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 Caro(a) educador(a),

 Este é um pequeno guia para auxiliá-lo(a) no trabalho, 
em sala de aula, com a obra Onde está?, escrita por Renata 
Viana. A obra está organizada com a estrutura de uma frase 
para cada página, tendo como recurso o uso de rimas. Cada 
verso tende a trabalhar a relação dos sons dos fonemas. Aqui, 
nosso objetivo é promover um momento de interação e 
aprendizagem entre você, educador(a), e sua turma. Tendo 
em vista que esse é um momento de aprendizagem, as orien-
tações seguem os objetivos da Educação Infantil estabeleci-
dos pela BNCC para as crianças da Creche II. É essencial estar 
atento(a) à criação de um ambiente de aprendizagem para os 
pequenos sentirem-se livres para participar, indagar e/ou 
investigar. Você, educador(a), deve dedicar-se a esse momen-
to enriquecedor que transborda conexões com as crianças. As 
sugestões de atividades aqui propostas têm o intuito de pro-
porcionar uma experiência agravável para todos os partici-
pantes do processo. Todas as ações aqui aludidas são para 
orientar seu trabalho, mas é relevante lembrar que são livres 
para ser adaptadas ao seu planejamento, visando um trabalho 
de criatividade e de autonomia que se adapte à realidade de 
cada turma. 
 Cadermartori, autora do livro O que é Literatura Infan-
til?,  fala da importância de trabalhar a literatura na infância 
com os aspectos da sonoridade e composições que a leitura 
promove. Ainda de acordo com ela, os aspectos sonoros pren-
dem a atenção dos alunos e o momento da leitura é importan-

INTRODUCAO
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te para o educador trabalhar examinando a obra, percebendo 
“se relação entre os sons é privilegiada em jogos sonoros, que 
repetem fonemas no verso ou na estrofe, seja em rimas, 
refrões ou ecos, formando, assim, uma rede sonora.” (CADER-
MARTORI, 2010, p.24). A obra Onde está? visa promover um 
trabalho com a sonoridade das palavras, fazendo com que os 
infantes percebam os vários sons parecidos que podem 
formar outras palavras. A autora chama esse momento de 
“relação lúdica com a língua”, e afirma que ele é fundamental 
para os pequenos, pois “A manipulação lúdica dos sons da 
língua pela criança, fruição do sonoro independentemente do 
significado, constitui parte fundamental do desenvolvimento 
linguístico” (CADERMARTORI, 2010, p.38).
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 Desejamos uma ótima leitura e um momento de ludici-
dade e aprendizado entre você, educador(a), e sua turma. 
Lembrando que a ludicidade deve estar presente nesta faixa 
etária com o mesmo objetivo de aprendizagem, levando em 
consideração que “a interferência de um professor, por exem-
plo, deve ser cuidadosa, para não inibir a brincadeira que, com 
direção e reforço externo, pode ter frustrada sua gratuidade” 
(CADERMARTORI, 2010, p.39).
 Vamos seguir com propostas para a leitura da obra 
Onde está?, e explorá-la com atividades prazerosas que 
podem auxiliar você, educador(a), a mediar estratégias para a 
descoberta de possibilidades combinatórias da nossa Língua 
Portuguesa, e para que seus alunos possam perceber o siste-
ma que estrutura a sonoridade das palavras.
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SOBRE A OBRA

 O livro “Onde está?” traz, em versos 
simples, atividades rotineiras, carregadas 
de poesia do olhar infantil. Nesse livro, 
indicado para crianças bem pequenas, em 
cada página há uma descoberta. Contudo, 
por detrás de cada uma delas, há uma 
ação, uma reflexão e um momento para 
ser experienciado. 
 Nessa obra, o público leitor é convi-
dado a encontrar crianças. No encontro, 
além de vislumbrá-las, também experi-
menta o letramento, percebendo os sons 
das palavras apresentados por meio de 
rimas brincantes.

6



SOBRE A AUTORA

SOBRE O ILUSTRADOR

 Renata Viana, autora de Onde 
está?, é pedagoga, mestra em Gestão 
Social, Educação e Desenvolvimento 
Local. Autora de livros didáticos e 
literários, coordenadora pedagógica, 
formadora de professores e coorde-
nadora do Ensino Superior do pro-
grama de Alfabetização e Letramen-
to.

 Ronald Martins, ilustrador de 
Onde está?, é formado em Desenho 
Industrial. Ilustrou livros didáticos 
para editoras como FTD, Editora 
Porto (Portugal), Casa Publicadora 
Brasileira - CPB, Editora Moderna, 
Editora Leya, Editora Edebe; os livros 
infantis para autores independentes 
“O lápis cor da pele do menino 
marrom”, “As artes da menina amare-
la”, de Ana Paula Marini; “Mamãe já 
foi criança”, de Ana Menta; “De onde 
vem o pintinho” e “Juba de leão”, de 
Marismar Borém para a Editora Cora, 
além de histórias em quadrinhos e 
cartilhas institucionais para diversas 
entidades e empresas.
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 Caro(a) educador(a), é necessária uma pré-leitura antes 
da apresentação da obra aos pequenos. Prepare-se tendo em 
vista a entonação de sua voz, expressões faciais, a fim de 
prender a atenção dos participantes nesse momento. Esta 
obra é estruturada com frases curtas para ser aderente à 
faixa etária à qual se propõe. Mas, a cada página, é possível 
extrapolar os escritos e ir além, possibilitando às crianças a 
ampliação do olhar para a proposta. Inicialmente, realize a 
leitura de toda a obra. Em um segundo momento, organize o 
instante, narre o conto pausadamente e explore cada página. 
Convide as crianças a participarem ativamente desse espaço. 
Aqui, será possível propiciar o ensejo de desenvolvimento da 
linguagem oral, tão importante para esta faixa etária.
 É essencial que você, ducador(a), escolha o melhor horá-
rio para a leitura, de acordo com o perfil de sua turma. Escolha 
um momento em que você perceba uma maior concentração 

deles, pois isso apoia e motiva os alunos a participarem com 
perguntas e indagações. Sempre esteja solícito a responder e 
ouvir os alunos, não deixe que passem as oportunidades de 
aprendizagem e de trocas.
 A participação dos pequenos no momento da leitura é 
um importante objetivo na Educação Infantil, pois, de acordo 
com Barros (2017, p.27), “a leitura tomada como produção de 
sentido do sujeito só pode ser ativa. O adjetivo reitera o lugar 
das crianças como agentes. Como leitoras ouvintes, as crian-
ças precisam fazer um esforço de atenção para acompanhar o 
que está sendo lido”. As crianças vão acompanhar a sua leitu-
ra, educador(a), por meio da sua voz, prestando atenção na 
entonação, expressões e pausas. Todo esse processo deve ser 
organizado em seu planejamento para otimizar um momento 
de leitura significativo com sua turma. Sendo assim, de acordo 
com as autoras Sepúlveda e Teberosky (2017, p.72):

EXPLORANDO A OBRA:
A PRE-LEITURA
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 Caro(a) educador(a), é necessária uma pré-leitura antes 
da apresentação da obra aos pequenos. Prepare-se tendo em 
vista a entonação de sua voz, expressões faciais, a fim de 
prender a atenção dos participantes nesse momento. Esta 
obra é estruturada com frases curtas para ser aderente à 
faixa etária à qual se propõe. Mas, a cada página, é possível 
extrapolar os escritos e ir além, possibilitando às crianças a 
ampliação do olhar para a proposta. Inicialmente, realize a 
leitura de toda a obra. Em um segundo momento, organize o 
instante, narre o conto pausadamente e explore cada página. 
Convide as crianças a participarem ativamente desse espaço. 
Aqui, será possível propiciar o ensejo de desenvolvimento da 
linguagem oral, tão importante para esta faixa etária.
 É essencial que você, ducador(a), escolha o melhor horá-
rio para a leitura, de acordo com o perfil de sua turma. Escolha 
um momento em que você perceba uma maior concentração 

deles, pois isso apoia e motiva os alunos a participarem com 
perguntas e indagações. Sempre esteja solícito a responder e 
ouvir os alunos, não deixe que passem as oportunidades de 
aprendizagem e de trocas.
 A participação dos pequenos no momento da leitura é 
um importante objetivo na Educação Infantil, pois, de acordo 
com Barros (2017, p.27), “a leitura tomada como produção de 
sentido do sujeito só pode ser ativa. O adjetivo reitera o lugar 
das crianças como agentes. Como leitoras ouvintes, as crian-
ças precisam fazer um esforço de atenção para acompanhar o 
que está sendo lido”. As crianças vão acompanhar a sua leitu-
ra, educador(a), por meio da sua voz, prestando atenção na 
entonação, expressões e pausas. Todo esse processo deve ser 
organizado em seu planejamento para otimizar um momento 
de leitura significativo com sua turma. Sendo assim, de acordo 
com as autoras Sepúlveda e Teberosky (2017, p.72):
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“Para oferecer às crianças a experiência da leitura em voz alta, 

precisamos garantir oportunidades para que se estabeleçam 

laços com aquilo que elas escutarão. Se o que queremos é que 

as crianças compreendam e participem, é preciso criar condi-

ções para que isso aconteça. É importante dedicar tempo para 

prepará-las e para orientá-las durante a leitura. Antes de 

começar a ler, é importante instaurar um tempo para criar o 

contexto. Trata-se de ajudar as crianças a pensarem no que 

será lido, a criarem expectativas e a formularem perguntas. 

