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Introdução
Caro(a) educador(a),

Aqui está um pequeno guia para auxiliá-lo(a) a trabalhar, em sala de 
aula, a obra O passeio da Dona Aranha, escrita e ilustrada por Vanessa 
Alexandre. Nosso objetivo é oferecer material de aperfeiçoamento, suges-
tões para você ampliar seus estudos e melhorar as ações que promovem a 
aprendizagem dos estudantes. Também foi nossa intenção sugerir algumas 
atividades para colaborar com a preparação das suas aulas.

Não podemos nos esquecer de que elaborar as atividades de leitura 
literária é uma ação pedagógica muito importante, e de que não devemos 
deixar que as crianças simplesmente leiam as obras. Devemos promover 
outras práticas em torno da obra literária a fim de contribuir para a vivência 
de boas experiências. É essencial que o contato do aluno com a literatura, 
na escola, não seja aleatório. O trabalho com os livros deve, ainda, promo-
ver debates, reflexões e – por que não? – atividades lúdicas, trabalhos ma-
nuais, desenhos e escrita, dependendo da fase das crianças da sua turma. 
Tudo isso deve abordar os livros e seus mais diversos temas.

O estudioso Antonio Candido2 afirmou, no célebre O direito à literatura, 
que a leitura literária é um bem simbólico ao qual todos nós temos direito. 
Segundo Candido, ela nos humaniza e coloca-nos diante de nossos pró-
prios conflitos e contradições. Considerando esse exposto, pensamos no 
importante papel que a literatura tem no contexto escolar, pois, ao suprir a 
necessidade humana de ficção e fantasia, essa arte nos coloca diante do 
próximo e de nós mesmos. Isso nos permite vivenciar experiências que, de 
outra forma, não seriam possíveis.

2. CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: Vários escritos. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2011. p. 
171-193.
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No trabalho com a literatura com crianças em sala de aula, professor(a), 
acreditamos ser fundamental proporcionar o manuseio das obras pelos es-
tudantes. Mesmo que a leitura seja feita pelo(a) professor(a), e que as ima-
gens sejam – como devem – apresentadas enquanto as palavras são lidas, 
é importante permitir que os(as) pequenos leitores ou pré-leitores peguem 
os livros em suas mãos. Isso pode ocorrer após a leitura, ou até já pode ter 
ocorrido antes, caso exista a possibilidade de se manter uma pequena – e de 
baixa estatura – estante de livros na sala de aula.  Além de permitir que as 
crianças tenham os livros em suas mãos em algum momento, também é de 
enorme importância dar liberdade para que todos expressem suas opiniões a 
respeito do que foi lido. Os sentidos e as análises não podem se fechar ape-
nas na leitura docente. Isso não quer dizer que não se possa trabalhar com 
determinados objetivos, com foco no desenvolvimento de certas habilidades, 
ampliando ao máximo o poder do texto literário.

Por último – neste primeiro momento -, professor(a), nunca é demais 
lembrar o que nos ensina a professora e pesquisadora Magda Soares3: ao 
trabalhar a literatura em sala de aula, é necessário cuidar para que ela não 
seja reduzida aos objetivos pedagógicos, para que ela não seja simplesmente 
escolarizada. Isto é, para que a arte literária não se preste apenas - nem prin-
cipalmente - ao ensino de conteúdos, ou a objetivos claramente moralistas. A 
leitura literária requer sensibilidade e um olhar aberto a várias leituras possí-
veis.

Vamos nos debruçar mais sobre a obra O passeio da Dona Aranha, de 
Vanessa Alexandre, e pensar em possibilidades de trabalho com esse livro?

 3. Veja mais na obra: SOARES, Magda. A escolarização da leitura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy 
A. M.; BRANDÃO, Heliana M. B.; MACHADO, Maria Zélia V. (Orgs.). A escolarização da leitura literária: o 
jogo do livro infantil e juvenil. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 17-48.
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Material de apoio
Sobre a obra

 O passeio da Dona Aranha é uma obra que narra, 
por meio de imagens alegres, coloridas e divertidas, a 
clássica canção da dona aranha que subiu pela parede. 
É a materialização, em imagens profissionais, criativas e 
lúdicas, de versos que são cantados há muitas décadas 
por várias gerações. Enquanto folheamos as páginas da 
obra de Vanessa Alexandre, a cantiga nos vem à cabeça, 
e a sensação que temos é de ver um álbum de fotos do 
passeio e da aventura da Dona Aranha. Ou vários posts 
de stories em redes sociais, para os(as) mais adeptos(as) 
das tecnologias digitais. 

