado cai deitado). 
Os porquinhos, desesperados, acabaram correndo em direção à casa de tijolos e cimento do outro irmão 
(os porquinhos correm). O lobo correu atrás deles (o lobo corre atrás deles), mas não conseguiu alcançá-los. 
O lobo então foi bater na porta da casa do terceiro porquinho (o lobo bate no telhado de tijolos). Os  
porquinhos, tentando intimidá-lo, cantaram: 
Quem tem medo do lobo mau? 
Lobo mau, lobo mau?! 
Quem tem medo do lobo mau?! 
Ele é um cara legal! 
O lobo ficava cada vez mais furioso e gritou: 
– Abram a porta, já!!! 
– E os porquinhos responderam: 
– Vá embora, seu lobo. Você não conseguirá derrubar esta casa porque foi feita com tijolos e cimento. 
O lobo insistiu e disse: 
- Abram logo esta porta ou soprarei e soprarei (entra o vento e gira) e esta casa destruirei. Vendo que os porquinhos 
não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar, soprar, soprar, e a casa continuava inteira no seu lugar. O lobo 
ficou tão cansado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar (o lobo senta). Enquanto isso, pensou e 
pensou em como entrar na casa e teve uma ideia. Foi buscar uma escada para subir ao telhado da casa e entrar nela 
pela chaminé (entra a chaminé). Os porquinhos, vendo o que tramava o lobo, reagiram logo. Puseram a ferver um 
balde enorme de água (entra o balde), o colocaram no final da chaminé e esperaram. 
Quando o lobo entrou pela chaminé (chaminé abaixa e o lobo fica atrás), caiu bem dentro do balde cheio de 
água fervendo (lobo cai sentado no balde). 
– Uai, uai, uaiiiiii!!!!!!!! – Gritou o lobo, saindo correndo ao lago para aliviar as suas queimaduras. Assustado, 
nunca mais voltou a molestar os porquinhos. 
E quanto aos porquinhos, aprenderam a lição de que tudo o que é feito com esforço tem melhor resultado. 
Os três porquinhos decidiram morar juntos, e todos viveram felizes e em harmonia (todos os personagens 
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cantam e dançam a música do lobo). 

- Estação RELAXAMENTO 
Banner: “Fiz tudo com amor, para que você, amanhã, possa colher somente amor. Depois disso fui dormir.” 
Atividade sugerida: relaxamento direcionado com massagem 
Local: sala ampla/espaço livre 
Material necessário: Colchonetes, almofadas, som/microfone e música de relaxamento 

Dinâmica: 
1- Leitura do banner. 
2- Breve esclarecimento sobre a atividade: 

O relaxamento é uma técnica que busca desfazer as tensões físicas, mentais e emocionais. Em estado 
normal, o organismo humano permanece isento de qualquer tipo de tensão, mas no dia a dia adquirimos 
tensão de várias origens. Em alguns casos as tensões são originadas a partir de pensamentos e emoções 
omitidas e reprimidas, de forma que se tornam imperceptíveis. Para fazer um exercício de relaxamento é 
importante estar em um ambiente tranquilo. 
Para relaxar, deite em uma superfície plana e permaneça com os olhos fechados por alguns minutos. Inicie 
respirações profundas, inspirando e expirando até se sentir inicialmente relaxado. 
Comece pelo toque na testa, têmporas e na parte inferior do crânio. Mexa nas sobrancelhas e pálpebras, no 
nariz, nas bochechas, ao redor da boca, nos ouvidos e seus arredores. Faça grandes e pausados movimentos 
em volta da cabeça, pescoço, costas e pernas, indo sempre na mesma direção. Faça carinhos suaves nos ombros 
e nas costas e massageie essas áreas com a ponta dos dedos, usando pequenos movimentos circulares. Em 
seguida, massageie todo o braço até as mãos. Seja gentil e termine com um grande e gostoso abraço! 

• Encerramento do evento 
Todas as equipes retornarão ao local de início do evento para o encerramento. 
Os pais assistirão no telão à projeção do livro “Um mundo melhor”. 
Serão feitas as considerações finais, esclarecendo aos pais que o texto do livro foi objeto de conhecimento 
durante o período que antecedeu o evento, promovendo, assim, uma aprendizagem contextualizada. 
O livro transmite a importância de atitudes corretas e positivas na intenção de tornar este mundo um lugar 
melhor para as próximas gerações. Lembrando que é preciso a participação de todos! 

• Momento final – Entrega do presente 
Livro “Um mundo melhor” 
- Os alunos farão para o pai/família uma dedicatória no livro. A dedicatória pode ser coletiva ou individual. 
- Confeccionarão uma embalagem e um cartão para compor o presente. 

A embalagem pode ser personalizada pelos alunos, utilizando fotos, pintura, colagem ou acessórios. A 
caixa de MDF tamanho A4 pode ser utilizada para guardar documentos.