Durante a leitura, não hesite em parar, dar lugar para as 

reações infantis, seus comentários, contrastes e perguntas. 

”SEPÚLVEDA E TEBEROSKY” (2017, p.72).

 Os autores concluem que a forma com que fazemos a 
leitura em voz alta, e utilizando as estratégias pedagógicas 
para prender a atenção dos pequenos, possibilita a compreen-
são do que está sendo dito e, assim, eles conseguem desen-
volver as atividades com mais autonomia.
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EXPLORE OS PARATEXTOS!
 Professor(a), as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 
meses estão no processo de desenvolvimento da linguagem 
oral. Pinho (2019) coloca que as crianças pequenas utilizam 
diversas formas de linguagem: do brincar, dos sentimentos, 
dos desenhos, entre outras. Por isso, neste momento é essen-
cial que os paratextos sejam explorados.
 Os paratextos são utilizados para realizar a leitura de 
textos, mesmo que os leitores ainda não sejam alfabetizados, 
pois seu objetivo é a percepção das imagens e, através dessa 
análise, é possível buscar apoio para compreensão do que é 
abordado no conto ao promover a interação com a história. 
Para a faixa etária à qual a história se destina, esse trabalho é 
de suma importância, visto que auxilia no desenvolvimento da 
linguagem necessário às crianças.
 A leitura de um livro de literatura infantil começa pela 
capa. Ela é capaz de transmitir mensagens e, por meio de 
informações visuais, que devem ser identificadas, discutidas e 
analisadas, promove a sedução do leitor pois contém a con-
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1 Conversar e ouvir as crianças, inclusive nesse momento de pré-leitura, ajuda a desenvolver
a habilidade (EI02EO04) da BNCC. Veja mais em: https://bit.ly/3BduEMc 

Acesso em 13 de maio de 2021.

cepção que está englobada na obra. Bamberge (2002) afirma 
que a criança começa a entender a história pela imagem e con-
sequentemente, ela produz sentido. Sendo assim, a capa do 
livro é essencial para que os pequenos ampliem visualmente e 
verbalmente o conteúdo que ainda será apresentado. À vista 
disso, o trabalho com sua turma precisa ser introduzido pela 
capa.

 Professor(a), chame a aten-
ção das crianças para a composi-
ção do título. Instigue-as1 para 
que façam inferências. Procure 
contextualizar o título com a vida 
delas. Mostre que o título é com-
posto por duas palavras e elas nos 
trazem uma pergunta: “Onde 
está?”. 

 Caro(a) educador(a), você já se organizou, se preparou, 
fez a leitura e, agora, antes das propostas de atividade, é 
necessário um tempo de interação com as crianças sobre ela.  
O momento de leitura abre um espaço discursivo dialógico 
entre o leitor e a obra no seu conjunto povoado de diferentes 
vozes: das ilustrações, dos personagens, do autor, do narra-
dor, do projeto gráfico, das ideologias. Onde está? tem ilustra-
ções simples, mas que podem gerar a curiosidade dos peque-
nos e estimular este momento de perguntas e dúvidas, como 
na cena em que temos uma criança conversando com outra 
que está na cadeira de rodas.  
 Esse momento pode ser explorado, por exemplo, por 
você, educador(a), falando sobre essas diferenças que podem 
vir a acontecer no cotidiano dos seus alunos e como nós pode-
mos ser inclusivos e preocupar-nos em buscar brincadeiras 

que todos possam participar, independente de suas diferen-
ças. A diversidade é importante na Educação Infantil e deve 
ser tratada por nós, educadores(as), com leveza e sabedoria. 
De acordo com Viana (2002, p. 56), “a criança, ao contrário do 
que era considerado no passado, mostra-se como um ser que 
pensa, tem sentimentos e emoções e, portanto, é participante 
ativo do mundo”. Dessa forma, é papel da escola estimular 
esses momentos que tratam das diferenças e ensinar que 
todos devem ser aceitos e respeitados, independentemente 
das suas diferenças.
 Por fim, vamos apresentar neste pequeno guia algumas 
propostas de atividades para essa obra que você, educador(a), 
pode aproveitar no seu plano de aula, e adaptá-lo a cada reali-
dade da sua turma. Sempre com foco na organização das 
estratégias pedagógicas para que os seus objetivos de apren-
dizagem sejam alcançados. Esperamos que gostem das pro-
postas e possam aproveitá-las nas suas aulas, enriquecendo 
esse momento da leitura na Educação Infantil e trazendo 
prazer aos pequenos por meio das histórias.

COMECE PELO TITULO. 
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• Professor(a), prepare alguns objetos e/ou alimentos que 
rimem com os nomes das crianças e convide-as, uma a uma, 
a procurá-los em sala de aula. Você deve conduzir o convite 
às crianças, sempre com caráter de ludicidade, e chamando 
a atenção para os sons finais do nome da criança e do objeto 
a ser encontrado.

•  Após o encontro dos objetos pelas crianças, convide-as a 
registrar em uma folha a estrutura da figuração humana, 
representando si mesmas e também o objeto. Oriente às 
crianças o registro. Se possível, anterior a ele, convide as 
crianças para se observarem no espelho. Nesse momento, 
chame a atenção para as partes do corpo para que o regis-
tro seja rico em detalhes.

 Caro(a) educador(a), você já se organizou, se preparou, 
fez a leitura e, agora, antes das propostas de atividade, é 
necessário um tempo de interação com as crianças sobre ela.  
O momento de leitura abre um espaço discursivo dialógico 
entre o leitor e a obra no seu conjunto povoado de diferentes 
vozes: das ilustrações, dos personagens, do autor, do narra-
dor, do projeto gráfico, das ideologias. Onde está? tem ilustra-
ções simples, mas que podem gerar a curiosidade dos peque-
nos e estimular este momento de perguntas e dúvidas, como 
na cena em que temos uma criança conversando com outra 
que está na cadeira de rodas.  
 Esse momento pode ser explorado, por exemplo, por 
você, educador(a), falando sobre essas diferenças que podem 
vir a acontecer no cotidiano dos seus alunos e como nós pode-
mos ser inclusivos e preocupar-nos em buscar brincadeiras 

que todos possam participar, independente de suas diferen-
ças. A diversidade é importante na Educação Infantil e deve 
ser tratada por nós, educadores(as), com leveza e sabedoria. 
De acordo com Viana (2002, p. 56), “a criança, ao contrário do 
que era considerado no passado, mostra-se como um ser que 
pensa, tem sentimentos e emoções e, portanto, é participante 
ativo do mundo”. Dessa forma, é papel da escola estimular 
esses momentos que tratam das diferenças e ensinar que 
todos devem ser aceitos e respeitados, independentemente 
das suas diferenças.
 Por fim, vamos apresentar neste pequeno guia algumas 
propostas de atividades para essa obra que você, educador(a), 
pode aproveitar no seu plano de aula, e adaptá-lo a cada reali-
dade da sua turma. Sempre com foco na organização das 
estratégias pedagógicas para que os seus objetivos de apren-
dizagem sejam alcançados. Esperamos que gostem das pro-
postas e possam aproveitá-las nas suas aulas, enriquecendo 
esse momento da leitura na Educação Infantil e trazendo 
prazer aos pequenos por meio das histórias.

13



Professor(a),
existem várias músicas boas para se trabalhar com as 

crianças pequenas da creche II sobre as partes do 
corpo. A seguir está uma sugestão. É um vídeo com a 

música “Mexo o meu corpo”, do projeto Pipalupa. Com 
ele, as crianças terão contato com as parte do corpo.

https://www.youtube.com/watch?v=1rvR3Gv5egQ

• Explore a ilustração da capa. Questione as crianças se elas 
conhecem esse menino. Pergunte a elas: você sabe o nome 
dele? Quantos anos ele tem? Ele parece estar feliz? Por quê? O 
que parece estar acontecendo com ele? Por que você pensa 
desta forma? 
 A partir das respostas que as crianças forem trazendo para 
o diálogo, amplie o trabalho nesse momento, propiciando ainda 
mais indagações.

