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ÀS VEZES a gente se sente forte como um gigante. Outras 
vezes, pequeno como um anão. Este livro mostra como 
diferentes situações podem provocar sentimentos opostos. 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

1ª ATIVIDADE 
 Peça aos alunos para relerem a primeira página e procurar no 

dicionário o significado das palavras anão e gigante. 

 Peça para separar nas colunas as situações em que a personagem da 
história se sente anão e gigante. 

 

Anão Gigante 

  

  

  

  

  

  

 

 Peça para completar as frases: 

 Eu já me senti anão quando -?- . 

 Eu já me senti gigante quando -?- . 

2ª ATIVIDADE 
 Organize os alunos em duplas. 

 Distribua duas folhas de papel pardo a cada dupla e proponha que 
cada um desenhe o colega (um por vez faz o contorno do outro, que se 
deita sobre a folha de barriga para cima). 



17/11/04 ASSESSORIA PEDAGÓGICA SCIPIONE Página 3 de 12 

 Em seguida, cada um observa o desenho feito pelo colega e o 
completa com alguns detalhes. É importante que se coloquem os 
nomes em cada papel. 

 Pergunte se gostaram da atividade; o que sentiram; se ficou diferente 
e o que foi mais difícil de reproduzir. 

 Exponha os trabalhos no mural da classe. 

3ª ATIVIDADE 
 Trabalhe com os alunos o tipo de texto poético (com rimas e estrofes). 

 Peça para destacar todas as palavras que rimam em cada estrofe do 
livro, copiando-as em seu caderno. 

 Proponha que escolham duas estrofes do livro (pode ser as que mais 
gostaram), e que sublinhe as palavras que rimam. 

 Peça que escrevam outras palavras que podem rimar com elas. 

 Trabalhe com os alunos este poema: 

OU ISTO OU AQUILO 
Cecília Meireles 

Ou se tem chuva e não se tem sol, 
ou se tem sol e não se tem chuva! 

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 
ou se põe o anel e não se calça a luva! 

Quem sobe nos ares não fica no chão, 
quem fica no chão não sobe nos ares. 

É uma grande pena que não se possa 
estar ao mesmo tempo nos dois lugares! 

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 
Ou compro o doce e gasto o dinheiro. 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 
E vivo escolhendo o dia inteiro! 

Não sei se brinco, não sei se estudo, 
Se saio correndo ou fico tranqüilo. 

Mas não consegui entender ainda 
Qual é melhor: se é isto ou aquilo. 

 Questione os alunos quanto ao assunto da poesia; se o contexto é 
parecido com o do livro; de que maneira são apresentadas as estrofes; 
como o texto apresenta as rimas. 
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4ª ATIVIDADE 
 Peça para reproduzir estas expressões (carinhas) em papel sulfite ou 

cartolina. Depois, proponha que relacionem cada expressão a uma 
determinada estrofe do texto, explicando o motivo pelo qual as 
escolheu. 

 Os alunos poderão criar outras expressões e relacioná-las. 

5ª ATIVIDADE 
 Organize uma leitura em forma de jogral de modo que os meninos 

leiam a parte em que a personagem se sente gigante e as meninas a 
parte em que a personagem se sente anão (ou ao contrário). O 
começo e o final poderão ser lidos por um dos alunos ou pelo 
professor. 

 Outra sugestão: uma criança lê o trecho do gigante e outra do anão. 

 Prepare massinha de modelar caseira com os alunos. Cada criança 
poderá trazer o material para preparar a massinha na classe, ou 
preparar em casa e trazer no dia da atividade. Veja a receita: 

MASSINHA DE MODELAR 

Ingredientes 
1 pacote de refresco em pó 
1 copo de sal 
2 copos de farinha de trigo 

Modo de preparar 
Misture em uma bacia o sal e a farinha de trigo. Dissolva o pacote de 
refresco em um litro de água. Aos poucos, despeje o suco na bacia e 
misture tudo com as mãos, até formar uma massa consistente. 

Esta massinha dura aproximadamente 24 horas. Podem ser dados às 
crianças alguns acessórios que tornarão a brincadeira mais rica, como 
palitos, garfinhos, etc. 

 Pronta a massinha, organize os alunos em grupos de quatro (cada um 
com sua porção de massa). Exercitando sua criatividade, irão criar 
cenas de anão e gigante de acordo com o livro, ou criar outras cenas 
em que as pessoas se sentem anãs ou gigantes. 
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PESQUISA DE LIVROS E VÍDEOS 

LIVROS 
DUAS HISTÓRIAS DE PERNA FINA 
SYLVIA ORTHOF 
QUINTETO EDITORIAL 

 Uma cama e um camelo, o que têm em comum? As pernas finas, e 
todo o humor e a poesia da autora e das ilustrações. São duas 
histórias muito divertidas. A primeira, da cama Cobertinha, bagunceira 
e muito à vontade, que se casa com o leito, mas descobre que gosta 
mesmo é de ser solteira. Já o camelo dos reis magos, protagonista da 
segunda história, tem complexo por causa de seu joelho e só se 
acalma quando encontra uma companheira. 