 Vanessa Alexandre escreveu e ilustrou O passeio da 
Dona Aranha e muitos outros livros infanto-juvenis, en-
tre eles a biografia de “Anna Pavlova”.  Além de obras literá-
rias, Vanessa também ilustra e produz materiais publicitá-
rios e animações. Seus livros já foram publicados em países 
como México, Estados Unidos, Reino Unido e Portugal, além 
de terem sido adquiridos por programas de governo no Bra-
sil. É participante de exposições, como a Cow Parade, tam-
bém foi selecionada para a terceira edição da exposição Re-
fugiarte, da Agência dos Refugiados da onu (ACNUR), além 
de realizar oficinas literárias e atividades sobre ilustração. 
Em 2020 Vanessa ilustrou os livros da Coleção "Conta pra 
Mim" do MEC, Ministério da Educação, em parceria com a  
UNESCO. 

Sobre a escritora e ilustradora
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Explorando a obra: a pré-leitura
Professor(a), o momento de pré-leitura é muito importante para aguçar a 

curiosidade do bebê acerca da obra que será lida. Na creche I, esse momento é 
menor que para a creche II. Ainda assim, é importante procurar criar um clima para 
a leitura. Isso ajuda a incitar a vontade literária no bebê. É importante estabelecer 
uma atmosfera que colabore para que a experiência seja agradável, positiva, e 
para que tendam a querer buscar outros momentos assim.

Explore os paratextos!
É muito importante explorar todos os paratextos da obra que você tem em 

mãos. Eles são importantes para a compreensão do enredo e para a experiência 
literária que os bebês podem vivenciar com a obra O passeio da Dona Aranha. 
Ademais, oferecem muitas possibilidades de trabalho de leitura, de práticas de 
linguagem e de aprimoramento do letramento literário, significativos e adequa-
dos para a sua turma da creche I. Nunca é demais lembrá-lo(a), professor(a), de 
que todas as atividades sugeridas aqui precisam ser analisadas por você a partir 
do conhecimento que tem do seu público. 

Estudos evidenciam a importância da capa no processo de escolha da lei-
tura no universo dos bebês e das crianças. Algumas capas, materiais, cores e 
texturas atraem mais esse público, e é interessante explorar isso nos momentos 
literários. Grossi (2018) estudou o poder sedutor das capas nas escolhas literá-
rias dos pequenos, e percebeu que elas observavam esse paratexto com muita 
atenção e identificavam, nele, elementos que justificariam a sua escolha. Ou-
tros teóricos discutem a importância das capas, como Powers (2008, p. 6), para 
quem são “parte integrante da história de qualquer livro” e servem de “amostra 
das delícias que virão” em livros ilustrados. Além disso, Powers (2008, p. 7) de-
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fende que a capa cumpre um importante papel “no processo de envolvimento 
físico [da criança] com o livro, pois, embora não se possa olhá-la enquanto se 
lê, ela o define como objeto a ser apanhado, deixado de lado e talvez conser-
vado ao longo do tempo”. Por tudo isso, professor(a), a leitura que você faz com 
seus bebês deve iniciar pela capa.

Comece pelo título. Observe que a 
capa traz, na Dona Aranha, elementos 
que representam o ato de sair de casa, 
de passear: o chapéu, a sombrinha, a 
bolsa. Você pode, professor(a), pegar 

DONADONADONA

O PASSEIO
O PASSEIO
O PASSEIODADADA

objetos como esses, colocá-los em você e simular uma situação de passeio 
para introduzir o tema da leitura. Ou cantar, com as crianças, uma música de 
passeio. Vocês podem fazer um passeio de fato por alguma parte da escola, 
algum jardim, de repente até observar algum aracnídeo, ou observar como está 
o céu. Peça para os bebês olharem pela janela e verem se há sol, se é preciso 
levar sombrinha para o passeio, se está chovendo.