 Caro(a) educador(a), você já se organizou, se preparou, 
fez a leitura e, agora, antes das propostas de atividade, é 
necessário um tempo de interação com as crianças sobre ela.  
O momento de leitura abre um espaço discursivo dialógico 
entre o leitor e a obra no seu conjunto povoado de diferentes 
vozes: das ilustrações, dos personagens, do autor, do narra-
dor, do projeto gráfico, das ideologias. Onde está? tem ilustra-
ções simples, mas que podem gerar a curiosidade dos peque-
nos e estimular este momento de perguntas e dúvidas, como 
na cena em que temos uma criança conversando com outra 
que está na cadeira de rodas.  
 Esse momento pode ser explorado, por exemplo, por 
você, educador(a), falando sobre essas diferenças que podem 
vir a acontecer no cotidiano dos seus alunos e como nós pode-
mos ser inclusivos e preocupar-nos em buscar brincadeiras 

que todos possam participar, independente de suas diferen-
ças. A diversidade é importante na Educação Infantil e deve 
ser tratada por nós, educadores(as), com leveza e sabedoria. 
De acordo com Viana (2002, p. 56), “a criança, ao contrário do 
que era considerado no passado, mostra-se como um ser que 
pensa, tem sentimentos e emoções e, portanto, é participante 
ativo do mundo”. Dessa forma, é papel da escola estimular 
esses momentos que tratam das diferenças e ensinar que 
todos devem ser aceitos e respeitados, independentemente 
das suas diferenças.
 Por fim, vamos apresentar neste pequeno guia algumas 
propostas de atividades para essa obra que você, educador(a), 
pode aproveitar no seu plano de aula, e adaptá-lo a cada reali-
dade da sua turma. Sempre com foco na organização das 
estratégias pedagógicas para que os seus objetivos de apren-
dizagem sejam alcançados. Esperamos que gostem das pro-
postas e possam aproveitá-las nas suas aulas, enriquecendo 
esse momento da leitura na Educação Infantil e trazendo 
prazer aos pequenos por meio das histórias.
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A LEITURA 
 Onde está? é uma obra que começa com uma pergunta: 
Onde está o João? Logo vem a resposta: comendo pão. 
Percebemos que ela trabalha a consciência fonológica. De 
acordo com Morais (2012), essa capacidade de refletir sobre 
os segmentos sonoros das palavras que pronunciamos e esse 
processo são importantes para as crianças da Educação Infan-
til, pois, assim, elas começam a perceber e a se acostumar 
com esses processos fonológicos os quais servirão como base 
para a apropriação da leitura e da escrita.
 A obra é organizada partindo dos questionamentos 
feitos às crianças, sempre começando com “onde está?”, 
remetendo-se à pergunta trazida no título. Nessa brincadeira, 
as crianças denominadas bem pequenas, de acordo com a 
BNCC, são estimuladas a realizar a leitura das imagens conti-
das nas páginas, para que adivinhem a ação do próximo per-
sonagem que será trazido à tona. A cada mudança de nome 
dos participantes e a cada mudança de ações que eles estão 

 Caro(a) educador(a), você já se organizou, se preparou, 
fez a leitura e, agora, antes das propostas de atividade, é 
necessário um tempo de interação com as crianças sobre ela.  
O momento de leitura abre um espaço discursivo dialógico 
entre o leitor e a obra no seu conjunto povoado de diferentes 
vozes: das ilustrações, dos personagens, do autor, do narra-
dor, do projeto gráfico, das ideologias. Onde está? tem ilustra-
ções simples, mas que podem gerar a curiosidade dos peque-
nos e estimular este momento de perguntas e dúvidas, como 
na cena em que temos uma criança conversando com outra 
que está na cadeira de rodas.  
 Esse momento pode ser explorado, por exemplo, por 
você, educador(a), falando sobre essas diferenças que podem 
vir a acontecer no cotidiano dos seus alunos e como nós pode-
mos ser inclusivos e preocupar-nos em buscar brincadeiras 

entretidos, o foco está nas rimas apresentadas. É interessante 
ressaltar que a obra também nos proporciona o diálogo sobre 
o respeito às características individuais das crianças, visto 
que cada um dos personagens possui um gosto diferente. A 
personagem cadeirante traz a oportunidade para você, edu-
cador(a), trabalhar a inclusão com os pequenos e questionar 
quais os pontos de vista que sua turma apresenta sobre essa 
questão. Outra proposta é que podem ser abrangidas habili-
dades socioemocionais, apresentando os valores de respeito 
ao próximo e da aceitação do outro, independente das carac-
terísticas individuais.

que todos possam participar, independente de suas diferen-
ças. A diversidade é importante na Educação Infantil e deve 
ser tratada por nós, educadores(as), com leveza e sabedoria. 
De acordo com Viana (2002, p. 56), “a criança, ao contrário do 
que era considerado no passado, mostra-se como um ser que 
pensa, tem sentimentos e emoções e, portanto, é participante 
ativo do mundo”. Dessa forma, é papel da escola estimular 
esses momentos que tratam das diferenças e ensinar que 
todos devem ser aceitos e respeitados, independentemente 
das suas diferenças.
 Por fim, vamos apresentar neste pequeno guia algumas 
propostas de atividades para essa obra que você, educador(a), 
pode aproveitar no seu plano de aula, e adaptá-lo a cada reali-
dade da sua turma. Sempre com foco na organização das 
estratégias pedagógicas para que os seus objetivos de apren-
dizagem sejam alcançados. Esperamos que gostem das pro-
postas e possam aproveitá-las nas suas aulas, enriquecendo 
esse momento da leitura na Educação Infantil e trazendo 
prazer aos pequenos por meio das histórias.
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 Onde está? é uma obra que começa com uma pergunta: 
Onde está o João? Logo vem a resposta: comendo pão. 
Percebemos que ela trabalha a consciência fonológica. De 
acordo com Morais (2012), essa capacidade de refletir sobre 
os segmentos sonoros das palavras que pronunciamos e esse 
processo são importantes para as crianças da Educação Infan-
til, pois, assim, elas começam a perceber e a se acostumar 
com esses processos fonológicos os quais servirão como base 
para a apropriação da leitura e da escrita.
 A obra é organizada partindo dos questionamentos 
feitos às crianças, sempre começando com “onde está?”, 
remetendo-se à pergunta trazida no título. Nessa brincadeira, 
as crianças denominadas bem pequenas, de acordo com a 
BNCC, são estimuladas a realizar a leitura das imagens conti-
das nas páginas, para que adivinhem a ação do próximo per-
sonagem que será trazido à tona. A cada mudança de nome 
dos participantes e a cada mudança de ações que eles estão 

 Caro(a) educador(a), você já se organizou, se preparou, 
fez a leitura e, agora, antes das propostas de atividade, é 
necessário um tempo de interação com as crianças sobre ela.  
O momento de leitura abre um espaço discursivo dialógico 
entre o leitor e a obra no seu conjunto povoado de diferentes 
vozes: das ilustrações, dos personagens, do autor, do narra-
dor, do projeto gráfico, das ideologias. Onde está? tem ilustra-
ções simples, mas que podem gerar a curiosidade dos peque-
nos e estimular este momento de perguntas e dúvidas, como 
na cena em que temos uma criança conversando com outra 
que está na cadeira de rodas.  
 Esse momento pode ser explorado, por exemplo, por 
você, educador(a), falando sobre essas diferenças que podem 
vir a acontecer no cotidiano dos seus alunos e como nós pode-
mos ser inclusivos e preocupar-nos em buscar brincadeiras 

entretidos, o foco está nas rimas apresentadas. É interessante 
ressaltar que a obra também nos proporciona o diálogo sobre 
o respeito às características individuais das crianças, visto 
que cada um dos personagens possui um gosto diferente. A 
personagem cadeirante traz a oportunidade para você, edu-
cador(a), trabalhar a inclusão com os pequenos e questionar 
quais os pontos de vista que sua turma apresenta sobre essa 
questão. Outra proposta é que podem ser abrangidas habili-
dades socioemocionais, apresentando os valores de respeito 
ao próximo e da aceitação do outro, independente das carac-
terísticas individuais.

