KI-SOM-SERÁ?

Autoria e ilustração: Fê
Temas: Respeito, Relacionamento, Diversidade

A OBRA...
O terceiro título da coleção Criantiva dirige-se às crianças de 2 a 5 anos. Ki-som-será? traz a pureza e a
espontaneidade do estado de infância. O texto tem como proposta apresentar os sons característicos dos
bichos, numa brincadeira descontraída e graciosa: depois de uma breve consideração, o autor faz uma
introdução sobre o bicho que está por vir e, em seguida, apresenta o som característico do animal.
Em Ki-som-será? animais como joaninha, abelha, sapo, pato, porco, vaca, gato, cachorro, burro, galo, macaco,
bode, raposa e onça viram astros principais de uma história encantadora, que muito agradará
aos pequenos.
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ANTES DA LEITURA...
PREPARANDO O AMBIENTE
Figuras de diversos animais poderão ser dispostas no ambiente, de modo que o grupo possa manipulá-las. Painéis
com as imagens dos animais protagonistas da história poderão ser confeccionados para serem apresentados à
medida que a leitura for realizada.

PARA COMEÇO DE CONVERSA
Acolha as impressões do grupo sobre as imagens.
Problematize:
O que temos nas imagens? Vocês já viram estes animais de verdade? Onde? São grandes, pequenos?
Qual som eles fazem? São sons iguais ou diferentes? Por quê?
Para que os animais utilizam os sons?

O PERSONAGEM
Apresente o livro aos alunos e motive a apreciação de seu contexto. Diga que ele está cheio de bichos, grandes e
pequenos, mansos e ferozes, que os levarão numa curiosa viagem para a descoberta de Ki-som-será.
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DURANTE A LEITURA...
A cada página o autor apresenta um animal e faz referência ao som de outro que será apresentado na sequência. O
educador poderá questionar as crianças sobre o som emitido pelo bicho, mostrando-o posteriormente.
São eles:
SOM
Zumbido
Coaxar
Grasnar
Coinchar
Mugido
Miado
Latido
Zurrar
Cocoricar
Guinchar
Balido
Regougar
Rugido
Zunido

ANIMAL
Abelha
Sapo
Pato
Porco
Vaca
Gato
Cachorro
Burro
Galo
Macaco
Bode
Raposa
Onça
Joaninha

APÓS A LEITURA...
Ilustrar os animais de forma sequenciada, bem como montar um móbile com as imagens e com palavras que indicam
seus variados sons são opções.

As crianças poderão, com o auxílio de seus familiares, pesquisar outros animais e seus respectivos sons, montando
um álbum de registro.
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