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Projetos de leitura

Guia do professor

Indicação: 3o e 4o anos
Disciplinas: Arte, Ciências
e Língua Portuguesa
Temas: socialização, expressão artística, 
cuidado com animais

CRISTINA PORTO

Ilustrações  
MICHELE IACOCCA

M
INHA IRM

Ã SEVERINA
CRISTINA PORTO

Quatro décadas? Quarenta anos?
Sim, Serafina. Mais da metade da vida

que já vivi. Até o verbo “serafinar” inventei
e uso com certa frequência...

Ah, essa menina... Companheira, cúmplice,
eu-frente-e-verso, meu reverso, meu inverso,

prosa e poesia no meu dia a dia.
Uma trajetória de alegrias e muita festa
nos lugares por onde passamos, juntas,

durante todos esses anos!
Só temos motivos para agradecer aos que 

construíram a ponte para que nossas histórias 
pudessem chegar até os leitores.

Para vocês, finalmente, a história há tanto 
tempo pedida: Minha irmã Severina!

Esperamos que gostem e que continuem 
conosco, por mais algumas décadas...

Cristina Porto

LEIA TAMBÉM:

O diário escondido da Serafina
A escolinha da Serafina 

Serafina – primeiras histórias
Serafina e o casamento do seu Nonô 
Serafina em: Manhêêê, corre aqui!

 Serafina sem rotina

Ilustrações  
MICHELE IACOCCA

CRISTINA PORTO
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Objetivos gerais:

• diferenciar comunicação verbal e não verbal;

• criar um texto do gênero campanha publicitária;

• combater os maus-tratos aos animais;

• organizar os elementos de uma história para recontá-la.

Disciplina Habilidade Objeti vo

Língua Portuguesa EF15LP19
EF03LP21

Recontar uma história 

Criar uma campanha publicitária

Artes
EF15AR04
EF15AR05
EF15AR06

Produzir colagem

Apresentar produção artística

Ciências EF03CI04
EF03CI06

Compreender as necessidades vitais dos
animais domésticos

Reconhecer as características de animais
de classes distintas

Defender o cuidado adequado aos animais

CRISTINA PORTO
Ilustrações MICHELE IACOCCA
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Fases do desenvolvimento (etapas)

As etapas descritas a seguir são sugestões de encaminhamentos para ampliar o trabalho 
acerca do livro na sala de aula.

1ª etapa – Apropriação do objeto livro

 — Objetivos:

• realizar especulações sobre o livro a partir da capa, das ilustrações e do texto de 
quarta capa;

• despertar o interesse dos alunos pela leitura.

 — Procedimentos

Iniciar apresentando a capa do livro e perguntando aos alunos se conhecem algum per-
sonagem ali retratado, pois se trata de parte de uma coleção com 40 anos de publicações. 
Caso alguém conheça a personagem Serafina, peça que relate aos colegas um pouco de sua 
experiência leitora em relação a ela. Se ninguém tiver contato anterior com a obra de Cristina 
Porto, fale brevemente sobre as outras aventuras de Serafina. Você poderá encontrar mais 
informações para ajudar nesse ponto da conversa no site Coletivo Leitor: www.coletivoleitor.
com.br/nossos-livros/?colecao=Serafina (Acesso em: 21 out. 2020). 

Em seguida, passe com os alunos pelos elementos do livro: ilustração da capa, título e tex-
to da quarta capa. Com isso, estimule que levantem hipóteses sobre o que vão encontrar nas 
páginas do livro. Anote as suposições da turma na lousa.

Após as especulações iniciais, apresente algumas das ilustrações contidas nas páginas (miolo) 
do livro. Incentive os alunos a verificar coletivamente se elas fortalecem ou contradizem as hi-
póteses expostas na lousa. Conforme a conversa avança, apague as especulações que não fazem 
mais sentido diante da exploração do conteúdo imagético do livro.

A leitura das ilustrações nesse momento é importante para proporcionar o encantamento 
dos alunos com a história que vão ler a seguir. Aguçar a curiosidade é um passo essencial na 
formação do leitor literário. 

A compreensão da relação entre texto verbal e não verbal permite uma apropriação mais 
intensa do livro por completo. Os diálogos travados entre o visual e o verbal em um livro ilus-
trado são um assunto sobre o qual muitos acadêmicos se debruçam.