 Os bebês conhecem aranhas? Sabem onde elas moram? Como elas 
andam? Professor(a), vale a pena cantar a música logo neste início. Nós 
a disponibilizamos ao lado desta página. É possível que sua turma já a 
conheça, talvez até já saibam fazer os gestos. Convide-os a fazerem nova-
mente. Faça todas as partes enquanto os bebês o(a) acompanham4 nos 
movimentos.

4.  Como recomenda a habilidade (EI01CG03) da BNCC, quando sugere que o bebê da creche I deve: 
“Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.” Disponível em:  
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil 
Acesso em 24 de maio de 2021.888

 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil


Explore a ilustração da capa. Como a aranha está 
se sentindo? O que ela tem na mão? Quais são as 
outras imagens da capa? E quais são as cores des-
sas ilustrações? Vale a pena, professor(a), neste mo-
mento, distribuir folhas brancas e pedir que os bebês 
desenhem as aranhas livremente. Além de ser uma 
boa atividade para introduzir a leitura, é uma prática 
prevista na habilidade (EI01TS02)5 da BNCC.

Leia o texto da contracapa para os seus alunos antes de fazer a leitura do 
livro. Diga que é um livro com imagens do passeio da Dona Aranha, como a mú-
sica conta.

Dona aranha

A dona aranha

Subiu pela parede

Veio a chuva forte

E a derrubou.

Já passou a chuva

E o sol já vem surgindo

E a dona aranha

Continua a subir

Ela é teimosa

Desobediente

Sobe, sobe, sobe

Nunca está contente!

A dona aranha

Desceu pela parede

Veio a chuva forte

E a derrubou.

Já passou a chuva

O sol já vem surgindo

E a dona aranha

Continua a descer

Ela é teimosa

E desobediente

Desce, desce, desce

E nunca está contente.

Disponível em:  
http://www.paraeducar.com.br/p/cantigas.html 

Acesso em 26 de julho de 2021.

5.  A BNCC recomenda que o bebê deve “Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumen-
tos riscantes e tintas.” Veja mais em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil 
 Acesso em 24 de maio de 2021. 999
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Explore a materialidade do 
objeto livro!

Faça uma apreciação do livro como um objeto estético. Explore-o, e vá 
mostrando tudo para seus alunos. Indicamos O passeio da Dona Aranha para 
leitura dos professores e manuseio dos alunos. A BNCC sugere que a habilida-
de de “conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes 
portadores” já seja desenvolvida nos bebês de zero a 1 ano e 6 meses, e folhear 
O passeio da Dona Aranha enquanto o(a) professor(a) folheia suas páginas - e 
narra a história verbal por meio da não verbal apresentada pela autora - será 
uma experiência importante para desenvolver essa destreza. Além disso, essa 
obra contém desenhos que agradam o público da creche I. Possivelmente, vão 
querer ver de perto as imagens, por mais tempo, folhear o livrinho após a leitura, 
lembrando o enredo ouvido. Tudo isso é beneficiado pelo contato físico – e tátil 
- com o objeto livro.

Explorando a obra
A leitura

Chame a atenção dos seus alunos para o início da leitura das imagens. 
Neste momento, professor(a), vale a pena utilizar as suas estratégias rotineiras. 
Caso não tenha alguma, invista nisso. Essa vivência literária deve ser marcada 
por rituais agradáveis, a fim de tornar a experiência positiva para os bebês. A 
utilização de músicas6 que anunciam o início do ato de ler, com palmas, objetos 
e instrumentos musicais é interessante também. Pode-se, ainda, investir em um 

6.  A BNCC apresenta habilidades para a creche I voltadas às práticas musicais, como (EI01TS01) e 
(EI01TS03). Veja mais em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil 
Acesso em 13 de maio de 2021.

101010

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil


ritual de mudança da cena da sala. Vale a pena 
pensar em várias estratégias, dependendo da sua 
situação escolar. O ato de ler deve ser esperado 
pelos bebês como o clímax da aula, e várias ações 
podem colaborar para a produção dessa sensa-
ção.

Não se esqueça de fazer a leitura com a obra 
voltada para os estudantes. É importante que eles 
acompanhem a página em que você está. Tam-
bém é interessante utilizar os dedos para apontar 
elementos que você queira enfatizar. É objetivo7 
da BNCC trabalhar situações para que o bebê da 
creche I demonstre “interesse ao ouvir histórias 
lidas ou contadas, observando ilustrações e os 
movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de 
segurar o portador e de virar as páginas)”8.

