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SOBRE O AUTOR E A ILUSTRADORA
Alexandre de Castro Gomes é carioca, escritor, professor de história da
literatura infantil e juvenil brasileira, especialista em LIJ, membro do
GP-CNPq EnLIJ e do NELIJ-UERJ, ex-presidente da AEILIJ e autor
de cerca de quarenta livros para crianças e jovens. Sua obra recebeu
prêmios de instituições como Cátedra UNESCO de Leitura da PUC-Rio, a
FNLIJ e a Biblioteca Nacional. Site: <www.alexandredecastrogomes.com>.
Cris Alhadeff é formada em Desenho Industrial pela Escola de Belas
Artes (UFRJ) e é especialista em Literatura Infantil e Juvenil. Ilustrou
seu primeiro livro em 2010 e hoje já são mais de cinquenta, com
seus traços e cores. Cris tem obras premiadas, adquiridas por programas governamentais e exibidos em mostras de norte a sul do país.
A autora dedica-se também a estamparia. Site: <www.crisalhadeff.com>.
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UM POUCO SOBRE A OBRA E SEU CONTEXTO
Este livro traz duas histórias repletas de aventura, afeto, superação
e coragem. A história de Epaminondas, um ratinho muito simpático,
miúdo, mas muito miúdo mesmo, que foi parar em uma ilha deserta,
chamada Ilha do Coqueiro Solitário, quando caiu de um navio. Nesse
coqueiro, só existiam dois cocos. Um deles caiu, e o rato, de tão
pequeno que era, poderia tomar sua água por muitos e muitos dias.
Ele estava sempre observando um homem que, todos os dias, se aproximava da ilha em seu barquinho, pescava um peixe e logo ia embora. A distância
nem era tão grande, mas, para Epaminondas, parecia impossível alcançá-lo. Até
que um dia, o segundo coco caiu, rachou ao meio, e a esperança de sair de
lá surgiu nos pensamentos do solitário ratinho. Foi quando, de longe, aquele
homem, no seu barco, enquanto pescava seu peixe, avistou um minúsculo barquinho se aproximando. Será que Epaminondas conseguiu chegar até ele?
A outra história é do Afonsão, que de “ão” só tinha o nome. Afonso
era um homem muito pequeno, tão pequeno que até cabia dentro de uma
garrafa. Já era sabido que sua pequenez era somente na altura, pois seus
sentimentos eram gigantes.
Quando criança, seus pais o vestiam com roupas de bonecas e bonecos,
de tão pequenino que era nosso personagem. E, claro, ele não gostava nadinha
disso. Era sempre um grande desafio passar perto de cachorros e gatos, mesmo
que fossem filhotes. Afonsão estava sempre com medo. Muitas vezes, vasos de
plantas e cestas de frutas eram seus esconderijos.
A tristeza de não participar dos jogos de futebol era gigantesca, bem diferente de seu tamanho. Mas Afonsão tinha uma grande paixão: os livros. Ahhh, como
ali ele se sentia bem e protegido, seguro para vivenciar aventuras com espadas
em punho, pilotar navios gigantes e até mesmo derrotar monstros perigosos.
Você, leitor, aprenderá com Afonsão que as diferenças não importam,
pois pequeno era somente seu tamanho. Sua felicidade era grande,
muito grande!
Alexandre de Castro Gomes e Cris Alhadeff convidam o leitor, através de texto e imagens, a uma leitura lúdica e nada estereotipada. Com
uma fonte potente e leve ao mesmo tempo, Cris brinca a todo tempo
com cores e detalhes associados às palavras, formando uma trama
ímpar, a fim de contar a história desses dois pequeninos personagens.
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Algumas palavras recebem detalhes (cores e desenhos) que as transformam,
possibilitando ao leitor não somente uma leitura textual, mas também visual.
Esse olhar estético para a narrativa visual da obra poderá proporcionar uma
rica exploração com as crianças durante o processo de leitura, conduzindo a
uma leitura dinâmica, com brincadeiras, movimentos, descobertas, sons e boas
risadas. Essa forma de transmissão de uma história é algo muito significativo
no processo de formação de leitores em fase de preparação e formação para
a alfabetização, seja na escola, seja em casa com a família, acolhendo as sugestões e orientações da literacia familiar – o processo de ler e viver a leitura
em família.