que todos possam participar, independente de suas diferen-
ças. A diversidade é importante na Educação Infantil e deve 
ser tratada por nós, educadores(as), com leveza e sabedoria. 
De acordo com Viana (2002, p. 56), “a criança, ao contrário do 
que era considerado no passado, mostra-se como um ser que 
pensa, tem sentimentos e emoções e, portanto, é participante 
ativo do mundo”. Dessa forma, é papel da escola estimular 
esses momentos que tratam das diferenças e ensinar que 
todos devem ser aceitos e respeitados, independentemente 
das suas diferenças.
 Por fim, vamos apresentar neste pequeno guia algumas 
propostas de atividades para essa obra que você, educador(a), 
pode aproveitar no seu plano de aula, e adaptá-lo a cada reali-
dade da sua turma. Sempre com foco na organização das 
estratégias pedagógicas para que os seus objetivos de apren-
dizagem sejam alcançados. Esperamos que gostem das pro-
postas e possam aproveitá-las nas suas aulas, enriquecendo 
esse momento da leitura na Educação Infantil e trazendo 
prazer aos pequenos por meio das histórias.
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 Caro(a) educador(a), você já se organizou, se preparou, 
fez a leitura e, agora, antes das propostas de atividade, é 
necessário um tempo de interação com as crianças sobre ela.  
O momento de leitura abre um espaço discursivo dialógico 
entre o leitor e a obra no seu conjunto povoado de diferentes 
vozes: das ilustrações, dos personagens, do autor, do narra-
dor, do projeto gráfico, das ideologias. Onde está? tem ilustra-
ções simples, mas que podem gerar a curiosidade dos peque-
nos e estimular este momento de perguntas e dúvidas, como 
na cena em que temos uma criança conversando com outra 
que está na cadeira de rodas.  
 Esse momento pode ser explorado, por exemplo, por 
você, educador(a), falando sobre essas diferenças que podem 
vir a acontecer no cotidiano dos seus alunos e como nós pode-
mos ser inclusivos e preocupar-nos em buscar brincadeiras 

que todos possam participar, independente de suas diferen-
ças. A diversidade é importante na Educação Infantil e deve 
ser tratada por nós, educadores(as), com leveza e sabedoria. 
De acordo com Viana (2002, p. 56), “a criança, ao contrário do 
que era considerado no passado, mostra-se como um ser que 
pensa, tem sentimentos e emoções e, portanto, é participante 
ativo do mundo”. Dessa forma, é papel da escola estimular 
esses momentos que tratam das diferenças e ensinar que 
todos devem ser aceitos e respeitados, independentemente 
das suas diferenças.
 Por fim, vamos apresentar neste pequeno guia algumas 
propostas de atividades para essa obra que você, educador(a), 
pode aproveitar no seu plano de aula, e adaptá-lo a cada reali-
dade da sua turma. Sempre com foco na organização das 
estratégias pedagógicas para que os seus objetivos de apren-
dizagem sejam alcançados. Esperamos que gostem das pro-
postas e possam aproveitá-las nas suas aulas, enriquecendo 
esse momento da leitura na Educação Infantil e trazendo 
prazer aos pequenos por meio das histórias.

EXPLORANDO A OBRA:
POS-LEITURA 
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 Caro(a) educador(a), você já se organizou, se preparou, 
fez a leitura e, agora, antes das propostas de atividade, é 
necessário um tempo de interação com as crianças sobre ela.  
O momento de leitura abre um espaço discursivo dialógico 
entre o leitor e a obra no seu conjunto povoado de diferentes 
vozes: das ilustrações, dos personagens, do autor, do narra-
dor, do projeto gráfico, das ideologias. Onde está? tem ilustra-
ções simples, mas que podem gerar a curiosidade dos peque-
nos e estimular este momento de perguntas e dúvidas, como 
na cena em que temos uma criança conversando com outra 
que está na cadeira de rodas.  
 Esse momento pode ser explorado, por exemplo, por 
você, educador(a), falando sobre essas diferenças que podem 
vir a acontecer no cotidiano dos seus alunos e como nós pode-
mos ser inclusivos e preocupar-nos em buscar brincadeiras 

que todos possam participar, independente de suas diferen-
ças. A diversidade é importante na Educação Infantil e deve 
ser tratada por nós, educadores(as), com leveza e sabedoria. 
De acordo com Viana (2002, p. 56), “a criança, ao contrário do 
que era considerado no passado, mostra-se como um ser que 
pensa, tem sentimentos e emoções e, portanto, é participante 
ativo do mundo”. Dessa forma, é papel da escola estimular 
esses momentos que tratam das diferenças e ensinar que 
todos devem ser aceitos e respeitados, independentemente 
das suas diferenças.
 Por fim, vamos apresentar neste pequeno guia algumas 
propostas de atividades para essa obra que você, educador(a), 
pode aproveitar no seu plano de aula, e adaptá-lo a cada reali-
dade da sua turma. Sempre com foco na organização das 
estratégias pedagógicas para que os seus objetivos de apren-
dizagem sejam alcançados. Esperamos que gostem das pro-
postas e possam aproveitá-las nas suas aulas, enriquecendo 
esse momento da leitura na Educação Infantil e trazendo 
prazer aos pequenos por meio das histórias.
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Professor(a),
para apoiar o trabalho com a inclusão, mostre para as 

crianças a canção “AMIGO ESPECIAL”, do educador 
Marcelo Serralva. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=5H8ITgRwZkk

2 Veja as habilidades (EI02EO04) (EI02CG01) (EI02EF01)
(EI02EF03) (EI02EF05) em https://bit.ly/3BduEMc

 Acesso em 07 de agosto de 2021.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

 Caro(a) educador(a), você já se organizou, se preparou, 
fez a leitura e, agora, antes das propostas de atividade, é 
necessário um tempo de interação com as crianças sobre ela.  
O momento de leitura abre um espaço discursivo dialógico 
entre o leitor e a obra no seu conjunto povoado de diferentes 
vozes: das ilustrações, dos personagens, do autor, do narra-
dor, do projeto gráfico, das ideologias. Onde está? tem ilustra-
ções simples, mas que podem gerar a curiosidade dos peque-
nos e estimular este momento de perguntas e dúvidas, como 
na cena em que temos uma criança conversando com outra 
que está na cadeira de rodas.  
 Esse momento pode ser explorado, por exemplo, por 
você, educador(a), falando sobre essas diferenças que podem 
vir a acontecer no cotidiano dos seus alunos e como nós pode-
mos ser inclusivos e preocupar-nos em buscar brincadeiras 

que todos possam participar, independente de suas diferen-
ças. A diversidade é importante na Educação Infantil e deve 
ser tratada por nós, educadores(as), com leveza e sabedoria. 
De acordo com Viana (2002, p. 56), “a criança, ao contrário do 
que era considerado no passado, mostra-se como um ser que 
pensa, tem sentimentos e emoções e, portanto, é participante 
ativo do mundo”. Dessa forma, é papel da escola estimular 
esses momentos que tratam das diferenças e ensinar que 
todos devem ser aceitos e respeitados, independentemente 
das suas diferenças.
 Por fim, vamos apresentar neste pequeno guia algumas 
propostas de atividades para essa obra que você, educador(a), 
pode aproveitar no seu plano de aula, e adaptá-lo a cada reali-
dade da sua turma. Sempre com foco na organização das 
estratégias pedagógicas para que os seus objetivos de apren-
dizagem sejam alcançados. Esperamos que gostem das pro-
postas e possam aproveitá-las nas suas aulas, enriquecendo 
esse momento da leitura na Educação Infantil e trazendo 
prazer aos pequenos por meio das histórias.

Tema 1   O registro das emoções 2

 As mini-histórias foram cunhadas em um projeto de 
Malaguzzi (pedagogo italiano), na década de 1980, pelos edu-
cadores de Reggio Emília, cidade italiana, que revolucionou a 
educação da infância a partir de práticas pedagógicas as quais 
valorizam a escuta a criança (ARAÚJO, 2020). Essas histórias 
partem da premissa de focar no cotidiano vivenciado pelas 
crianças, criar registros dessa vivência e, a partir da curadoria 
do material coletado, exprimir narrativas. 
 Um dos maiores propagadores dessa metodologia no 
Brasil é o Fochi (doutor em educação, especialista da infân-
cia). Ele sinaliza que Malaguzzi coloca as mini-histórias como 
uma narrativa visual, pois para ele “valer-se das imagens e de 
uma narrativa praticamente visual era a metáfora que o 
pedagogo precisava para discutir o valor das interações entre 
as crianças, mesmo na ausência da palavra” (FOCHI, 2019, p. 
104), sendo “uma forma de escutar as crianças e de ajudar as 
famílias a escutar seus filhos” (FOCHI, 2019, p. 18, apud ALTI-
MIR, 2010, p. 84).