Professor(a), procure combinar com sua tur-
ma que a leitura não deverá ser interrompida. Sa-
bemos que interrupções são esperadas mesmo 
havendo esses combinados, mas é importante 
deixar claro o que você espera dos bebês durante 
a leitura.

7.  Veja a habilidade (EI01EF03) em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil
Acesso em 13 de maio de 2021.

8. Veja a habilidade (EI01EF03) em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil
Acesso em 13 de maio de 2021.
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Nunca é demais lembrar que textos literários não verbais, como O passeio 
de Dona Aranha, apresentam diversas possibilidades de leitura. Você poderá, 
professor(a), por exemplo, lê-lo cantando a música, ou criando a sua própria 
paráfrase literária da narrativa. Dependendo da leitura que fizer, escolha as ento-
nações mais adequadas, ou até mesmo faça, se possível e coerente, vozes para 
as personagens. Muitas estratégias favorecem a experiência literária dos bebês 
e podem ser aproveitadas nesses momentos. De qualquer maneira, é muito im-
portante que sejam vivências agradáveis. Por isso, é interessante adotar mé-
todos para garantir a tranquilidade nessas ocasiões. Combinar com profissio-
nais da escola para que as atividades não sejam interrompidas, garantir que não 
ocorram próximos ao horário do recreio, verificar ruídos externos e, se possível, 
realizar a leitura nas ocasiões mais silenciosas – dentro e fora da sala. Em algu-
mas situações, vale a pena investir na contação da história sem o objeto livro nas 
mãos, em um primeiro momento. No caso de O passeio da Dona Aranha, pode 
ser mais interessante cantar a música na pré-leitura, e depois apresentar a obra 
não verbal para os bebês, com a leitura que você escolher fazer. 
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Após a leitura
Garanta um momento9 para os bebês de sua turma manifestarem todas as 

percepções que quiserem da obra com a qual acabaram de ter contato. Nessa 
faixa etária, eles expressam menos reações às leituras literárias que as crianças 
da creche II ou da pré-escola, mas todas as comunicações que surgirem são 
importantes10. É necessário possibilitar e estimular isso antes de seguir com as 
atividades sobre a obra. É importante organizar essas vivências e incentivar os 
bebês a se expressarem por meio de gestos ou palavras. Como todas as outras 
atividades, esta também depende da maturidade da sua turma. 

9. Esses momentos de conversas literárias também são boas oportunidades para se trabalhar a capacidade de 
comunicação dos bebês, conforme a BNCC sugere na habilidade (EI01EO04). Veja mais em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil

10. A habilidade (EI01EF01) da BNCC sugere isso: “Dialogar com bebês e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões”. Veja mais em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil
 Acesso em 18 de maio de 2021.

pixabay
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Explore as ilustrações da 
narrativa não verbal!

Lajolo defende que, “se a literatura infantil se 
destina a crianças e se se acredita na qualidade dos 
desenhos como elemento a mais para reforçar a his-
tória e a atração que o livro pode exercer sobre os 
pequenos leitores, fica patente a importância da ilus-
tração nas obras a eles dirigidas.” (LAJOLO 2007, p. 
12). 

Outros muitos estudos abordam a importância 
da ilustração nas obras literárias produzidas para 
bebês. Professor(a), sabemos que as imagens são 
textos não verbais que podem – e devem – ser lidos 
até pelos alunos que ainda não foram alfabetizados. 
A análise das imagens da literatura infantil deve ser 
feita com o mesmo rigor e empenho que a leitura das 
palavras ocorre. Os desenhos dos bons livros literá-
rios, além de alimentarem o imaginário infantil e sa-
ciarem necessidades imagéticas dos bebês, trazem 
informações com grande potencial de exploração 
cognitiva.

 Na obra O passeio da Dona Aranha, as imagens conduzem a narrativa sem 
o acompanhamento de palavras. O enredo já é conhecido pelos bebês, que vão, 
agora, ver as ilustrações que Vanessa Alexandre produziu para as cenas que eles 
provavelmente já imaginaram várias vezes. 
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Professor(a), é possível acompanhar a evolução da subi-
da de Dona Aranha na parede por meio da relação estabele-
cida entre os animais que compõem as cenas. Observe, com 
seus alunos, que na página 5, por exemplo, ela já está acima 
dos pássaros. É possível que eles notem, inclusive, que essa é 
a altura máxima alcançada por ela antes do tombo provocado 
pela tempestade. 

