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Projeto de trabalho interdisciplinar 

Guia do professor
O propósito deste guia é oferecer ao professor sugestões de atividades para o trabalho com 

base na leitura compartilhada do livro Minha chupeta virou estrela, de Januária Cristina Alves. 
Objetivando auxiliar na formação de leitores da faixa etária entre 3 e 5 anos, este material suge-
re atividades em dois diferentes momentos, que pretendem não apenas facilitar a compreen-
são leitora dos alunos que frequentam a Educação Infantil, mas vinculá-las à leitura e à escrita 
coletiva por meio de uma obra que trata de temas caros a esse público.

Adequação à BNCC

Ao ouvir a história do menino Pedro, que precisa se desapegar de sua chupeta, o aluno en-
trará em contato com questões internas ligadas ao seu crescimento e à aquisição de autonomia, 
compreendendo que esse tipo de desafio está presente na vida de todas as crianças desde sempre. 
Nesse transitar entre o que é igual e o que é diferente nas pessoas, a criança constrói sua identidade.

A leitura e o estudo do livro em questão estão em consonância com a prática de saberes, 
conhecimentos e campos de experiências definidos pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), entre os quais ressalta-se, sobretudo:

O eu, o outro e nós – É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão 
constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem 
outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem 
suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), 
constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se 
e, simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais.

BNCC, 2017, p. 42.
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(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e limitações. 

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de partici-
pação e cooperação. 

BNCC, 2017, p. 45.

Antes de ler o livro

Motivação para a leitura

Segundo a BNCC, a criança é alguém que

[...] observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila va-
lores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por 
meio da ação e nas interações com o mundo físico e social [e portanto, essa concepção 
de criança] não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de 
desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de impri-
mir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na 
creche quanto na pré-escola.

BNCC, 2017, p. 38.

O trabalho com a leitura compartilhada na escola é diferente da leitura que se faz em casa, 
com os familiares, ou mesmo em outros espaços, como a biblioteca ou o clube. Tal como 
recomenda a BNCC, as práticas pedagógicas na Educação Infantil devem obedecer a uma in-
tencionalidade, ou seja, ter uma proposta educativa. Nesse sentido, a leitura de Minha chupeta 
virou estrela permite uma série de abordagens que auxiliarão a construção do conhecimento 
dos alunos nessa faixa etária.

1. Crie um ambiente especial na sala de aula.  Sente-se em roda com os alunos, de uma ma-
neira confortável para todos. Inicie a aproximação com o livro apresentando ao grupo a 
capa. Explore com eles as cores, as ilustrações, mostre-lhes o título, chame atenção para 
o tipo de letra usada, leia o nome da autora e da ilustradora. Mostre, ainda, o logotipo da 
editora e conte, de maneira breve e sucinta, que um livro “sai da cabeça do autor” e passa 
por uma série de etapas até chegar às mãos dos leitores.

2. Explore o título do livro. Que história será que ele conta? O que acham que acontece ao 
longo da narrativa? Escute atentamente as respostas e anote as hipóteses das crianças so-
bre o enredo na lousa ou num quadro visível para todos da classe.

3. Leia a história para os alunos. Capriche nos gestos, na entonação, fazendo, com isso, um 
convite à participação deles. Deixe que interrompam, perguntem o que não entenderem, 
comentem e troquem impressões, sempre de forma organizada, de modo a não interrom-
per ou atrapalhar o fluxo de sua leitura.
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Depois da leitura

O texto e o contexto

1. Ao final da leitura, dê espaço para que os alunos contem como se sentiram. Se alguns 
ainda chuparem chupeta, peça que relatem qual importância o objeto tem para eles, 
pergunte como imaginam o destino da sua chupeta quando não a utilizarem mais, in-
dague sobre o que acharam do Pato Pão e da sua “magia” em transformar a chupeta em 
estrela. Àqueles que já não chupam mais chupeta, dê espaço para que contem como 
desapegaram do objeto, além de outros pontos que observou que chamaram mais a 
atenção dos alunos durante a leitura.

2. Retorne à lousa ou ao quadro no qual registrou as hipóteses dos alunos em relação à histó-
ria e compare, com eles, o que estava escrito e o que realmente aconteceu com a história. 

3. Para encerrar a atividade de leitura, use uma das hipóteses mencionadas e construa coleti-
vamente uma nova história de Pedro, sua chupeta e o Pato Pão. Para facilitar, use as expres-
sões a seguir para a construção de uma história, usando a técnica de storytelling (narração 
de histórias). Esta é uma atividade que une as áreas de Língua Portuguesa e Arte.
• Era uma vez…
• Até que um dia…
• Enquanto isso…
• E então…
• E foram felizes para sempre.

4. Registre a história construída com o grupo. Você pode gravá-la ou filmá-la e escrevê-la 
em um cartaz. Incentive os alunos a ilustrá-a e exponha os desenhos, além do cartaz, em 
algum lugar da sala de aula ou da escola, para que todos possam apreciar o trabalho. 

Para ler e refletir

Em entrevista ao Caderno Globo Primeira Infância (17ª edição, 2020), Maryanne 
Wolf, professora, pesquisadora e diretora do Center for Dyslexia, Diverse Learners, and 
Social Justice da UCLA Graduate School of Education and Information Studies, reco-
menda que os pais falem, cantem e leiam para os filhos a partir dos dois meses de ida-
de. Segundo ela, bebês e crianças pequenas precisam do contato direto com pessoas 
familiares – especialmente com suas vozes. Esse contato é imprescindível para o cresci-
mento de diversas áreas fundamentais do cérebro, como a responsável pela linguagem. 

Em seu livro O cérebro no mundo digital: os desafios da leitura da nossa era, Maryanne 
Wolf explicita com clareza os desafios da leitura no contexto em que vivemos, dominado 
pelas tecnologias digitais. Uma das coisas que ela destaca é precisamente a importância 
da introdução dos livros físicos desde a mais tenra infância. Ler livros e ler nos tablets, 
computadores e celulares não são coisas excludentes, o que importa é papel fundamen-
tal da leitura na formação intelectual, socioemocional e ética da criança.
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Não sou contra a revolução digital. Na verdade, é de primordial importância 
acompanhar os impactos crescentes das diferentes mídias, se tivermos de pre-
parar nossas crianças, onde quer que vivam, para que leiam em profundidade e 
bem, em qualquer mídia (p. 21).

Ou seja, ler é fundamental para a formação de uma criança.