 Então, para colocar em prática o trabalho, antes de rea-
lizar a leitura do livro Onde está? para as crianças, apresente 
a obra, dizendo que vai acontecer algo muito interessante. 
Instigue-as a dizer o que pode ocorrer. Registre todos os mo-
mentos utilizando fotografias das expressões das crianças. A 
seguir, inicie a leitura. Em função das mini-histórias represen-
tarem momentos cotidianos, de surpresa, reflexão e vivência, 
essas reações, juntamente com a narrativa das crianças, é que 
embasarão a construção da mini-história.
 À medida que o conto ocorrer, peça a alguém (se possí-
vel, um adulto experiente) que registre as emoções das crian-
ças durante todo o momento. Escute as crianças em todas 
suas expressões comunicacionais (verbais ou não verbais). 
Incentive-as a expressar-se sobre a história e as experiências 
que ela está vivenciando. Depois, faça a curadoria dessas ima-
gens e crie uma mini-história, relatando toda a atividade, de 

maneira narrativa, contando as percepções do(a) professor(a) 
e das crianças durante todo o processo. Essa narrativa pode 
ser estruturada em um portador semelhante a um portfólio. 
Em cada página, deve haver uma foto do momento e uma 
frase ou parágrafo que diga o que aconteceu naquele momen-
to, criando, assim, uma narrativa. Para fechamento do traba-
lho com a construção, a mini-história pode ser enviada às 
famílias, com o convite à contribuição com opiniões, avaliação 
e/ou sugestão sobre a realização dele.  
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 Caro(a) educador(a), você já se organizou, se preparou, 
fez a leitura e, agora, antes das propostas de atividade, é 
necessário um tempo de interação com as crianças sobre ela.  
O momento de leitura abre um espaço discursivo dialógico 
entre o leitor e a obra no seu conjunto povoado de diferentes 
vozes: das ilustrações, dos personagens, do autor, do narra-
dor, do projeto gráfico, das ideologias. Onde está? tem ilustra-
ções simples, mas que podem gerar a curiosidade dos peque-
nos e estimular este momento de perguntas e dúvidas, como 
na cena em que temos uma criança conversando com outra 
que está na cadeira de rodas.  
 Esse momento pode ser explorado, por exemplo, por 
você, educador(a), falando sobre essas diferenças que podem 
vir a acontecer no cotidiano dos seus alunos e como nós pode-
mos ser inclusivos e preocupar-nos em buscar brincadeiras 

que todos possam participar, independente de suas diferen-
ças. A diversidade é importante na Educação Infantil e deve 
ser tratada por nós, educadores(as), com leveza e sabedoria. 
De acordo com Viana (2002, p. 56), “a criança, ao contrário do 
que era considerado no passado, mostra-se como um ser que 
pensa, tem sentimentos e emoções e, portanto, é participante 
ativo do mundo”. Dessa forma, é papel da escola estimular 
esses momentos que tratam das diferenças e ensinar que 
todos devem ser aceitos e respeitados, independentemente 
das suas diferenças.
 Por fim, vamos apresentar neste pequeno guia algumas 
propostas de atividades para essa obra que você, educador(a), 
pode aproveitar no seu plano de aula, e adaptá-lo a cada reali-
dade da sua turma. Sempre com foco na organização das 
estratégias pedagógicas para que os seus objetivos de apren-
dizagem sejam alcançados. Esperamos que gostem das pro-
postas e possam aproveitá-las nas suas aulas, enriquecendo 
esse momento da leitura na Educação Infantil e trazendo 
prazer aos pequenos por meio das histórias.

 As mini-histórias foram cunhadas em um projeto de 
Malaguzzi (pedagogo italiano), na década de 1980, pelos edu-
cadores de Reggio Emília, cidade italiana, que revolucionou a 
educação da infância a partir de práticas pedagógicas as quais 
valorizam a escuta a criança (ARAÚJO, 2020). Essas histórias 
partem da premissa de focar no cotidiano vivenciado pelas 
crianças, criar registros dessa vivência e, a partir da curadoria 
do material coletado, exprimir narrativas. 
 Um dos maiores propagadores dessa metodologia no 
Brasil é o Fochi (doutor em educação, especialista da infân-
cia). Ele sinaliza que Malaguzzi coloca as mini-histórias como 
uma narrativa visual, pois para ele “valer-se das imagens e de 
uma narrativa praticamente visual era a metáfora que o 
pedagogo precisava para discutir o valor das interações entre 
as crianças, mesmo na ausência da palavra” (FOCHI, 2019, p. 
104), sendo “uma forma de escutar as crianças e de ajudar as 
famílias a escutar seus filhos” (FOCHI, 2019, p. 18, apud ALTI-
MIR, 2010, p. 84).

 Então, para colocar em prática o trabalho, antes de rea-
lizar a leitura do livro Onde está? para as crianças, apresente 
a obra, dizendo que vai acontecer algo muito interessante. 
Instigue-as a dizer o que pode ocorrer. Registre todos os mo-
mentos utilizando fotografias das expressões das crianças. A 
seguir, inicie a leitura. Em função das mini-histórias represen-
tarem momentos cotidianos, de surpresa, reflexão e vivência, 
essas reações, juntamente com a narrativa das crianças, é que 
embasarão a construção da mini-história.
 À medida que o conto ocorrer, peça a alguém (se possí-
vel, um adulto experiente) que registre as emoções das crian-
ças durante todo o momento. Escute as crianças em todas 
suas expressões comunicacionais (verbais ou não verbais). 
Incentive-as a expressar-se sobre a história e as experiências 
que ela está vivenciando. Depois, faça a curadoria dessas ima-
gens e crie uma mini-história, relatando toda a atividade, de 

maneira narrativa, contando as percepções do(a) professor(a) 
e das crianças durante todo o processo. Essa narrativa pode 
ser estruturada em um portador semelhante a um portfólio. 
Em cada página, deve haver uma foto do momento e uma 
frase ou parágrafo que diga o que aconteceu naquele momen-
to, criando, assim, uma narrativa. Para fechamento do traba-
lho com a construção, a mini-história pode ser enviada às 
famílias, com o convite à contribuição com opiniões, avaliação 
e/ou sugestão sobre a realização dele.  
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3 Veja as habilidades (EI02EO02) (EI02EO04) (EI02EO07) (EI02EF02)
(EI02EF04) (EI02EF06) em https://bit.ly/3BduEMc

 Acesso em 07 de agosto de 2021.

 Caro(a) educador(a), você já se organizou, se preparou, 
fez a leitura e, agora, antes das propostas de atividade, é 
necessário um tempo de interação com as crianças sobre ela.  
O momento de leitura abre um espaço discursivo dialógico 
entre o leitor e a obra no seu conjunto povoado de diferentes 
vozes: das ilustrações, dos personagens, do autor, do narra-
dor, do projeto gráfico, das ideologias. Onde está? tem ilustra-
ções simples, mas que podem gerar a curiosidade dos peque-
nos e estimular este momento de perguntas e dúvidas, como 
na cena em que temos uma criança conversando com outra 
que está na cadeira de rodas.  
 Esse momento pode ser explorado, por exemplo, por 
você, educador(a), falando sobre essas diferenças que podem 
vir a acontecer no cotidiano dos seus alunos e como nós pode-
mos ser inclusivos e preocupar-nos em buscar brincadeiras 

que todos possam participar, independente de suas diferen-
ças. A diversidade é importante na Educação Infantil e deve 
ser tratada por nós, educadores(as), com leveza e sabedoria. 
De acordo com Viana (2002, p. 56), “a criança, ao contrário do 
que era considerado no passado, mostra-se como um ser que 
pensa, tem sentimentos e emoções e, portanto, é participante 
ativo do mundo”. Dessa forma, é papel da escola estimular 
esses momentos que tratam das diferenças e ensinar que 
todos devem ser aceitos e respeitados, independentemente 
das suas diferenças.
 Por fim, vamos apresentar neste pequeno guia algumas 
propostas de atividades para essa obra que você, educador(a), 
pode aproveitar no seu plano de aula, e adaptá-lo a cada reali-
dade da sua turma. Sempre com foco na organização das 
estratégias pedagógicas para que os seus objetivos de apren-
dizagem sejam alcançados. Esperamos que gostem das pro-
postas e possam aproveitá-las nas suas aulas, enriquecendo 
esse momento da leitura na Educação Infantil e trazendo 
prazer aos pequenos por meio das histórias.