POR QUE LER ESTE LIVRO?
A forma dinâmica dessa história possibilitará a participação ativa dos leitores.
É bem possível que, no momento da leitura, apareçam, no grupo de crianças,
falas sobre os desenhos feitos nas palavras do texto, o reconhecimento de algumas letras ou até mesmo assuntos aleatórios. Vale muito acolher esses diálogos. Um dos pontos mais ricos de uma mediação de leitura coletiva é a escuta,
valorizando o protagonismo da criança e proporcionando situações em que ela
perceba o quanto suas falas e ações são relevantes e contribuem para a construção do sentido da obra.
A leitura deste livro possibilita vivências lúdicas, sensoriais e emocionais
muito positivas, em especial na primeira infância.
Texto e imagens conectam o leitor à liberdade de imaginação, que vai ao
encontro do universo infantil, além do ritmo, fontes grandes e uma diversificada
paleta de cores.
A forma gráfica do texto, com letra bastão, tamanho grande e intervenções
da ilustradora, possibilita ao leitor uma sutil aproximação com o processo inicial
da pré-alfabetização, pensando nos leitores dessa faixa etária. Além disso, o livro
traz elementos comuns às rotinas das crianças, proporcionando uma aproximação natural, a fim de que possam apropriar-se do seu repertório para as construções dos sentidos, à medida que seguem com as leituras.
Além dessa riqueza estética, a narrativa aborda, de
forma lúdica, temas importantes, como medo, coragem, solidão, amizade e identidade, bem como
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conteúdos que estão sempre circulando em eixos da Educação Infantil, como
animais, cores, proporções e tamanhos, natureza e tantos outros.
Os momentos de leitura em família são riquíssimos em todos os sentidos,
tanto na construção e formação leitora da criança quanto nos aspectos emocionais e afetivos. Logo, será importantíssimo para a literacia familiar, possibilitando
às famílias momentos de trocas, acolhimento e brincadeiras inspiradas na narrativa de Alexandre de Castro Gomes e Cris Alhadeff.
Acreditamos, assim, que, em comunhão com a literacia familiar e a numeracia, os aprendizados e desenvolvimentos esperados para essa faixa etária serão
certamente alcançados, conforme indicado na Base Nacional Comum Curricular.
O papel do mediador consiste em apoiar as crianças – já que ainda não
conseguem ler sozinhas –, seja pela leitura coletiva ou individual, seja pelas conversas e atividades elaboradas para os momentos de leitura e pós-leitura.
Uma escuta sensível e atenta do mediador é um dos pontos mais importantes da relação entre crianças e adultos. Em momentos de leitura e conversas, o
corpo, as expressões, as reações dos colegas, a representação de uma emoção
através de um objeto ou ação darão pistas fundamentais para a condução da
mediação de leitura.
Compartilharemos aqui algumas sugestões para que possam ser potencializados ainda mais esses encontros.
Vale destacar que a decisão sobre como ler e prosseguir com as crianças
estará muito relacionada ao conhecimento que se tem de cada criança e/ou de
cada grupo.
Esta narrativa abrange os variados campos de experiências da BNCC para
a Educação Infantil (4 anos a 5 anos e 11 meses). As atividades que serão sugeridas terão por base o brincar e as conversas com o mediador/educador e
com a família.

PREPARANDO A LEITURA
O livro oferece possibilidades de entrar em contato com
as linguagens oral, escrita e visual através das leituras, em
especial para crianças dessa faixa etária (4 anos a 5 anos e
11 meses), potencializando as condições para a alfabetização
e vários outros aprendizados futuros.
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A sensibilização com as crianças antes do início da leitura é algo bastante
positivo. Sugere-se organizar as crianças de forma que tenham boa visão da turma
e possam conversar a respeito de elementos que serão observados na narrativa.