Embora às vezes possa ser difícil, na análise concreta, identificar com clareza o que 
depende do icônico e do plástico, essas noções são essenciais para descrever as rela-
ções formais que se realizam na página do livro ilustrado. Estamos, portanto, diante 
de quatro códigos: linguístico, literário, icônico e plástico, cujas relações e interações 
produzem encaminhamentos distensos, de acordo com sua fundamentação em um ou 
outro dos componentes.

LINDEN, Sophie Van der. Para ler o livro ilustrado. 1ª edição. São Paulo: Cosac Naify, 2011. p. 93
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2ª etapa – Diferentes táticas de leitura

Abertura

 — Objetivos:

• iniciar a imersão no universo imaginário do livro;

• reconhecer que o ser humano é parte inseparável da natureza.

 — Procedimentos

Realize uma leitura coletiva das páginas 4 e 5 e depois converse com os alunos sobre a 
proposta do livro e sobre como ele se diferencia dos demais títulos dentro da mesma co-
leção. Com base no relato sobre o uso das flores de hibisco para lustrar sapato, pergunte 
se alguém conhece essa planta. É possível que algum estudante tenha ouvido falar do chá 
que é feito a partir dela. Tal informação pode ser dada por você, caso ninguém da turma 
reconheça a planta.

Em seguida, peça aos alunos que elenquem exemplos de uso de plantas que tenham tes-
temunhado em suas casas, seja para fins terapêuticos, seja para outros tipos de utilização. 
Comece aqui a apresentação do conceito de que a integração harmoniosa entre o homem e 
a natureza é benéfica. Tal assunto, com enfoque na questão dos tratos destinados aos animais, 
será parte de uma atividade coletiva após a leitura do livro.

Relação fraternal

 — Objetivos:

• valorizar vínculos familiares;

• apresentar os personagens do livro.

 — Procedimentos:

Faça uma leitura coletiva das páginas 6 a 9 e estabeleça com os alunos como se dá a relação 
entre Serafina e Severina, ponto central do livro.

Em seguida, organize uma conversa sobre relações entre irmãos. Você pode se orientar 
pelas seguintes perguntas: “Algum de vocês tem irmãos?”, “Quantos?”, “Você é o mais velho ou 
o mais novo?”, “O que vocês fazem juntos?”, “Vocês se ajudam? Como?”.

Duas histórias de papagaio

 — Objetivos:

• recontar narrativas;

• argumentar sobre gostos pessoais.

 — Procedimentos

Depois de uma leitura coletiva das páginas 10 a 19, peça a cada aluno que escolha qual das 
duas histórias ali narradas é sua favorita. A partir das respostas, divida a turma em dois grupos, 
a depender dos causos escolhidos. Peça a um dos estudantes do grupo que gostou do causo 
narrado por dona Nena que comece a recontá-lo para a sala. A ideia é que cada história seja 
recontada coletivamente. Portanto, você escolherá o momento de pedir aos alunos que parem 
de narrar e passem a vez para o outro. Repita a dinâmica quantas vezes forem necessárias, a fim 
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de que todos participem. Em seguida, realize essa dinâmica com o segundo grupo, que contará 
a história do seu Nonô.

Após as duas histórias terem sido narradas coletivamente em sala de aula, pergunte se 
algum aluno mudou de ideia sobre qual é o melhor causo. Estimule um debate sobre as qua-
lidades de cada história. Faça a mediação para que a discussão seja harmoniosa e respeitosa. 

Animais de estimação

 — Objetivos

• compartilhar vivências com colegas;

• visualizar o conceito de maioria e minoria.

 — Procedimentos

Faça uma leitura coletiva das páginas 20 a 24. No livro, a professora de Serafina herda alguns 
bichinhos. Pergunte aos alunos se possuem animais de estimação em casa. Peça a cada um 
que conte sobre a chegada do pet em sua vida. Em caso de vários animais em uma mesma 
residência, peça a cada aluno que relate apenas uma história, para não monopolizar a aula. Pro-
cure acolher os estudantes que não possuem um animal de estimação em casa, mas gostariam 
de tê-lo. Comente que os colegas com bichinhos em casa podem ser visitados para que essa 
vontade seja um pouco suprida. 