NASCER SABENDO 
RONALDO SIMÕES 
EDITORA FTD 

 Ela achava que era a boboca nariz de pipoca porque não sabia fazer 
um monte de coisas. Até que, sem perceber, o que ela não sabia fazer 
foi ficando fácil e possível. Quer saber? Boboca nariz de pipoca é quem 
quer nascer sabendo tudo. 

PEDRO E TINA 
STEPHEN MICHAEL KING 
BRINQUE-BOOK 

 Pedro fazia tudo errado; se quisesse desenhar uma linha reta, ela saía 
torta, os cordões de seu sapato nunca estavam bem amarrados. Já 
Tina fazia tudo certinho. Um dia eles se encontraram e Pedro ficou 
encantado com o jeito de Tina ser; já Tina bem que gostaria que tudo 
que fizesse não fosse tão perfeito. Este livro nos fala da necessidade 
de sermos equilibrados: masculino e feminino, certo e errado, positivo 
e negativo. 

GRANDE OU PEQUENA? 
BEATRIZ MEIRELLES 
EDITORA SCIPIONE 

 Para brincar na rua, Mariana ainda era pequena. Para chupar chupeta, 
já era grande. A menina ficou confusa, sem saber se era grande ou 
pequena. Precisava da ajuda de seus pais para esclarecer a confusão. 

RITINHA TROCA-BOLAS 
SYLVIA ORTHOF 
EDITORA MODERNA 

 Ritinha gostava de trocar e misturar tudo. Trocava as personagens das 
histórias, cantava trocando as letras das canções. Um belo dia, o gato 
Chanin caiu no lago e ia se afogar. Não fosse a Ritinha trocar as 
bolas... Ela era assim: ou trocava as bolas ou bolava as trocas. Uma 
confusão... 
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MODOS E MANEIRAS 
BEATRIZ MONTEIRO DA CUNHA 
EVOLUIR 

 Um livro ilustrado, interativo e divertido sobre “comos” e “porquês” 
das boas maneiras para crianças. Propõe a reflexão de vários temas 
extraídos do dia-a-dia, envolvendo valores e atitudes através de um 
diálogo constante com o aluno. Desafia o leitor a pensar por si mesmo 
e construir suas próprias opiniões. 

MANUELA E FLORIANA 
LUCIANA SANDRONI 
JOSÉ OLYMPIO EDITORA 

 Duas hipopótamas, muito diferentes uma da outra, brigam sem parar, 
mas são muito amigas. O texto está construído sobre contraposições: 
o romântico e o durão, o feliz e o infeliz, o novo e o velho. 

BEM DO SEU TAMANHO 
ANA MARIA MACHADO 
SALAMANDRA 

 Esta é a viagem de Helena e seus amigos em busca de explicações 
para o tamanho exato de cada um. Helena não consegue entender por 
que, às vezes, é pequena demais para algumas coisas e grande 
demais para outras. 

DÁ UM SORRISO PRA TITIA 
DIANE PATERSON 
AUTORES E AGENTES E ASSOCIADOS / EQUILÍBRIO 

 A titia faz de tudo para ganhar um sorriso do sobrinho: canta, dança, 
planta bananeira e faz gracinhas. Será que ela consegue? Acompanha 
vídeo. 

VÍDEOS 
CRIANÇAS CRIATIVAS – VÍDEO 4 
IPÊ AMARELO – CRIAÇÃO MULTIMÍDIA,1998, 35 MIN 
AUTORES E AGENTES E ASSOCIADOS / EQUILÍBRIO 

 Estes desenhos animados, premiados internacionalmente, foram 
realizados a partir dos livros infantis publicados no Brasil por Crianças 
Criativas. Além de apresentar a história “Dá um sorriso pra Titia”, o 
vídeo apresenta mais três histórias. 

KIRIKÚ E A FEITICEIRA 
70 MIN 
DIRETOR: MICHEL OCELOT 

 Uma história que celebra a coragem, a curiosidade e a astúcia de uma 
comunidade subjugada por uma terrível feiticeira. Kirikú, um menino 
que nasceu para lutar e combater o mal, enfrenta o poder de Karabá, 
a feiticeira maldosa. Ele aprende em sua luta que a origem de tantas 
maldades é o sofrimento e só a verdade, o amor, a generosidade e a 
tolerância, aliados à inteligência, são capazes de vencer a dor e as 
diferenças. 
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SEMPRE AMIGOS 
1998, 102 MIN 
DIREÇÃO: PETER CHELSOM 

 Kevin é um garoto superdotado intelectualmente, mas com problema 
de nascença nas pernas que dificulta sua locomoção. Uma grande 
amizade tem início quando ele e sua mãe se mudam para uma casa 
que fica vizinha à de Max, garoto grande e forte, de 13 anos, porém 
arredio, pouco inteligente e sem amigos.  

A POLEGARZINHA 
1995 
DIREÇÃO: DON BLUTH 

 Uma mulher solitária que sempre quis ter uma filha procura a feiticeira 
boa da floresta, que lhe dá uma semente mágica. A semente 
transforma-se numa bela flor. E dessa flor surge a Polegarzinha, uma 
menina pequenina do tamanho de um polegar. Com um sorriso meigo 
e uma bela voz, ela é muito feliz, mas gostaria de encontrar alguém do 
seu tamanho com quem pudesse dividir a sua vida. 
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