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AutorA Nathalie Dieterlé

IlustrAdorA Nathalie Dieterlé

Coleção Zekeyê

edItorA Scipione

FormAto 19 x 26 cm

Número de págINAs 40

FAIxA etárIA sugerIdA 6/7 anos

projeto pedAgógICo

ZEKEYÊ VAI À ESCOLA

Será que os adultos devem proteger os 
pequenos dos riscos que a vida traz? Isso é 
possível? Em que medida a proteção que 
os adultos devem àqueles que vivenciam o 
período da infância impede a experiência de 
reconhecimento dos limites entre o que é 
saudável e o que se cofigura em perigo?
Assunto bastante debatido entre 
educadores, é a necessidade da busca de 
equilíbrio entre a proteção e os cuidados 
que as crianças merecem, aliados ao direito 
de viverem seus processos de crescimento 
com a intensidade e os riscos que levarão 
a aprendizagens importantes. É nesse 
equilíbrio que pode residir um crescimento 
sadio e estimulador da inteligência.

Temas: infância / independência / ritos 
de passagem / responsabilidade / 
cultura africana.

resenha do livro

O pequeno Zekeyê está diante de 
grande desafio. Ele terá a oportunidade 
de dar mais um passo em seu processo 
de crescimento: começará a realizar 
sozinho o trajeto de sua casa até a 
escola. E olha que a escola é bem 
longe de sua casa. O caminho é longo 
e repleto de distrações, perigos, 
curiosidades, oportunidades... Essas 
coisas que encantam os pequenos.
Como esse menininho esperto e sensível 
viverá momento tão importante?  
O leitor terá a oportunidade de 
conhecer um modo poético de 
amadurecer. Afinal, o crescimento  
não pode significar a perda dos 
encantos da infância.
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biografia da autora 
e ilustradora

Nathalie Dieterlé nasceu em Gana, 
na África, em 1966. Viveu parte de 
sua infância em Camarões, também 
continente africano, onde seu pai 
trabalhava como médico. Morou 
em diferentes lugares da África e 
da Europa. Mais tarde, ela estudou 
artes gráficas e se especializou em 
ilustração na França, onde mora.
Apesar da distância, a África 
continua presente em seus desenhos 
e em suas histórias. Nathalie tem 
escritos e ilustrados cerca de 
sessenta livros de literatura para 
crianças, muitos traduzidos em vários 
países. Além de livros, a criadora 
do carismático Zekeyê desenha e 
produz brinquedos e tecidos para 
crianças e, às vezes, também cria 
anúncios e cartões-postais.

ANtes de ler o lIvro

São inúmeras as possibilidades de leituras 
que as obras literárias proporcionam. No caso 
de uma obra escrita por autores de outros 
países e que ambientam suas narrativas 
em lugares diversos daquele do leitor, uma 
das alternativas que pode ser explorada é 
o conhecimento das características físicas 
e culturais desses lugares. Situação curiosa 
a que o leitor experimenta nesse caso: 
conhece novos mundos e esse conhecimento 
proporciona mais possibilidades de sentidos 
para o que é lido.

A. Por isso, antes de iniciar a leitura, será 
enriquecedor contextualizar a nacionalidade 
da autora. Seu país de origem inspira 

ilustrações

As imagens que compõem o livro 
Zekeyê vai à escola transportam 
o leitor para um mundo rico e 
complexo que dá lugar a modos 
de vida desconhecidos para 
seres urbanos. São paisagens 
que camuflam desafios e animais 
exóticos, belos e selvagens.  
Num cenário como esse, os seres 
humanos se relacionam com  
o ambiente numa perspectiva  
de interação intensa.
Para passar ao leitor as sensações 
dessa experiência, Nathalie 
Dieterlé, autora e ilustradora 
da obra, utiliza cores intensas e 
traços marcantes num movimento 
caleidoscópico que relaciona 
elementos naturais e figuras 
humanas em diversas situações, 
repletas de informação. Varia 
no tamanho das imagens em 
relação às páginas como num 
filme, ora mostrando detalhes dos 
personagens, ora contextualizando 
todo um cenário paisagístico. 
Trabalha, ainda, os contrastes 
entre claro e escuro enfatizando 
o dinamismo das cenas. Mais do 
que apresentar elementos, os 
desenhos provocam sensações e 
impressões no leitor, além de fazer 
as vezes de elemento de conexão 
na sequência narrativa. 
Neste livro, as ilustrações ganham 
papel central na construção de 
toda a trama, dão as informações 
essenciais sobre as perspectivas 
dos personagens e até localizam 
os conflitos e sensações deles.
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D. Outros territórios, outras experiências.
Exploração do título: peça a um voluntário 
que leia em voz alta o título do livro. 
Brinque com a pronúncia buscando 
diferentes formas de expressão e o 
estranhamento com a palavra “Zekeyê”: 
>  O que vocês acham que significa? 
Auxilie o grupo a perceber, a partir do título 
completo, que é nome de personagem. 
Esclareça a relação entre o cenário da 
história e a palavra pertencente a outro 
idioma.

