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Projeto de trabalho interdisciplinar 

Guia do professor

Este projeto de trabalho interdisciplinar tem como objetivo explorar, com base na obra 
Incrível eu, a percepção dos alunos em relação ao próprio corpo, por meio de brincadeiras e 
experimentos com sombras. O guia apresenta sugestões de atividades interdisciplinares visan-
do o trabalho de temas como identidade e diversidade no ensino infantil.

Adequação à BNCC

A leitura e o estudo da obra Incrível eu permitem o desenvolvimento de diversas habilida-
des e competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), dentre as quais se destacam: 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições an-
tecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhe-
cimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte 
e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados 
da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas an-
tes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. 

BNCC, 2017, p. 95.

(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sono-
ridades, jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua 
dimensão de encantamento, jogo e fruição. 

BNCC, 2017, p. 111. 
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Antes de ler o livro

Motivação para a leitura

1. Pergunte aos alunos o que o título Incrível eu sugere a respeito do enredo. Levante algumas 
hipóteses com base no que eles disserem e proponha uma reflexão posterior à leitura sobre 
o que a palavra “incrível” poderia significar nesse título.

2. Observe com os alunos a capa e as ilustrações. Comente que o autor é também o ilustra-
dor. Leia com eles o texto de quarta capa. Houve alguma mudança das ideias até então 
levantadas sobre o livro?

3. Proponha que conheçam um pouco mais o autor. Leia para os alunos – ou, caso já sejam 
alfabetizados, solicite que leiam – a biografia que se encontra na última página do livro ou 
peça a eles que pesquisem mais informações sobre o autor.

Depois da leitura

O texto e o contexto

1. Após a leitura do livro, estimule os alunos a expor o que acharam dele e o que mais lhes 
chamou a atenção. Inicialmente, permita que façam observações livremente sobre o enre-
do e as ilustrações.

2. Pergunte aos alunos: “Por que o autor deu o título Incrível eu para essa obra?”, “O que isso 
tem a ver com o enredo?”, “Como o título se relaciona com o enredo, uma vez que se trata 
de histórias de várias crianças tão diferentes?”. 

3. Releia os versos que se referem a cada criança e peça aos alunos que observem as ilustrações 
do autor. Pergunte como são as crianças e o que elas estão fazendo.

Teatro de sombras

Com o objetivo de levar os alunos a reconhecer suas particularidades e respeitar as diferenças 
entre eles e os colegas, promova uma atividade interdisciplinar que envolva Língua Portuguesa, 
Arte, Educação Física e Ciências da Natureza, desenvolvendo, assim, habilidades como:

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se 
na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos co-
nhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

BNCC, 2017, p. 324.

1. Em Incrível eu, Sabrina diz que tem mãos especiais. Além de saber falar outra língua com 
elas, chamada Língua Brasileira de Sinais (Libras), a menina brinca de fazer sombras, como 
pode ser visto na ilustração do livro (p. 21). Pergunte aos alunos: “E vocês, o que sabem 
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fazer com as mãos?”. Estimule-os, em um primeiro momento, a contar e experimentar o 
que sabem fazer com as próprias mãos. 

2. Pergunte aos alunos se sabem, como Sabrina, fazer letras com as mãos e sombras de bichos 
ou outras figuras. Peça-lhes que pesquisem algumas técnicas na internet e brinquem um 
pouco com isso. 

3. Em seguida, pergunte o que eles acham que é necessário para fazer um teatro de sombras. 
Observe se o grupo já sabe como elaborar um teatro de sombras e, caso nem todos saibam, 
explique como fazê-lo com uma caixa de papelão. Para se inspirar em uma forma fácil de pro-
mover essa atividade com crianças pequenas, assista ao vídeo da Cia. Ópera da Mala: FOLHA 
DE SP. Cia Ópera da Mala ensina como fazer teatro de sombras utilizando caixa de papelão. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FR0JaFJC_wQ>. Acesso em: 5 set. 2019.

4. Faça primeiro a estrutura de papelão para a apresentação de um teatro de sombras. Monte 
uma estrutura grande, que corresponda mais ou menos ao tamanho do corpo das crianças. 
Tente envolver os alunos nessa atividade, dando-lhes tarefas específicas, mas estimulando o 
trabalho coletivo. 

5. Em seguida, com a estrutura já pronta, procure fazer experimentos de sombras com o 
grupo, inicialmente com as mãos, e vá, aos poucos, ampliando a brincadeira testando 
sombras com outras partes do corpo: cotovelos; todo o braço; apenas os pés e as pernas; 
corpo curvado ou reto; enfim, amplie a brincadeira das sombras utilizando todo o corpo. 
O objetivo é conduzir os alunos na busca por formas que representem a narrativa contada 
por eles por meio dos desenhos que produziram na primeira etapa deste projeto. 

6. Estimule os alunos a contar com o corpo a mesma narrativa que fizeram em seus de-
senhos. Vá experimentando e incentivando a criação. Aos poucos, aperfeiçoe as formas, 
organize e fixe a narrativa. Você pode ser o narrador e as crianças vão entrando em cena e 
apresentando a história. Ensaie com a turma algumas vezes e pronto, vocês terão um teatro 
de sombras para apresentar à comunidade escolar.

Leia também

CARTILHA brasileira de teatro de sombras. SP escola de teatro. Disponível em: 
<http://www.spescoladeteatro.org.br/wp-content/uploads/2017/10/Cadernos-de- 
Luz_Cartilha-Brasileira-de-Teatro-de-Sombras.pdf>. Acesso em: 6 set. 2019.Es
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