O professor poderá, a partir do título e imagens da capa e contracapa, provocar diálogos com as crianças sobre o que irá tratar esta história de palavras
grandes e desenhos pequenos. O que elas acreditam ser palavras grandes? E os
desenhos? Um ratinho e um homenzinho também estão nessa capa. Será que
estarão na mesma história? O que os autores irão contar com esses dois personagens? Propor hipóteses com as crianças antes de adentrar a história, e até mesmo
durante, é uma ação interessantíssima, levando em conta os comportamentos leitores, como fazer inferências de algo explícito ou até mesmo implícito. A expressão
dos personagens ainda poderá dar pistas do que mais encontrarão na história.
O professor poderá criar situações em que as crianças possam vivenciar um
momento de produção de desenhos, a partir dessa conversa e da apreciação
da capa e contracapa. Elas poderão desenhar animais, elas mesmas e também
sua família.
É muito comum que se explore, nessa faixa etária, o tema “identidade” e
“autoconhecimento”. Esta poderá ser uma boa oportunidade de propor situações
que englobem essa temática.
Tais atividades de compartilhamento de características pessoais e escolhas,
podem promover o crescimento da criança, nos âmbitos coletivo e pessoal.
Elaborar brincadeiras com as crianças, enfatizando letras de forma em tamanhos grandes, poderá ser uma atividade de aproximação às letras do alfabeto,
além de aproximá-las do que verão ao iniciarem a leitura. Poderão desenhar/
escrever as letras do modo que conseguirem e até mesmo, a partir delas, construir desenhos e/ou mini-histórias.
Antes de iniciar o momento da apresentação do livro, sugere-se que as
crianças sejam organizadas de forma que possam ver o professor e os colegas,
e se sintam acomodadas e acolhidas.
Antes de dialogarmos sobre possibilidades de conversas e atividades com
as crianças, vale relembrar a importância de ler a obra, preferencialmente mais
de uma vez, em voz alta, para perceber pontos de identificação – como você,
leitor, e a obra se relacionam.
Buscar informações sobre o autor e a ilustradora e explorar textos no livro
certamente o apoiarão no processo de apresentação da obra para as crianças.
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Uma curiosidade é que o autor, Alexandre de Castro Gomes, e a ilustradora,
Cris Alhadeff, são casados. Pode ser interessante contar isso para as crianças.
Escolha como apresentar o livro. Poderá ser explorando inicialmente a capa
e a contracapa, ou o título, as ilustrações, as cores. Considere o que é realmente
relevante no livro para que a apresentação não se torne mecanizada. Provocar
algumas hipóteses, partindo dos elementos da capa e contracapa, proporcionará
“matéria-prima” a ser resgatada nas conversas futuras sobre a obra.

O MOMENTO DA LEITURA
Prepare sempre com antecedência os detalhes da leitura. Se for possível,
leve as crianças para algum lugar diferente do habitual. Mudar de ambiente poderá potencializar esse encontro.
É muito comum as crianças fazerem comentários no momento da leitura
do livro. Muitas vezes, elas não conseguem aguardar o término da leitura para
falar. Essas falas são importantes para o processo de construção dos sentidos
a respeito da narrativa. O professor poderá organizar as pausas como julgar
melhor, mas será de suma importância retomar as falas das crianças quando a
leitura terminar.
Retome a observação da capa e contracapa para iniciar a leitura. Siga oferecendo espaço e tempo para que as crianças possam fazer a leitura das imagens
também. Sempre ter em mente que as imagens estão ali por algum motivo, que
não é somente o de ilustrar o texto. Elas também têm um papel narrativo, em
comunhão com as palavras.
Esta é uma obra que possui duas narrativas diferentes, mas unidas por alguns pontos, como os tamanhos dos personagens e a estética da obra como
um todo, a forma de narrar por meio de textos contendo elementos ilustrados e
coloridos, de maneira que potencializam os seus sentidos. Certamente as crianças destacarão esses pontos da narrativa verbal.
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O professor poderá ler num dia a primeira história e, em outro momento, a
segunda, e depois conversar com as crianças a fim de unir os pontos comuns
entre elas.
Vale destacar a potência de tais conversas, para provocar olhares críticos e
construções de sentido nas crianças desde pequenas, de forma a prepará-las
para o próximo ciclo escolar.