E. Leitura e exploração do vocabulário: 
peça aos alunos que leiam a seção  
“O que é...”, na p. 36. 
Converse com todos sobre a função do 
vocabulário na compreensão da história.
> Quais são as palavras de origem africana 
no vocabulário do livro? Quem consegue 
separar as palavras da língua portuguesa  
e as palavras africanas? 
> Vocês sabem por que, em nossa língua, 
há palavras de origem africana?

Para motivar o grupo para a leitura, 
pergunte: 
> Será que a escola de Zekeyê é parecida 
com a nossa? 
Só mesmo lendo, para descobrir...

durANte A leIturA  
do lIvro

A. Leitura de percurso
Assim como o pequeno herói Zekeyê em 
sua caminhada, os leitores poderão, na 
exploração da obra, vencer desafios,  
pensar novas situações e, no final, as 
recompensas de todos – do herói da 
história e dos leitores – serão muito 
semelhantes: alcançarão novas perspectivas 
para as próprias vivências. O personagem 

o cenário e a ambiência construídos na 
narrativa. 
Para tratar dessa questão, explique 
aos alunos que a autora do livro que 
conhecerão nasceu no continente africano.

Com o auxílio de um globo terrestre e de um 
planisfério, peça aos alunos que localizem o 
continente africano e incentive-os a levantar 
características do continente em função de 
sua posição nos mapas: 
> É possível definir o clima? O tipo de 
vegetação? 
> Apresenta semelhanças com o lugar 
onde vocês vivem?
> Explorem as divisões da África. Encontrem 
países, ilhas, lugares de que já tenham 
ouvido falar.

B. A narrativa traz como cenário um país 
do continente africano. Peça aos alunos 
que falem sobre seus conhecimentos 
acerca desse continente:
> Vocês já viram filmes ambientados na 
África? Leram outras obras com cenário 
semelhante? 
> O que sabem sobre esse continente?
> Vocês sabem o que é savana?

C. Hora de encontrar pistas sobre como 
um livro é produzido.
Auxilie na localização de funções para 
que todos compreendam que a produção 
do livro envolve autoria (de texto verbal 
e de texto imagético) e processos 
editoriais.
> Manuseiem a obra e localizem os nomes 
das pessoas que aparecem na capa,  
na p. 2, de créditos, e na p. 3, de rosto: 
quem são? O que fazem?
> Encontrem, no livro, informações sobre 
a autora / ilustradora. Vocês vão descobrir 
que a biografia está bem separada da 
narrativa (p. 39).
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encontra com novas informações acerca  
dos conhecimentos daqueles que vivem 
fora de sua aldeia. E os leitores, mais 
aquisições em suas estratégias de leitura.
Na leitura de percurso há possibilidade  
de deixar cada vez mais claros a sequência 
narrativa do texto e o papel dos elementos 
da narrativa na construção do caminho com 
seus obstáculos e conquistas.
• organize um espaço que possa ser 
dividido em 6 paradas ou estações;
• mostre aos alunos que, durante a 
exploração do livro, o grupo caminhará pelo 
espaço e encontrará uma tarefa em cada 
ponto de parada;
• a movimentação de todos será definida 
de acordo com a narrativa: a cada nova 
caminhada do personagem principal, o 
grupo de leitores altera seu espaço de leitura. 

Registro
Na medida em que o grupo avança na 
leitura, poderá produzir registros que 
auxiliem na significação dos elementos  
da narrativa ou na compreensão da trama. 
Para isso, disponibilize diferentes materiais 
a cada “estação de leitura”:
• início – deve haver um painel ou cartaz 
para registro das expectativas dos alunos 
em relação à história que conhecerão;
• segundo momento – disponibilizar 
massinha de modelar para reconhecimento 
e construção dos personagens;
• terceiro momento – oferecer folhas de 
jornais e tintas para registro do primeiro 
encontro do personagem principal no 
caminho para a escola;
• quarto momento – argila e diferentes 
retalhos de plástico (ou papel mais flexível) 
para produção de elementos que marquem o 
segundo encontro do personagem principal;
• quinto momento – mais um encontro cujo 
resultado pode ser registrado com retalhos 
de papéis coloridos, tesoura e cola; e

• sexto momento – papel branco e lápis 
de cor para uma proposta de movimento  
de trabalho mais individualizado.

