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história com acumulação, fazenda

A OBRA...
Indicado especialmente para o pré-leitor, por conta de seu clima de mistério, pela predominância 
da imagem e por sua estrutura de acumulação e repetição, o livro conta a história de um potrinho 
que perdeu seu bichinho de estimação. Dona Vaca decide ajudá-lo a encontrá-lo, e, no caminho, 
a dupla recebe auxílio também do Macaco, do Pato, do Porco, da Formiga, do Galo e do Gato. Será 
que eles vão conseguir solucionar esse mistério?

ANTES DA LEITURA...

PREPARANDO O AMBIENTE

Elabore um quadro, em cartolina ou em uma lousa, com o título “Pistas”, para, durante a leitura, anotar 
as características do “bichinho de estimação” do Potrinho, com o objetivo de instigar a turma a adivinhar 
quem é esse bichinho.
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PARA COMEÇO DE CONVERSA

Apresente à turma a capa do livro e acolha suas primeiras ideias. O que é um bichinho de estimação? O que 
ele faz em nossa vida? Qual é sua importância para nós? Explique brevemente a diferença entre animais 
domesticados, como os bichinhos de estimação, e animais selvagens. Depois, pergunte às crianças quais 
delas têm bichinhos de estimação, quais são e o que sentem por eles.

O PERSONAGEM

Apresente, ainda utilizando a capa do livro, o Potrinho, protagonista desta história. Pergunte às crianças 
se sabem o que é um potrinho e explique-lhes, caso não saibam. Apresente também ao grupo imagens de 
cavalos com seus filhotes, para tornar mais concreta a imagem do potro.

DURANTE A LEITURA...

Ainda utilizando a capa do livro, conte à turma, de maneira introdutória, que o Potrinho está procurando 
seu bichinho de estimação e faça o convite: “Vamos ajudar a achá-lo?”. Mostre o quadro desenhado para 
coletar as pistas e convide as crianças a avisarem sempre que uma pista aparecer.
Faça a leitura do livro mostrando às crianças as imagens de cada página e apresentando os personagens 
que vão surgindo na história.
Na página 10, surge a primeira pista: o bichinho de estimação é “meio grande, meio pequeno”. Anote a pista 
no quadro e pergunte se alguém tem algum palpite de quem é o bichinho de estimação do Potrinho. Repita 
o procedimento a cada pista que surge na história (“não voa”; “não come fubá”; “é corajoso”; “alegre”; “gosta 
de passear” etc.), repetindo, com as crianças, as que já apareceram, para reforçá-las.
Na página 27, leia mais uma vez todas as pistas para as crianças e pergunte-lhes, reforçando o suspense: 
“Será que é o Gato o bichinho de estimação?”. Então, finalize a leitura, apresentando o neto da Dona Filó, 
que o Potrinho acredita ser seu bichinho de estimação.

APÓS A LEITURA...

Problematize: por que o Potrinho acha que o neto da Dona Filó é seu bichinho de estimação? Utilize a 
ilustração da página 30 para demonstrar o grande afeto que existe entre os dois. Não nos sentimos assim 
com nossos bichinhos de estimação?
Terminada a leitura, convide as crianças a fazerem uma apresentação de seus bichinhos de estimação. É 
possível fazer desenhos ou pedir às famílias fotos desses bichinhos, caso tenham alguma. Para aqueles 
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que não têm bichinhos de estimação, peça que desenhem um que gostariam de ter ou um animal de que 
gostem muito.
Organize a turma para que cada criança fale um pouco sobre seu bichinho (ou sobre o bichinho que 
escolheu desenhar). Ajude a dar rumo às apresentações instigando as crianças com perguntas: o que 
fazem? Como brincam? Onde vivem? É um animal domesticado ou selvagem? Depois, organize um mural 
com as fotografias e os desenhos apresentados pelas crianças.


