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Projeto de trabalho interdisciplinar 

Guia do professor

Este guia apresenta sugestões de atividades interdisciplinares com base na obra Pomelo 

Cresce, visando ao estabelecimento de vínculos significativos entre a vivência dos alunos e a 

palavra escrita. Essas sugestões estão divididas em três partes. Na primeira, procura-se motivar 

os alunos a ler integralmente o livro. Na segunda, o objetivo é levá-los a refletir sobre as noções 

de crescimento e transformação contidas na história e a estabelecer relações entre a obra lida 

e a vida deles. Na terceira parte, os alunos serão orientados a preparar uma exposição com 

imagens e um gráfico para mostrar o crescimento de cada um.

Adequação à BNCC

A leitura e o estudo da obra Pomelo cresce permitem o desenvolvimento de diversas 

habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), dentre as quais se 

destaca:

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma 

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de 

cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em 

seu contexto familiar e comunitário. 

(BNCC, 2017, p. 36.)

TRADUÇÃO

ILUSTRAÇÕES
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Antes de ler o livro

Motivação para a leitura

1. Crie um ambiente especial na sala de aula. Se possível, disponha as carteiras em círculo 

ou afaste-as para as laterais a fim de abrir um espaço mais amplo e convide os alunos a se 

sentarem em roda.

2. É importante desenvolver nos alunos a capacidade de fazer antecipações e de estabelecer 

relações entre as ilustrações e o título do livro que vão ler. Mostre à turma a capa do livro 

e faça perguntas como: “Quem é Pomelo?”, “Por que o elefante tem uma tromba tão gran-

de?”, “Como vocês acham que é a história: engraçada? Triste? Assustadora? Misteriosa?”.

3. Explore também o texto da 4a capa e avance nas hipóteses e antecipações feitas pelos 

alunos sobre a história que vão ler. Chame a atenção da turma para o tamanho das letras. 

Pergunte: “Por que as letras aparecem pequenas e vão aumentando de tamanho?”, “Será 

que Pomelo vai crescer muito durante a história?”, “Por que um morango tão grande 

aparece aqui?”.

4. Convide a turma a ouvir a história e leia-a em voz alta, mostrando as imagens apresentadas 

em cada página. Caso os alunos já estejam alfabetizados, diga que, agora, cada um vai fazer 

uma leitura silenciosa do livro.

Depois da leitura

O texto e o contexto

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

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

2. Pergunte a eles se as suposições acerca da obra se confirmaram.

3. Converse com eles sobre as dúvidas de Pomelo a respeito do crescimento. Pergunte-lhes se 

também sentem essas ou outras dúvidas.

Exposição: O crescimento de cada um

Com o objetivo de levar os alunos a entender as fases da vida, a ideia de crescimento e, con-

sequentemente, o lugar deles no mundo, promova uma atividade interdisciplinar que envolva 

Língua Portuguesa, História e Matemática, desenvolvendo, assim, as seguintes habilidades:

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.

(BNCC, 2017, p. 279.)

(EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembran-

ças particulares ou de lembranças dos membros de sua família e/ou de sua comunidade.

(BNCC, 2017, p. 405.)
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1. Com base na história lida, retome a ideia do crescimento de Pomelo e explore a noção de 

tamanho contida no livro. Pergunte aos alunos o que acham que é crescer. Em seguida, 

peça que criem algumas frases completando “Crescer é...”. 

Anote as frases criadas pelos alunos e diga a eles que elas farão parte de um mural. Depois, 

peça que copiem as frases em uma cartolina.

2. Converse com os alunos sobre o crescimento deles, explorando a noção de tempo e de 

transformação. Pergunte: “Como vocês eram quando bebês?”, “O que comiam?”, “Onde 

dormiam?”, “Que roupas usavam?”, “Como brincavam?”, “E depois, quando ficaram maio-

res?”, “E agora?”. 

3. Peça aos alunos que tragam fotografias em que aparecem com diferentes idades ou que 

façam desenhos mostrando a si mesmos em várias fases da vida.

4. Oriente-os a formar uma fila por ordem de tamanho, do menor para o maior. Se possível, 

use uma fita métrica para medi-los e anote a altura de cada um. Depois, ajude-os a cons-

truir, coletivamente, um gráfico em que cada coluna represente a altura de um aluno. É 

importante que o nome de cada um esteja escrito abaixo da coluna que o representa. 

5. Proponha que todos ajudem na montagem do mural, que será composto das frases feitas 

pela turma, das imagens de cada aluno e do gráfico comparativo. 

6. Se possível, marque uma data e convide outras turmas, além dos familiares dos alunos, para 

apreciar a exposição, que exibirá o processo de crescimento de cada um.

Leia também

Esta é uma ótima oportunidade para conversar com os alunos sobre a importância 

de reconhecer e respeitar as diferenças de cada um, desde o aluno mais baixo até o 

mais alto. 

“[...]

A variação [de altura] é ampla por causa da diversidade da raça humana”, afir-

ma a pediatra Neuma Kormann, do Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba (PR). 

Ou seja, pode ser que uma criança baixa e magra seja tão ou mais saudável que 

outra alta e robusta.

ECHEVERRIA, Malu. Peso e altura das crianças: por que eles são diferentes. Crescer.  
Disponível em: <https://revistacrescer.globo.com/Por-Uma-Infancia-Mais-Saudavel/ 

noticia/2015/06/peso-e-altura-das-criancas-por-que-eles-sao-diferentes.html>.  
Acesso em: 20 dez. 2018.

Desde muito cedo é preciso falar sobre individualidades com os pequenos. Por 

isso, frequentar a escola e outros lugares que privilegiam os contatos sociais são de 

grande importância desde os primeiros anos de vida. Nesse contexto, os pequenos 

não só aprendem a socializar com afins, mas também a compartilhar um espaço 
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comum entre indivíduos com características distintas. No entanto, não basta ape-

nas saber conviver, algumas características necessitam de uma maior empatia. Isso 

significa que, desde muito cedo, precisamos ensinar aos pequenos sobre a sensibi-

lidade de olhar para o outro, exercitando o senso de solidariedade e apoio, e sobre 

o respeito às diferenças. 

LARA, Caroline. Respeito às diferenças: uma lição que deve ser ensinada desde cedo. Blog da Leiturinha.  
Disponível em: <http://leiturinha.com.br/blog/respeito-as-diferencas-uma-licao-que-deve-ser- 

ensinada-desde-cedo/>. Acesso em: 20 dez. 2018.  
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