Leitura de percurso
Aproveitando a ideia central dos jogos  
de percurso, auxilie os alunos a conquistar 
territórios e sentidos para a leitura na 
medida em que caminham no cenário.  
É como a trajetória do personagem 
principal, só que simplificada.

B. No percurso

• 1ª estação (p. 3) – início de trajeto
Peça aos alunos que observem a página 
e levantem possibilidades sobre o que 
encontrarão na narrativa:
> Quais palavras representam nomes 
próprios? Vocês sabem a diferença entre 
autora e personagem?
> Quem vocês acham que vão encontrar 
na história? 
> Quem é o personagem da imagem? 
O que carrega? Para onde vai? Como está 
vestido? 
> Que relação vocês fazem entre o título e 
a imagem? Será que ele é mesmo Zekeyê? 
Ele está a caminho da escola?
 
Nessa parada de início de leitura, utilize 
o painel para, como escriba de todos, 
registrar as expectativas do grupo em 
relação à leitura. 
O grupo caminha até a próxima estação. 

• 2ª estação (pp. 5 a 10) 
A cada página, solicite um voluntário para 
decifrar o texto imagético e, em seguida, 
leia o texto verbal. Ao final do trecho, 
organize a participação dos alunos para  
a retomada de algumas ideias:
> Quais são os personagens que aparecem 
no texto?
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> Como se relacionam?
> Quem é Zekeyê e por que está vivendo 
um dia importante?
> O que fazem a mãe e a avó de Zekeyê 
nesse dia importante?

• 4ª estação (pp. 15 a 18) 
A mesma sequência de leitura: primeiro, 
a imagem e depois, texto verbal a cada 
página. Solicite voluntários que queiram 
participar da leitura do texto verbal.
Em seguida converse com os alunos:
> Por que Zekeyê vive um momento 
de perigo?
> Como ele resolve o problema?

Para registrar o trecho, os alunos 
encontram argila e pedaços de plásticos 
diversos para montarem os personagens 
ameaçadores e o talismã que o pequeno 
Zekeyê leva consigo.
> O menino conseguiu escapar do perigo, 
mas quando ele chegará a escola? 

Outro movimento até a próxima parada, 
quando o personagem principal 
experimenta diversos sentimentos.

• 5ª estação (pp. 19 a 24) 
Organize o grupo para que os alunos 
assumam a leitura das imagens e dos 
textos verbais na sequência. Auxilie, 
apenas, quando houver necessidade  
de mais fluência no texto verbal.
Em seguida, retome:
> Quais são os personagens que passam 
por situações de risco nesse trecho?
> Qual é a ameaça?
> Como Zekeyê a resolve?
> Quais são os sentimentos que podem ser 
atribuídos ao personagem Zekeyê a partir 
dessas experiências?
Os alunos representam, com recortes  
e colagens de papéis coloridos, as aves 
que Zekeyê encontra no caminho e os 
presentes que recebe.

Belo gesto de nosso herói... mas será  
que Zekeyê chegará na escola a tempo  
de assistir às aulas?

personagens

Os personagens principais são 
aqueles que centralizam as 
principais ações da trama. A partir 
deles toda a história é construída. 
Já os personagens secundários 
contextualizam o andamento dos 
acontecimentos da narrativa.

Nessa parada, os alunos utilizam massinha 
de modelar e, após a conversa, fazem os 
personagens da história.
Mais um deslocamento até a próxima 
parada.

• 3ª estação (pp. 11 a 14) 
Mais uma vez, a cada página, peça que  
os alunos façam a leitura do texto 
imagético e, em seguida, leia o texto 
verbal em voz alta.
Para conversar sobre o trecho lido: 
> Quais são os novos personagens que 
aparecem nesse trecho?
> O que acontece entre eles e Zekeyê?

Na estação, há folhas de jornais e tinta 
para que os alunos representem, com 
bolas de papel pintadas, a família de 
macacos e os presentes que o pequeno 
herói recebe para levar para casa.
Pergunte:
> Será que Zekeyê chegará a tempo 
de assistir às aulas?