A PARTIR DA LEITURA
Escuta, fala, pensamento e imaginação
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências,
por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e
outras formas de expressão.
(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e
ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas.
Dentro dos campos de experiências, a Base Nacional Comum Curricular traz
a necessidade de trabalhar a escuta, a fala, o pensamento, a imaginação e os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento apontados acima.
Para que tais objetivos possam ser alcançados, é muito importante preparar
o momento de pós-leitura. Considerar alguns aspectos, como a organização do
grupo, com todos sentados próximos ao professor, de forma a verem o livro e
perceberem detalhes das imagens, ajudará na compreensão das histórias e, assim, deixará mais fluente o diálogo coletivo sobre suas impressões.
A contemplação das imagens, da obra como um todo e até mesmo das expressões dos colegas é fundamental para o desenvolvimento do olhar da criança
e para a formação do leitor. Faça perguntas como: as palavras das duas histórias estão escritas de forma diferente neste livro? Como elas são? Por que são
coloridas? Faça, dessa forma, uma conexão com o título, destacando a relação
de proporções entre o tamanho das palavras e dos desenhos nas páginas.
O que acharam de parecido na história do Epaminondas e na do
Afonsão?
Outro ponto importante é preparar as intervenções e as perguntas que nortearão a conversa. Deixar que as crianças façam perguntas e acolhê-las é fundamental para que se sintam seguras nesse processo. Em muitos casos, falas de algumas crianças poderão
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apoiar as construções de outras, que ainda não conseguiram alcançar sentidos
com relação à obra.
É possível ao professor propor atividades inspiradas por cada página. Vamos sugerir algumas, mas lembramos que muitas vezes os planejamentos são
“vivos”, flexíveis, porque as crianças conduzem, através de suas falas, interesses
e expressões. Ter uma escuta atenta ao que elas expressam é muito valioso.
Após a leitura, é indicado deixar as crianças folhearem o livro, fazendo leituras
individuais, respeitando seu tempo. Tempo de contemplar, maturar os sentidos.
Se possível, como sugere a literacia familiar, peça que levem o livro para
casa, para que possam ler com a família, pois isso potencializará ainda mais o
processo da formação do leitor, que sabemos ser feito através dos pilares: criança, família, escola e livro.
É imprescindível, caso o livro seja levado para casa, acolher as impressões
e relatos das crianças a respeito de como foi a leitura em família. Assim, teremos
crianças protagonistas nessas relações.
Na escola, a ponte entre livro e criança é feita pelo professor e pelos colegas do grupo. É o que se espera do mediador: favorecer essa relação que
poderá ser realizada de variadas formas, como, por exemplo, com conversas e
atividades. Valorize muito as conversas. São essas relações que proporcionam a
construção e o amadurecimento do leitor, em especial em crianças dessa faixa
etária, que estão em processo constante de preparação para a alfabetização.

Traços, sons, cores e formas
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando
suas propriedades.
(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo
fenômenos naturais e artificiais.
As crianças dessa faixa etária aprendem a aprimorar habilidades motoras e adequar seus movimentos às suas intenções,
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à medida que exploram situações através de suas experiências e descobertas.
Nesse contexto, é importante proporcionar, coletiva e individualmente, atividades
em que elas possam experimentar e testar diferentes formas, explorando as vivências sensoriais e motoras.
Na história de Epaminondas, algumas palavras aparecem em destaque,
como ilha, solzinho, esquentava, coqueiro, coco, navio, peixinho, água, barco,
nadar, céu e lua.
Em sintonia com alguns conteúdos pedagógicos que compõem o currículo
da Educação Infantil, o professor poderá propor atividades sensoriais, a fim de
que as crianças possam realizar experiências diversas.
Usando um recipiente grande, como uma bacia ou até mesmo uma piscininha cheia de água, elas poderão recriar os elementos mencionados na história:
o mar, os peixes, o barquinho. Uma brincadeira de pescaria poderá ser uma atividade interessante, na qual o professor poderá explorar tamanhos, formas, cores
e até mesmo quantidades, através de vários objetos colocados nesse espaço.