Conforme ocorrem as falas, anote na lousa os nomes dos animais de estimação que os 
estudantes possuem, agrupando-os por espécies. Ao final dos relatos, faça uma contagem 
coletiva de quantos animais foram inseridos na lousa, quais espécies foram indicadas e qual é 
a mais costumeira. Caso os animais citados se resumam a cães e gatos, peça à turma que cite 
outras possibilidades: hamsters, papagaios, furões, etc.  

Arte animal

 — Objetivos:

• compartilhar vivências com colegas;

• expressar artisticamente seu cotidiano.

 — Procedimentos

Depois da leitura das páginas 25 a 28, retome os animais que foram citados na atividade 
anterior. Os estudantes terão de fazer um desenho de seu animal de estimação em uma folha 
de papel. Quem não tiver um bichinho em casa pode se inspirar no de algum familiar, vizinho, 
amigo ou até mesmo retratar o pet que gostaria de ter. Peça que incluam o nome do animal 
no papel.

Em seguida, divida a turma em duplas. Cada estudante contará ao colega quem é o animal 
desenhado e responderá a possíveis perguntas que o amigo faça a respeito do bichinho. Incentive 
essa interação oral. 

Expressão plural

 — Objetivos:

• respeitar as diferenças individuais e a diversidade;

• diferenciar comunicação verbal e não verbal.
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 — Procedimentos

Faça a leitura coletiva das páginas 29 a 33. Assegure-se de que os alunos compreendam que 
não há nada de errado com Severina, que ela apenas se sente mais à vontade para se expressar 
por imagens do que por palavras. Explique que o importante é que o objetivo da comunicação 
seja alcançado, isto é, que a pessoa com quem se comunica possa compreender a mensagem 
que se pretende transmitir. Explore, em seguida, diferentes situações comunicacionais, pergun-
tando à turma qual seria a melhor linguagem para cada uma delas.  

Escreva na lousa em letras grandes: “palavras”, “imagens”, “gestos”. Na frente de cada uma, 
dê um exemplo de comunicação mediada pela palavra (um comando verbal), um exemplo de 
comunicação por imagem (as luzes do semáforo) e um exemplo de comunicação por gestos 
(pedir a alguém que se aproxime por meio de um gesto com as mãos). Demonstre que as três 
formas são eficientes, apesar de utilizarem linguagens diferentes. 

Apresente outros exemplos que se encaixem nas três palavras, mas em ordem aleatória. 
Ao final de cada exemplo, peça aos estudantes que indiquem que tipo de comunicação está 
sendo relatado.

Cuidar dos animais

 — Objetivo:

• discutir sobre maus-tratos aos animais.

 — Procedimentos

Leia coletivamente as páginas 34 a 38. Faça uma roda de conversa sobre maus-tratos aos 
animais. Apresente aos estudantes a ação de organizações que lutam pelas boas práticas ao 
lidar com bichos. Se possível, encontre alguma organização do tipo que esteja localizada pró-
xima à escola. Mostre que todos podem participar dessa luta e que o cuidado com os animais 
é um cuidado com a natureza. 

3ª etapa – Socialização

Papo literário

 — Objetivo:

• expressar opinião com base em um produto cultural;

• dividir sensações estimuladas pela leitura.

 — Procedimentos

Após a leitura completa do livro, mantenha a estrutura de roda de conversa da atividade anterior. 
Comece esse debate com base nas hipóteses levantadas na primeira etapa. Veja com os 

alunos quais suposições estavam corretas.
Em seguida, repasse a história como um todo. Faça perguntas de interpretação de texto 

para garantir que todos tenham compreendido os eventos narrados.
Finalmente, passe para as impressões pessoais sobre o livro. Estimule os alunos a compar-

tilhar suas opiniões, fazendo perguntas como: “Do que vocês mais gostaram no livro?”, “Qual 
personagem acharam mais interessante?”, “Gostaram do desfecho da história?”, “O que poderia 
ser diferente?”.
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Demonstre que, quando estamos expressando nossas opiniões, não há respostas incorre-
tas, desde que defendamos o nosso ponto de vista com argumentos embasados e respeitosos. 

Histórias de estimação

 — Objetivo:

• colher relatos orais;

• recontar narrativas;

• produzir colagem.