Continuam o percurso para a próxima 
parada.
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Na próxima parada, o herói recebe uma 
ajuda preciosa. Por que precisará dela?  

• 6ª estação (pp. 25 a 31) 
Para que todos saibam como Zekeyê 
chegou a seu destino, proponha a leitura 
das imagens de todas as páginas do trecho 
e, na sequência, a leitura do texto verbal 
para complementação da trama. Pergunte:
> Zekeyê chega à escola? Como?
> O que se passou na chegada?
> Que problema enfrentou e como 
o resolveu?
> Como o trajeto percorrido pelo 
personagem trouxe experiência para  
a vivência dele na escola?
Estimule o grupo a desenhar diferenças 
possíveis entre a escola dos leitores e a 
escola do personagem Zekeyê.

Na finalização da leitura, o grupo retorna 
para a parada inicial.

• 7ª estação (pp. 32 a 35) 
Os alunos fazem a leitura do trecho 
seguindo as pistas das imagens e dos 
textos verbais.
Na conversa, um desafio:
> O que essa viagem representou para 
o personagem principal, Zekeyê?

conflito e desfecho

De maneira geral, o conflito é 
a situação que desestabiliza a 
estrutura apresentada no início 
da narrativa. É um problema a ser 
resolvido pelo(s) personagem(ns) 
principal(is) ao longo da narrativa. 
O desfecho normalmente contém 
a solução desse conflito e, quando 
surpreendente, enriquece a história.

Retome o painel das expectativas e 
incentive o grupo a comparar o que 
imaginavam no início da leitura e o  
que encontraram: há semelhanças?  
Há expectativas que não foram atendidas? 
Quais foram as principais surpresas?
Aproveite para pedir aos alunos que 
expressem suas impressões sobre  
a história que conheceram: 
> Vocês gostaram da história? 
> O que mais chamou a atenção?
Apresente diferentes sensações  
e impressões e pergunte quem  
as experimentou: 
> Por exemplo, quem sentiu medo em 
algum momento? Alguém ficou aflito?
> Houve alguma passagem surpreendente? 
Quem achou algo engraçado?

depoIs dA leIturA

Revendo percursos 
Converse com os alunos sobre 
possibilidades de representações de 
percursos como desenhos de caminhos, 
linhas com indicação de direções (setas), 
desenhos de ruas, mapas. Esclareça 
que esses são modos divertidos e bem 
resumidos de demonstrar os movimentos 
dos personagens na trama narrativa.
Lance desafios...

A. Percurso de Zekeyê
Ofereça diferentes tipos e tamanhos  
de papéis para que o grupo desenhe  
o percurso de Zekeyê nesse dia especial 
que ele viveu: a primeira vez em que foi 
para a escola sozinho.
Comparar diferentes representações será 
enriquecedor.

B. Percursos de outros personagens
Proponha uma listagem dos personagens 
da história e, em seguida, solicite voluntários 
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que possam expressar oralmente o caminho 
de alguns na trama, por exemplo:
> Como foi o percurso da avó de Zekeyê? 
> Dá para imaginar qual foi a trajetória do 
caçador de aves?

C. Percursos dos leitores
Peça aos alunos que façam desenhos 
esquemáticos que representem o caminho 
percorrido por Zekeyê e, na sequência, 
proponha uma representação comparativa 
do caminho de leitura que percorreram. 
Provoque uma conversa e uma reflexão.
> O caminho percorrido por vocês para 
a escola tem alguma semelhança com a 
trajetória de Zekeyê?
> O personagem da história ganhou de 
presente cocos e penas, e recolheu uma 
pele de cobra no caminho. Vocês lembram 
de alguma vez ter ganhado ou encontrado 
algo interessante no percurso para a 
escola?

eNCerrAmeNto do projeto – 
AtIvIdAde de CoNClusão

Momento de compartilhar o percurso
Que tal contar a história conhecida para 
outros colegas?
Divididos em pequenos grupos e com 
alguns dos objetos produzidos durante 
a leitura de percurso, fica muito legal 
recontar a história. É claro que um preparo 
prévio do grupo será necessário, mas a 
experiência da leitura trouxe os elementos 
necessários para que todos se tornem 
contadores de histórias.
Basta convidar colegas de outra classe 
que também possam ser divididos em 
pequenos grupos para a contação. É uma 
responsabilidade que, certamente, poderá 
trazer muita diversão.