 As mini-histórias foram cunhadas em um projeto de 
Malaguzzi (pedagogo italiano), na década de 1980, pelos edu-
cadores de Reggio Emília, cidade italiana, que revolucionou a 
educação da infância a partir de práticas pedagógicas as quais 
valorizam a escuta a criança (ARAÚJO, 2020). Essas histórias 
partem da premissa de focar no cotidiano vivenciado pelas 
crianças, criar registros dessa vivência e, a partir da curadoria 
do material coletado, exprimir narrativas. 
 Um dos maiores propagadores dessa metodologia no 
Brasil é o Fochi (doutor em educação, especialista da infân-
cia). Ele sinaliza que Malaguzzi coloca as mini-histórias como 
uma narrativa visual, pois para ele “valer-se das imagens e de 
uma narrativa praticamente visual era a metáfora que o 
pedagogo precisava para discutir o valor das interações entre 
as crianças, mesmo na ausência da palavra” (FOCHI, 2019, p. 
104), sendo “uma forma de escutar as crianças e de ajudar as 
famílias a escutar seus filhos” (FOCHI, 2019, p. 18, apud ALTI-
MIR, 2010, p. 84).

 Então, para colocar em prática o trabalho, antes de rea-
lizar a leitura do livro Onde está? para as crianças, apresente 
a obra, dizendo que vai acontecer algo muito interessante. 
Instigue-as a dizer o que pode ocorrer. Registre todos os mo-
mentos utilizando fotografias das expressões das crianças. A 
seguir, inicie a leitura. Em função das mini-histórias represen-
tarem momentos cotidianos, de surpresa, reflexão e vivência, 
essas reações, juntamente com a narrativa das crianças, é que 
embasarão a construção da mini-história.
 À medida que o conto ocorrer, peça a alguém (se possí-
vel, um adulto experiente) que registre as emoções das crian-
ças durante todo o momento. Escute as crianças em todas 
suas expressões comunicacionais (verbais ou não verbais). 
Incentive-as a expressar-se sobre a história e as experiências 
que ela está vivenciando. Depois, faça a curadoria dessas ima-
gens e crie uma mini-história, relatando toda a atividade, de 

maneira narrativa, contando as percepções do(a) professor(a) 
e das crianças durante todo o processo. Essa narrativa pode 
ser estruturada em um portador semelhante a um portfólio. 
Em cada página, deve haver uma foto do momento e uma 
frase ou parágrafo que diga o que aconteceu naquele momen-
to, criando, assim, uma narrativa. Para fechamento do traba-
lho com a construção, a mini-história pode ser enviada às 
famílias, com o convite à contribuição com opiniões, avaliação 
e/ou sugestão sobre a realização dele.  

Tema 2   Reconto da história Onde Está? 3 

 Estudos sobre a infância comprovam que as crianças 
trabalham por meio de modelos. De acordo com Pedrosa 
(1994), “A criança observa ativamente os outros que a atraem, 
há uma tendência de se unir a eles numa espécie de participa-
ção efetiva.” (PEDROSA, 1994, P.113). Tomando essa perspec-
tiva, é importante que as crianças tenham contato com brin-
cadeiras de faz-de-conta que permitam criar e experienciar 
papeis e situações.
 A apresentação de diversidade de gêneros textuais per-
mite que as crianças tenham insumos para ampliar seu olhar e 
apoiar o trabalho com a criatividade. É preciso lembrar que as 
brincadeiras trazem as crianças para um papel ativo, propi-
ciando o protagonismo. Segundo Kishimoto, “ao prover de 
uma situação imaginativa por meio de uma atividade livre, a 
criança desenvolve a iniciativa, expressa seus desejos e inter-
naliza as regras sociais”. (KISHIMOTO, 2003, p.43). 
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 Caro(a) educador(a), você já se organizou, se preparou, 
fez a leitura e, agora, antes das propostas de atividade, é 
necessário um tempo de interação com as crianças sobre ela.  
O momento de leitura abre um espaço discursivo dialógico 
entre o leitor e a obra no seu conjunto povoado de diferentes 
vozes: das ilustrações, dos personagens, do autor, do narra-
dor, do projeto gráfico, das ideologias. Onde está? tem ilustra-
ções simples, mas que podem gerar a curiosidade dos peque-
nos e estimular este momento de perguntas e dúvidas, como 
na cena em que temos uma criança conversando com outra 
que está na cadeira de rodas.  
 Esse momento pode ser explorado, por exemplo, por 
você, educador(a), falando sobre essas diferenças que podem 
vir a acontecer no cotidiano dos seus alunos e como nós pode-
mos ser inclusivos e preocupar-nos em buscar brincadeiras 

que todos possam participar, independente de suas diferen-
ças. A diversidade é importante na Educação Infantil e deve 
ser tratada por nós, educadores(as), com leveza e sabedoria. 
De acordo com Viana (2002, p. 56), “a criança, ao contrário do 
que era considerado no passado, mostra-se como um ser que 
pensa, tem sentimentos e emoções e, portanto, é participante 
ativo do mundo”. Dessa forma, é papel da escola estimular 
esses momentos que tratam das diferenças e ensinar que 
todos devem ser aceitos e respeitados, independentemente 
das suas diferenças.
 Por fim, vamos apresentar neste pequeno guia algumas 
propostas de atividades para essa obra que você, educador(a), 
pode aproveitar no seu plano de aula, e adaptá-lo a cada reali-
dade da sua turma. Sempre com foco na organização das 
estratégias pedagógicas para que os seus objetivos de apren-
dizagem sejam alcançados. Esperamos que gostem das pro-
postas e possam aproveitá-las nas suas aulas, enriquecendo 
esse momento da leitura na Educação Infantil e trazendo 
prazer aos pequenos por meio das histórias.

 Assim, o objetivo com essa proposta é proporcionar um 
momento brincante, para o qual as crianças serão convidadas 
a atentar-se aos materiais trazidos pelo(a) professor(a) e a 
realizarem o reconto da história Onde está?, utilizando a rima 
para essa consolidação.
 Inicie contando a história para as crianças. Chame a 
atenção delas para que percebam as rimas. A partir daí, pre-
pare fotos, imagens, alimentos e/ou objetos que rimem com 
os nomes das crianças da turma. Instigue-as a encontrar o ele-
mento que rime com o nome delas.
 Sempre que fizer o convite para essa procura, questione 
as crianças remetendo-se ao título “Onde está?”. Convide as 
crianças a estruturarem as descobertas de maneira oral, 
remetendo-se à proposta do livro.
 Promova momentos de diálogo entre as crianças para 
que elas possam compartilhar seus “achados”. Chame-as a 
perceber que há nomes próprios que rimam (como no caso do 

22



 Caro(a) educador(a), você já se organizou, se preparou, 
fez a leitura e, agora, antes das propostas de atividade, é 
necessário um tempo de interação com as crianças sobre ela.  
O momento de leitura abre um espaço discursivo dialógico 
entre o leitor e a obra no seu conjunto povoado de diferentes 
vozes: das ilustrações, dos personagens, do autor, do narra-
dor, do projeto gráfico, das ideologias. Onde está? tem ilustra-
ções simples, mas que podem gerar a curiosidade dos peque-
nos e estimular este momento de perguntas e dúvidas, como 
na cena em que temos uma criança conversando com outra 
que está na cadeira de rodas.  
 Esse momento pode ser explorado, por exemplo, por 
você, educador(a), falando sobre essas diferenças que podem 
vir a acontecer no cotidiano dos seus alunos e como nós pode-
mos ser inclusivos e preocupar-nos em buscar brincadeiras 

que todos possam participar, independente de suas diferen-
ças. A diversidade é importante na Educação Infantil e deve 
ser tratada por nós, educadores(as), com leveza e sabedoria. 
De acordo com Viana (2002, p. 56), “a criança, ao contrário do 
que era considerado no passado, mostra-se como um ser que 
pensa, tem sentimentos e emoções e, portanto, é participante 
ativo do mundo”. Dessa forma, é papel da escola estimular 
esses momentos que tratam das diferenças e ensinar que 
todos devem ser aceitos e respeitados, independentemente 
das suas diferenças.
 Por fim, vamos apresentar neste pequeno guia algumas 
propostas de atividades para essa obra que você, educador(a), 
pode aproveitar no seu plano de aula, e adaptá-lo a cada reali-
dade da sua turma. Sempre com foco na organização das 
estratégias pedagógicas para que os seus objetivos de apren-
dizagem sejam alcançados. Esperamos que gostem das pro-
postas e possam aproveitá-las nas suas aulas, enriquecendo 
esse momento da leitura na Educação Infantil e trazendo 
prazer aos pequenos por meio das histórias.

livro, Diana e Ana) e que, por isso, há crianças que podem par-
tilhar um mesmo objeto. Brinque com as crianças de recontar 
a obra oralmente, modificando a ordem da apresentação das 
crianças da turma e os objetos que rimam com esse nome. A 
cada dia, será uma nova descoberta. 
 Após a brincadeira e produções de textos orais, faça 
uma lista com as fichas dos nomes para que as crianças 
possam enxergar os pares formados. A seguir, registre o 
reconto em formato de livro, utilizando colagem das imagens 
ou dos próprios objetos usados durante a proposta e tendo 
o(a) professor(a) como escriba. Com o intuito de registro do 
reconto oral, as vozes das crianças podem ser gravadas e edi-
tadas, formando a história. Leve o áudio para que as crianças 
possam se escutar e perceber de quem são as vozes. Para cul-
minar, pode ser organizada uma mostra da versão final do 
livro.
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4 Veja as habilidades(EI02EO03) (EI02CG04) (EI02CG05) (EI02EF04)
(EI02EF06) (EI02EF09) (EI02ET04)  em https://bit.ly/3BduEMc

 Acesso em 07 de agosto de 2021.

