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Projeto de trabalho interdisciplinar 

Guia do professor

Este guia apresenta sugestões de atividades interdisciplinares com base na obra O gato e o 
minigato, visando ampliar a compreensão das crianças sobre as relações afetivas, com animais 
e com novos integrantes no grupo.

Adequação à BNCC

Na história desse livro, o gato tem de se adaptar à chegada de um filhote na casa, que é 
trazido por seus tutores, chamados de “gigantes sem pelo”. No começo, ele tem dificuldade de 
dividir o espaço e o carinho dos tutores com o filhote, mas, à medida que o tempo passa, o 
gato e o minigato vão interagindo e passam a ser parceiros. Nesse momento, os tutores trazem 
um novo integrante para casa: um bebê.

Nessa leitura, encontram-se muitos elementos adequados à proposta da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil. O seguinte trecho do documento é um 
exemplo dessa adequação: 

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo 
muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao ob-
servar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível 
identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução 
de conflitos e a regulação das emoções. 

BNCC, 2018, p. 37.
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A chegada de novos personagens ao cenário da história, como o minigato e o bebê no final, 
permite explorar o campo de experiência “O eu, o outro e o nós”, que prevê que, na transição 
da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, as crianças dessa faixa etária devem:

Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a 
diversidade e solidarizando-se com os outros. 

BNCC, 2018, p. 53.

A apreciação das ilustrações do livro e a proposta de trabalho com arte do Suplemento 
de Leitura encartado na obra permitem explorar o campo de experiência “Traços, sons, cores 
e formas”:

[...] a Educação Infantil precisa promover a participação das crianças em tempos 
e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o 
desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, 
permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e poten-
cializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e 
vivências artísticas. 

BNCC, 2018, p. 41.

O campo de experiência “Escuta, fala, pensamento e imaginação” também é explorado 
no trabalho com o livro, por meio de sua leitura e das atividades do Suplemento de Leitura 
encartado na obra:

Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças 
possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta 
de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas 
individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a 
criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. 
[...] As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador en-
tre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, 
do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o 
contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade 
com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, 
a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. 
Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a 
escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão co-
nhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da 
compreensão da escrita como sistema de representação da língua. 

BNCC, 2018, p. 42.
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Antes de ler o livro

Motivação para a leitura

1. Leia o título do livro e pergunte aos alunos o que eles imaginam que acontece nessa história. 
Pergunte se alguém sabe o que é um minigato. Levante algumas hipóteses com base nas 
sugestões deles.

2. Observe com os alunos a capa e as ilustrações do livro. Diga a eles que a autora é tam-
bém ilustradora do livro. Pergunte se eles conhecem algum outro autor ou autora que 
também seja ilustrador de seus livros. Há várias possibilidades, como Marcelo Xavier, 
Jean Galvão, Marilda Castanha, Fernando Vilela, entre outros. Leia o texto de quarta 
capa e pergunte se algo mudou em relação às ideias que tinham sobre o livro apenas 
observando a capa e as ilustrações.

3. Para que conheçam um pouco mais sobre a autora, observem a foto e leia para eles a bio-
grafia que se encontra nas páginas finais do livro.

Depois da leitura

O texto e o contexto

1. Após a leitura, pergunte aos alunos o que acharam do livro. Deixe que se expressem livremente.

2. Pergunte onde imaginam que a história se passa e peça-lhes que justifiquem sua resposta, 
exemplificando com algum trecho da história ou uma ilustração.

3. A história trata de três tempos: antes, agora e depois. Pergunte aos alunos o que marca 
cada um desses tempos e vá mostrando as ilustrações para auxiliá-los a localizar essas mar-
cações na história.

Encenando diálogos

 A história lida é toda narrada pelo gato, porém não apresenta diálogos entre ele e o minigato. 
Promova uma atividade interdisciplinar envolvendo Língua Portuguesa e Arte, na qual os 
alunos vão imaginar uma conversa entre os personagens.

1. Converse com os alunos e garanta que percebam que as falas entre os personagens estão 
implícitas nas ilustrações e no texto narrado.

2. Peça aos alunos que tentem imaginar as falas e criem coletivamente diálogos entre os 
personagens. Registre em uma folha de papel o texto final.
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3. 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.

4. 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.

Leia também

COLOMER, Teresa. A formação do leitor literário: narrativa infantil e juvenil atual. 
São Paulo: Global, 2003.

REYES, Yolanda. Ler e brincar, tecer e cantar: literatura, escrita e educação. São Paulo: 
Pulo do Gato, 2012.
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