Na página 4, o autor se refere ao “solzinho” que esquenta o cocuruto do
Epaminondas, o que poderá ser uma inspiração para vivenciarem situações referentes a isso, em uma área externa da escola, até mesmo molhando o chão e
observando o sol secá-lo através do calor.
Na página 10, o trecho da história refere-se à proporção e à distância:
“A distância era curta para o barquinho, mas longa para o rato. Epaminondas era
mínimo, lembra?”.
Realize com as crianças atividades de circuitos, nos quais poderão vivenciar
distâncias entre vários pontos. Atividades como essa poderão ser boas oportunidades de explorar, aprimorar e registrar unidades de medidas variadas de forma
lúdica. Podem usar o próprio corpo como objeto de medir, ou réguas, fitas-métricas e outros elementos que acharem apropriados. Caso as crianças já façam
uso da escrita de alguns números, poderão registrar suas próprias medições.
Pode-se apresentar vídeos de animais de tamanhos variados e conversar
sobre as formas de locomoção e o tempo que levam para percorrer distâncias
devido aos seus tamanhos.
Meios de transporte poderão ser abordados a partir
da referência ao barco e ao navio citados na história.
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Nas páginas 11 e 12, a cor de fundo muda, de branca para preta. Vale
destacar com as crianças os possíveis motivos dessa relação com o sentido
da narrativa.
Aproveite para brincar e explorar atividades com sombras. Podem ir para um
local escuro e fazer uso de lanternas, deixando a imaginação fluir.
Crianças nessa faixa etária (4 anos a 5 anos e 11 meses), já estão mais
próximas de narrativas textuais. Nesse caso, poderão, de forma coletiva, criar
uma história de sombras, enquanto realizam a experiência. O professor poderá
ser o escriba da turma nessa atividade. Ao fim, fazer a leitura do que foi criado
será muito positivo no processo de construção de narrativas e de alfabetização.

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em
diferentes suportes.
Logo no início da história do Afonsão, já se descobre que ele é muito pequeno, capaz até de caber em uma garrafa, de se esconder dos filhotes de
cachorros e gatos atrás de vasos de plantas e de cestos de frutas.

Corpo, gestos e movimentos
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras,
jogos e atividades artísticas, como dança, teatro e música.
Proponha às crianças uma brincadeira de esconder objetos de tamanhos
distintos em variados espaços da escola. Além de brincar de esconder, algo
que apreciam muito nessa idade, elas poderão refletir naturalmente a
respeito das variadas proporções de tamanhos e texturas, aprimorando
o repertório individual.
Em outro momento, poderão realizar uma atividade com frutas,
observando tamanhos, cores, cheiros e sabores. Pode-se finalizar
com uma boa salada de frutas.
Mais adiante, o leitor vai descobrir que a paixão do Afonsão são os
livros e que, através da imaginação, ele pode lutar com espadas, pilotar
grandes navios e enfrentar monstros perigosos. E é isso mesmo que a
literatura faz com os leitores, não é? Abre portas para o diálogo com o
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imaginário, de forma muito particular. O leitor se identifica com o seu repertório
cultural e literário e com a leitura estética e textual.
Algumas dinâmicas de leitura poderão ser realizadas, provocando pontes
entre as leituras do Afonsão.
Fazer uso da ludicidade com as crianças pressupõe que o progresso do
repertório aconteça de forma espontânea.
É sabido que a exploração e a experimentação sensorial, corporal e imaginativa fazem parte do universo da infância. Acreditamos que, inspirado por
este livro, o professor poderá explorar os cinco sentidos do corpo humano de
forma lúdica e natural, com movimentos, noções de espaços, domínio do corpo, reações provocadas por estímulos corporais, ritmos, sons, cores, tamanhos,
quantidades, animais, meios de transporte, cores, identidade, livros e literatura,
amizade, imaginário, família e tantas outras possibilidades sugeridas pelas próprias crianças.
O ritmo da narrativa permite várias possibilidades de leitura. O professor poderá ler de diversas formas. Inicialmente, do começo ao fim e, em novas leituras,
de forma pausada, oferecendo às crianças um tempo para a leitura estética, tão
importante nas duas narrativas deste livro.
Boa leitura!
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