Tema 3   Letramento matemático Onde Está?4

 Malaguzzi (1997) demonstra, no livro clássico da litera-
tura pedagógica, “As cem linguagens da criança”, que o infan-
te se comunica por meio de “cem linguagens”. Em convergên-
cia, Gobbi (2010) expõe que a infância está imersa socialmen-
te em contextos que expressam diferentes possibilidades: 
verbais, olfativas, tateais, visuais, gestuais, entre outras, 
como o choro, a demonstração de sentimentos, o registro em 
forma de desenhos, além de manifestações culturais (dança, 
canções, interpretações). Hoje, como cidadãos do século XXI, 
os infantes também podem se manifestar por linguagem tec-
nológica e digital, mas ressalta-se o brincar como uma dessas 
formas de expressão. 

 A partir do momento em que a criança consegue esta-
belecer e transmitir ideias, ela faz uso desse recurso como 
linguagem. 
 Segundo Pinho e Ferreira (2019), o ser humano apresen-
ta múltiplas linguagens, capazes de realizar comunicação e de 
transmitir ideias e sentimentos. Por meio da participação efe-
tiva da criança, o adulto é capaz de trazer significado ao que é 
transmitido por ela, levando em conta características físicas e 
sociais. 
 Pesquisas em Educação Matemática apontam que 
crianças pequenas têm condições de compreender e produzir 
a linguagem matemática. Para isso, é necessário que o profis-
sional que media o processo de conhecimento as oriente para 
que este seja realizado de maneira assertiva, propondo a 
construção de noções e conceitos matemáticos a partir de 
interações e experiências das crianças com o meio.

 Para isso, a proposta é a realização de brincadeiras que 
propiciem o trabalho com a noções de localização espacial. 
Após realizar a leitura da obra Onde está?, convide as crianças 
a brincar usando elementos do livro. Retome algumas páginas 
e questione as crianças:

 Escute as crianças nesse momento e, caso elas tragam 
mais possibilidades, use-as nesse diálogo. A partir daí, chame 
a atenção das crianças para que reparem nos conceitos:
• em cima /embaixo/ao lado
• dentro/fora
• cheio/vazio
• etc.

 Brinque com as crianças, usando o corpo e objetos para 
que ocorra essa percepção. Uma brincadeira a ser usada 
nesse momento é “O chefe mandou”, em que esses tipos de 
conceitos podem ser evidenciados de acordo com as ordens 
do “chefe”.
 Brinquem usando uma bacia ou caixa. A cada instante, 
faça uma proposta diferente: peça às crianças que entrem no 
objeto, depois que saiam dele. Que se posicionem à frente/a-
trás, ao lado, convide-as para todas as possibilidades. 
 Após experienciar, proponha um registro da experiên-
cia, usando canetas hidrocor e tinta. Para isso, cole a imagem 
do objeto da brincadeira como referência. Para culminância, 
pode ser gravado um vídeo da realização da brincadeira, e o 
registro ser exposto na escola.
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 Malaguzzi (1997) demonstra, no livro clássico da litera-
tura pedagógica, “As cem linguagens da criança”, que o infan-
te se comunica por meio de “cem linguagens”. Em convergên-
cia, Gobbi (2010) expõe que a infância está imersa socialmen-
te em contextos que expressam diferentes possibilidades: 
verbais, olfativas, tateais, visuais, gestuais, entre outras, 
como o choro, a demonstração de sentimentos, o registro em 
forma de desenhos, além de manifestações culturais (dança, 
canções, interpretações). Hoje, como cidadãos do século XXI, 
os infantes também podem se manifestar por linguagem tec-
nológica e digital, mas ressalta-se o brincar como uma dessas 
formas de expressão. 

 A partir do momento em que a criança consegue esta-
belecer e transmitir ideias, ela faz uso desse recurso como 
linguagem. 
 Segundo Pinho e Ferreira (2019), o ser humano apresen-
ta múltiplas linguagens, capazes de realizar comunicação e de 
transmitir ideias e sentimentos. Por meio da participação efe-
tiva da criança, o adulto é capaz de trazer significado ao que é 
transmitido por ela, levando em conta características físicas e 
sociais. 
 Pesquisas em Educação Matemática apontam que 
crianças pequenas têm condições de compreender e produzir 
a linguagem matemática. Para isso, é necessário que o profis-
sional que media o processo de conhecimento as oriente para 
que este seja realizado de maneira assertiva, propondo a 
construção de noções e conceitos matemáticos a partir de 
interações e experiências das crianças com o meio.

 Para isso, a proposta é a realização de brincadeiras que 
propiciem o trabalho com a noções de localização espacial. 
Após realizar a leitura da obra Onde está?, convide as crianças 
a brincar usando elementos do livro. Retome algumas páginas 
e questione as crianças:

 Escute as crianças nesse momento e, caso elas tragam 
mais possibilidades, use-as nesse diálogo. A partir daí, chame 
a atenção das crianças para que reparem nos conceitos:
• em cima /embaixo/ao lado
• dentro/fora
• cheio/vazio
• etc.

 Brinque com as crianças, usando o corpo e objetos para 
que ocorra essa percepção. Uma brincadeira a ser usada 
nesse momento é “O chefe mandou”, em que esses tipos de 
conceitos podem ser evidenciados de acordo com as ordens 
do “chefe”.
 Brinquem usando uma bacia ou caixa. A cada instante, 
faça uma proposta diferente: peça às crianças que entrem no 
objeto, depois que saiam dele. Que se posicionem à frente/a-
trás, ao lado, convide-as para todas as possibilidades. 
 Após experienciar, proponha um registro da experiên-
cia, usando canetas hidrocor e tinta. Para isso, cole a imagem 
do objeto da brincadeira como referência. Para culminância, 
pode ser gravado um vídeo da realização da brincadeira, e o 
registro ser exposto na escola.
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 Malaguzzi (1997) demonstra, no livro clássico da litera-
tura pedagógica, “As cem linguagens da criança”, que o infan-
te se comunica por meio de “cem linguagens”. Em convergên-
cia, Gobbi (2010) expõe que a infância está imersa socialmen-
te em contextos que expressam diferentes possibilidades: 
verbais, olfativas, tateais, visuais, gestuais, entre outras, 
como o choro, a demonstração de sentimentos, o registro em 
forma de desenhos, além de manifestações culturais (dança, 
canções, interpretações). Hoje, como cidadãos do século XXI, 
os infantes também podem se manifestar por linguagem tec-
nológica e digital, mas ressalta-se o brincar como uma dessas 
formas de expressão. 

 A partir do momento em que a criança consegue esta-
belecer e transmitir ideias, ela faz uso desse recurso como 
linguagem. 
 Segundo Pinho e Ferreira (2019), o ser humano apresen-
ta múltiplas linguagens, capazes de realizar comunicação e de 
transmitir ideias e sentimentos. Por meio da participação efe-
tiva da criança, o adulto é capaz de trazer significado ao que é 
transmitido por ela, levando em conta características físicas e 
sociais. 
 Pesquisas em Educação Matemática apontam que 
crianças pequenas têm condições de compreender e produzir 
a linguagem matemática. Para isso, é necessário que o profis-
sional que media o processo de conhecimento as oriente para 
que este seja realizado de maneira assertiva, propondo a 
construção de noções e conceitos matemáticos a partir de 
interações e experiências das crianças com o meio.

 Para isso, a proposta é a realização de brincadeiras que 
propiciem o trabalho com a noções de localização espacial. 
Após realizar a leitura da obra Onde está?, convide as crianças 
a brincar usando elementos do livro. Retome algumas páginas 
e questione as crianças:

 Escute as crianças nesse momento e, caso elas tragam 
mais possibilidades, use-as nesse diálogo. A partir daí, chame 
a atenção das crianças para que reparem nos conceitos:
• em cima /embaixo/ao lado
• dentro/fora
• cheio/vazio
• etc.

1 - “Onde está o chapéu da Mel?”
2 - “Marco está dentro de onde?” “E Carina?” 

