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Este projeto interdisciplinar apresenta sugestões de atividades interdisciplinares com 

base na obra O patinho culpado, visando introduzir os alunos na cultura literária e le-

vá-los a refletir sobre a responsabilidade de cada um para mudar os padrões indesejáveis.

Adequação à BNCC

Em relação à etapa da Educação Infantil, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

afirma que os eixos estruturantes da prática pedagógica são:

[...] as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças podem cons-

truir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com 

seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e 

socialização.

BNCC, p. 35.

Ainda segundo a BNCC, ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas são 

indicativos de objetivos a serem explorados em todo o segmento da Educação Infantil.

A leitura compartilhada, aquela em que o professor lê em voz alta, fazendo pausas 

planejadas para que os alunos acompanhem com o livro em mãos e, posteriormente, 

discutam sobre o que leram, é uma atividade importante para introduzir os alunos na 

cultura da escrita, assim como para a iniciação da educação literária. No caso da educa-

ção de crianças no início da vida escolar (4 anos a 5 anos e 11 meses), essa modalidade 

de leitura favorece as aprendizagens relacionadas a procedimentos de leitura, como:
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Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e 

tentando identificar palavras conhecidas.

BNCC, p. 47.

Por ser uma recriação do conto clássico infantil “O patinho feio”, sob a óptica de um 

personagem secundário na história original – o irmão do protagonista –, a obra O pati-

nho culpado favorece a discussão sobre tal artifício literário, abrindo as portas para os 

próprios alunos se aventurarem a exercitar a imaginação e a fantasia, além de mobilizar 

a expressão de sentimentos, como empatia e culpa, e a percepção de pontos de vista 

diferentes, em consonância com: 

Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, 

por diferentes meios.

BNCC, p. 53. 

Antes de ler o livro

Motivação para a leitura

Um dos comportamentos leitores elementares é fazer antecipações sobre o texto 

que será lido. Para isso, incentive os alunos a realizar um levantamento de pressupostos, 

a fim de criar expectativas e hipóteses com base em investigações das ilustrações, do tí-

tulo e da sinopse, por exemplo, hipóteses essas que serão validadas ou refutadas durante 

a leitura, por meio de elementos verbais e não verbais contidos na obra.

1. Antes de começarem a conversar sobre a obra em si, proponha aos alunos que 

conheçam um pouco mais sobre a autora e a ilustradora. Para isso, leia para eles as 

biografias que estão na última página do livro.

2. Com os alunos organizados em roda, observem a imagem que compõe a capa do 

livro e pergunte a eles se há algo de incomum no patinho que está ilustrado na capa. 

Para ajudá-los a refletir sobre esse questionamento, peça-lhes que observem e com-

parem a ilustração dos dois patinhos presente na página 1.

3. Em seguida, pergunte a eles:

• “Quem imagina como este livro se chama?” Resposta pessoal. Provavelmente os alunos 

arriscarão, baseando-se na ilustração da capa, um nome para o livro em que a palavra “patinho” esteja 

presente. Caso algum aluno cite o conto “O patinho feio”, incentive todos a dizer o que sabem sobre 

esse conto clássico da literatura infantil.

• “Quem conhece outra história de patinhos?” Resposta pessoal.

• “Qual é o som que os patinhos fazem quando querem se comunicar?” Espera-se 

que os alunos reconheçam o “quac” como a reprodução do som que os patinhos fazem.

4. Para encerrar esse momento preparatório para a leitura da obra na íntegra, leia o tí-

tulo do livro O patinho culpado e questione: “Alguém sabe o significado da palavra 

‘culpado’ presente no título?”. Provavelmente os alunos citarão exemplos de alguma 

ação para apresentar o significado dessa palavra. Nesse caso, ajude-os a entender o 

significado que será abordado no livro, explicando que, nele, a palavra é usada para 
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indicar alguém que sente não ter feito o seu melhor e se arrepende disso. Depois, 

diga-lhes que o livro é inspirado em uma história muito antiga, que foi contada há 

muito tempo, mas traz acontecimentos novos e diferentes. Por fim, pergunte: “O que 

pode acontecer em uma história com essas ilustrações e esse título?”. Anote o que 

disserem para confrontar posteriormente com a leitura realizada.

Depois da leitura

O texto e o contexto

Terminada a leitura da obra, é importante que haja uma conversa sobre impressões, 

sentimentos e pontos que merecem destaque, ou seja, é o momento para ativar a apre-

ciação literária e as experiências estéticas vivenciadas.

1. Após a leitura do livro, estimule os alunos a expor o que acharam da obra. Inicial-

mente, deixe-os livres para traçar suas considerações a respeito do enredo.

2. Pergunte aos alunos se eles gostaram das ilustrações da obra e se acham que elas 

ajudam a entender melhor a história. 

É essencial que a conversa favoreça a troca de opiniões e destaque pontos atraen-

tes e convidativos. Por isso, solicite justificativas e explicações, quando isso não for 

feito de forma voluntária. Leve os alunos a justificar suas opiniões com base em 

elementos do texto, pois, muitas vezes, a interpretação pode ser muito subjetiva na 

idade deles e fugir do que o texto propõe. Conduza a mediação para que os alunos 

estabeleçam relações entre o texto, as ilustrações e a opinião deles. Também é im-

portante, quando não acontecer espontaneamente, retomar comentários feitos por 

outros alunos para repensá-los de forma coletiva. Cabe, ainda, relembrar as hipóteses 

criadas antes de iniciar a leitura para confirmá-las ou não.

Encenação de um diálogo

No final do livro O patinho culpado, o patinho cinza encontra uma simpática famí-

lia de cisnes iguaizinhos a ele, sente-se feliz da vida e resolve ficar com eles. Até onde o 

patinho culpado ficou sabendo, o patinho cinza não guardou mágoa dos patos.

Promova uma atividade interdisciplinar envolvendo Língua Portuguesa e Arte, na 

qual os alunos vão imaginar que o patinho cinza voltou para visitar a família de patos e 

teve uma conversa com o patinho culpado.

1. Peça aos alunos que tentem imaginar a cena e criem coletivamente um diálogo entre 

os personagens. Registre em uma folha de papel o texto final.

2. Depois, divida os alunos em duplas e solicite a eles que escolham quem representará 

cada personagem. Ajude-os a decorar as falas e a ensaiar a encenação.

3. Se possível, reserve uma data para que eles possam se apresentar para outras turmas. 

Se achar conveniente, abra a apresentação para toda a comunidade escolar e para a 

família dos alunos.
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