 — Procedimentos

Para essa atividade interdisciplinar, você poderá trabalhar juntamente com o professor de Arte.
Os estudantes deverão entrevistar algum familiar para colher uma história que envolva ani-

mal de estimação, como as que Serafina ouviu de seu Nonô e de dona Nena. Instrua para que 
façam anotações que possam ajudar no momento de recontar a história, também seguindo o 
exemplo da protagonista do livro.

De volta à sala de aula, divida a turma em duplas. Cada um deve recontar a história que 
trouxe para seu parceiro de atividade. Estimule que o estudante que ouviu a história faça per-
guntas para o contador. Depois, as posições se invertem e quem estava fazendo o relato deve 
ouvir a história do colega e fazer perguntas.

Em seguida, cada estudante fará individualmente um desenho com colagem, como Severina 
fez no livro. O desenho deve representar o animal da história do colega com o qual formou dupla. 
Em uma folha de papel, eles poderão compor com recortes de revistas e jornais, papel colorido e 
outros elementos disponibilizados pelo professor de Arte. 

Com as produções finalizadas, forme uma roda com toda a turma. Dessa vez, com a 
colagem em mãos, cada aluno contará novamente a história que ouviu do amigo para o 
restante da turma. Comente que essa atividade é valiosa, pois exige a nossa atenção com as 
histórias que são importantes para os outros, a mesma que Serafina dispensa a todos que 
contam algum causo para ela. 

Ao final, as obras podem ser expostas em sala de aula ou em algum espaço do ambiente 
escolar com boa circulação de pessoas.

4ª etapa – Gênero textual – Cartaz de campanha contra maus-tratos 
aos animais

 — Objetivo:

• conscientizar sobre proteção dos animais;

• praticar gêneros textuais da publicidade, especialmente o cartaz;

• diferenciar aspectos das classes de animais.

 — Procedimentos

Para esta atividade interdisciplinar, você poderá trabalhar com o professor de Ciências.
Releia o “Outro P.S. importantíssimo!”, na página 34 do livro. Retome brevemente a conver-

sa que foi realizada durante a leitura do livro, na atividade “Cuidar dos animais”.
Em seguida, exponha aos estudantes cartazes de campanhas publicitárias que apresentem 

mensagens ecológicas. Esses exemplos podem ser coletados na internet e projetados em sala 

P4_ATICA_MERC20_MINHA IRMA SEVERINA_PROJ DIGITAL PR.indd   6 12/17/20   4:12 PM



7

Es
te

 P
ro

je
to

 d
e 

Tr
ab

al
ho

 In
te

rd
isc

ip
lin

ar
 in

te
gr

a 
a 

ob
ra

 M
in

ha
 ir

m
ã 

Se
ve

rin
a.

 N
ão

 p
od

e 
se

r v
en

di
do

 se
pa

ra
da

m
en

te
. ©

 S
om

os
 S

ist
em

as
 d

e 
En

sin
o 

S.
A

.

de aula. Comente que os espaços publicitários não servem apenas para divulgar produtos, mas 
também para divulgar causas importantes e convencer as pessoas a agir em prol delas. Expli-
que que as campanhas de conscientização podem trazer muitas mensagens.

Apresente a proposta da atividade: fazer uma campanha contra os maus-tratos aos ani-
mais, com cartazes de conscientização produzidos pelos alunos. Cada cartaz terá como tema 
um bichinho diferente.

Divida a sala em dois grandes grupos. Explique que um dos grupos fará cartazes sobre ani-
mais que vivem na terra, enquanto o outro ficará responsável pelos bichinhos que moram em 
ambiente aquático. Dentro de cada grande grupo, os estudantes podem se dividir em equipes 
de três a cinco integrantes. 

Cada equipe produzirá um cartaz. Para isso, se reunirá com você e com o professor de 
Ciências e apresentará a ideia que pretende colocar em prática. Juntos, orientem os alunos 
para que a peça não contenha erros. Sempre que necessário, retome os exemplos de cartazes 
que você levou para a sala de aula, comentando a importância de seguir a estrutura do gênero. 

Com os cartazes prontos, é uma boa iniciativa realizar um evento para a apresentação 
deles para a comunidade escolar. Outra opção é alinhar a campanha com outro evento, como 
uma feira cultural ou festival de artes.
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