3 - “Onde está o anel de Samuel?”

 Brinque com as crianças, usando o corpo e objetos para 
que ocorra essa percepção. Uma brincadeira a ser usada 
nesse momento é “O chefe mandou”, em que esses tipos de 
conceitos podem ser evidenciados de acordo com as ordens 
do “chefe”.
 Brinquem usando uma bacia ou caixa. A cada instante, 
faça uma proposta diferente: peça às crianças que entrem no 
objeto, depois que saiam dele. Que se posicionem à frente/a-
trás, ao lado, convide-as para todas as possibilidades. 
 Após experienciar, proponha um registro da experiên-
cia, usando canetas hidrocor e tinta. Para isso, cole a imagem 
do objeto da brincadeira como referência. Para culminância, 
pode ser gravado um vídeo da realização da brincadeira, e o 
registro ser exposto na escola.
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5 Veja as habilidades (EI02EF03) (EI02EF04) em https://bit.ly/3BduEMc
 Acesso em 07 de agosto de 2021.

 Malaguzzi (1997) demonstra, no livro clássico da litera-
tura pedagógica, “As cem linguagens da criança”, que o infan-
te se comunica por meio de “cem linguagens”. Em convergên-
cia, Gobbi (2010) expõe que a infância está imersa socialmen-
te em contextos que expressam diferentes possibilidades: 
verbais, olfativas, tateais, visuais, gestuais, entre outras, 
como o choro, a demonstração de sentimentos, o registro em 
forma de desenhos, além de manifestações culturais (dança, 
canções, interpretações). Hoje, como cidadãos do século XXI, 
os infantes também podem se manifestar por linguagem tec-
nológica e digital, mas ressalta-se o brincar como uma dessas 
formas de expressão. 

 A partir do momento em que a criança consegue esta-
belecer e transmitir ideias, ela faz uso desse recurso como 
linguagem. 
 Segundo Pinho e Ferreira (2019), o ser humano apresen-
ta múltiplas linguagens, capazes de realizar comunicação e de 
transmitir ideias e sentimentos. Por meio da participação efe-
tiva da criança, o adulto é capaz de trazer significado ao que é 
transmitido por ela, levando em conta características físicas e 
sociais. 
 Pesquisas em Educação Matemática apontam que 
crianças pequenas têm condições de compreender e produzir 
a linguagem matemática. Para isso, é necessário que o profis-
sional que media o processo de conhecimento as oriente para 
que este seja realizado de maneira assertiva, propondo a 
construção de noções e conceitos matemáticos a partir de 
interações e experiências das crianças com o meio.

 Para isso, a proposta é a realização de brincadeiras que 
propiciem o trabalho com a noções de localização espacial. 
Após realizar a leitura da obra Onde está?, convide as crianças 
a brincar usando elementos do livro. Retome algumas páginas 
e questione as crianças:

 Escute as crianças nesse momento e, caso elas tragam 
mais possibilidades, use-as nesse diálogo. A partir daí, chame 
a atenção das crianças para que reparem nos conceitos:
• em cima /embaixo/ao lado
• dentro/fora
• cheio/vazio
• etc.

 Brinque com as crianças, usando o corpo e objetos para 
que ocorra essa percepção. Uma brincadeira a ser usada 
nesse momento é “O chefe mandou”, em que esses tipos de 
conceitos podem ser evidenciados de acordo com as ordens 
do “chefe”.
 Brinquem usando uma bacia ou caixa. A cada instante, 
faça uma proposta diferente: peça às crianças que entrem no 
objeto, depois que saiam dele. Que se posicionem à frente/a-
trás, ao lado, convide-as para todas as possibilidades. 
 Após experienciar, proponha um registro da experiên-
cia, usando canetas hidrocor e tinta. Para isso, cole a imagem 
do objeto da brincadeira como referência. Para culminância, 
pode ser gravado um vídeo da realização da brincadeira, e o 
registro ser exposto na escola.

Tema 4   Trocando os nomes5

 Caro(a) educador(a), você deve ter percebido que, em 
cada página da obra Onde está?,  aparece o nome de uma 
criança. Uma boa proposta para iniciar o letramento com os 
alunos é trocar os nomes dos personagens pelos nomes das 
crianças da turma, assim cada um pode perceber como o 
nome do colega é escrito e como é pronunciado. Você pode 
explorar esse momento montando um cenário com cartazes 
na sala, com desenhos das crianças, com os diálogos e com os 
nomes dos colegas. Acreditamos que será um espaço lúdico e 
de aprendizado, do qual todos vão participar. Nesse tempo, 
o(a) professor(a) será o(a) escriba. Enquanto a criança estiver 
realizando o registro, questione-a de qual parte do livro ela 
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gostaria de participar. Faça o registro da frase em algum 
espaço do cartaz onde a criança está realizando a proposta. 
Pelo fato de as crianças serem protagonistas, é importante 
deixar livres as escolhas do registro. Por exemplo, pode ser 
trocado o “comendo pão”, por algum alimento da escolha dos 
pequenos: bolo, biscoito etc. O importante é que os desenhos 
sejam feitos por eles, percebendo os sons das palavras e como 
as escrevemos.
 Soares (2010) afirma que o momento da escrita e da 
leitura deve superar a ação mecânica. Por meio delas, deve 
ser promovida a compreensão e expressão, objetivando o fim 
social do texto proposto. Então, o trabalho com o livro Onde 
Está? possibilita ampliar o olhar para aspectos do cotidiano e 
também para diferentes situações que aguçam a imaginação. 
Assim, real e imaginário compõem o contexto infantil, apoian-
do o desenvolvimento de habilidades que auxiliam a consoli-
dação do processo de formação de leitura e escrita. 
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 O conto infantil Onde está?, de Renata Viana, é uma 
narrativa em verso, atribuída a crianças de 1 ano e 7 meses a 
3 anos e 11 meses, da creche II. Trata-se de um livro escrito 
com uma frase por página, adequado para o manuseio dos 
estudantes dessa faixa etária. Para a ampliação da qualidade 
do trabalho, faz-se necessário que, individualmente, tenham 
a obra em mãos enquanto o(a) professor(a) realiza a leitura 
em voz alta para a turma. No enredo, são abordados temas 
como:
• Quotidiano das crianças nas famílias, nas escolas e nas 

comunidades: Onde está? aborda a rotina de crianças que 
interagem com o meio no qual estão inseridas e, com isso, 
brincam com as palavras e com a percepção delas. O intuito 
é que percebam que, ao terem contato com essa obra, loca-
lizem os locais, alimentos e atividades contidos nela e inte-
rajam com esses, reconhecendo-os nas propostas como 
cotidianas a elas também. 

SOBRE A TEMATICA, O GENERO
E A CATEGORIA
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• Corpo humano e suas características: a obra Onde está? traz 
grande variedade de características físicas e emocionais das 
crianças, promovendo a diversidade. A apresentação de um 
contexto diverso visa a exploração do(a) professor(a) com a 
turma para que as crianças desenvolvam seu olhar para o 
respeito, empatia e para a valorização de suas característi-
cas.

OUTRAS PROPOSTAS
DE ATIVIDADES

 Professor(a), a parceria escola-criança-família precisa 
estar presente a todo momento. De acordo com o MEC, “Lite-
racia Familiar é o conjunto de práticas e experiências relacio-
nadas com a linguagem oral, a leitura e a escrita, que as crian-
ças vivenciam com seus pais ou responsáveis. É interagir, con-
versar e ler em voz alta com os filhos. É estimulá-los a desen-
volver, por meio de estratégias simples e divertidas, quatro 
habilidades fundamentais: ouvir, falar, ler e escrever!” (ht-
tp://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim). 
 Por isso, é relevante afirmar que a prática da leitura não 
deve ser limitada somente ao contexto escolar. A família deve 
ser membro ativo e atuante, principalmente, trazendo aos 
pequenos o olhar afetivo e responsável sobre a literatura. É 
sabido que o contexto linguístico da criança condiz com as 
práticas estruturadas pela família. Assim, é de suma impor-
tância que, em casa, elas sejam orientadas sobre a valorização 
do processo da leitura.

PROPONHA PRATICAS
DE LITERACIA FAMILIAR
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 Nessa perspectiva, professor(a), sugerimos que apoie 
as famílias, orientando-as a realizar também um trabalho com 
o apoio da obra Onde está?. Converse com as famílias sobre a 
história, convide-as a conhecê-la e a narrá-la para as crianças. 
Oriente as famílias a brincar de encontrar objetos em casa, 
que rimem com os nomes dos familiares. Esses momentos 
podem ser registrados por meio de fotos para serem expostas 
na escola, ao final do projeto.
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