 Aliás, é interessante analisar com os bebês a cena 
da queda da aranha na obra de Vanessa Alexandre. No 
imaginário dos bebês, muitas vezes quedas são trágicas, 
pois eles as associam às que vivem. Na ilustração da pá-
gina 9, a ilustradora mostra uma aranha tranquila caindo 
com o apoio de um guarda-chuva. Dependendo da ma-
turidade de sua turma, professor(a), vale a pena mostrar 
que seres leves, como as aranhas, têm quedas menos 
violentas, e podem não se ferir. Você pode, de repente, 
comparar11 a queda de um pesado livro com uma folha de 
papel no chão, para verem que a aranha realmente pode 
fazer um quase voo.

Na imagem da capa, já podemos observar uma escolha de coloração para a 
Dona Aranha nada realista: ela vem estampada em um simpático tom de roxo. Além 
disso, conforme já o(a) orientamos a ver com sua turma, professor(a), a protagonista 
carrega uma charmosa bolsa vermelha e traz um elegante chapéu verde. Na capa, já 
notamos a presença de uma sombrinha, que não pode ser vista nas páginas iniciais 
do passeio, enquanto o sol ainda raiava. As cores quentes prevalecem na parte seca 
do enredo, e as cores frias naturalmente assumem suas formas da tempestade em 
diante. 

11. Atividades como essas trabalham, de certa forma, a habilidade (EI01ET05) da BNCC, que sugere que o bebê 
manipule “materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles”. Veja mais em : 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil
Acesso em 24 de maio de 2021. 151515
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Explore as possibilidades de  
movimentação corporal  
da narrativa!

 Professor(a), é importante aproveitar 
o momento de leitura da obra O passeio de 
Dona Aranha, de Vanessa Alexandre, para tra-
balhar os movimentos corporais que a música 
nos convida a fazer. Os gestos12 com as mãos, 
a subida constante e proporcional da aranha 
na parede imaginada, a queda, a retomada da 
subida, tudo isso enquanto canta a canção 
são tarefas complexas e importantes para se 
trabalhar várias habilidades dos bebês da cre-
che I. Sobretudo competências relacionadas 
à motricidade. Faça todos os gestos diante13 
dos seus alunos enquanto canta a música, es-
timule-os a fazerem com você. Incentive-os a 
persistirem até conseguirem. São, de fato, mo-
vimentos complexos. Ajude-os com as mãos, 
se necessário.

12. A dinâmica das mãos fazendo o movimento das aranhas desenvolve, inclusive, a habilidade (EI01CG02), que 
recomenda “experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores 
e desafiantes”. Veja mais em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil 
 Acesso em 24 de maio de 2021.

13. Segundo a habilidade (EI01CG03), os bebês devem ser estimulados a “imitar gestos e movimentos de outras 
crianças, adultos e animais”. Veja mais em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil  
Acesso em 24 de maio de 2021.
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Sobre a temática, o gênero  
e a categoria

A obra O passeio da Dona Aranha, de Vanessa Alexandre, é uma narrativa 
não verbal destinada a estudantes de zero a 1 ano e 6 meses, da creche I. Tra-
ta-se de um livro de ilustrações que narram a trama da clássica canção sobre a 
aranha que subiu pela parede e foi derrubada pela chuva. Além de apresentar 
a possibilidade de ser narrado pelo(a) professor(a), também pode ser utilizado 
para ilustrar os momentos de musicalização dos versos tradicionais. O livro é 
adequado para o manuseio dos alunos da faixa etária da creche I, que poderá 
apreciar a obra em mãos, para analisar as cenas no tempo que preferir, individu-
almente. Em seu enredo, são abordados temas como:

Quotidiano dos bebês nas famílias, nas escolas e nas comunidades: a 
obra O passeio da Dona Aranha aborda o passeio de uma aranha, como o título 
indica. Há uma complicação causada por um fenômeno natural – a chuva – que 
atrapalha momentaneamente o passeio. No entanto, a chuva passa e o momen-
to de lazer é retomado. Embora o protagonista seja um animal – muito simpáti-
co, diga-se de passagem -, há uma apresentação de uma situação recorrente à 
vida dos humanos, que pode ser observada pelos bebês da creche I. Mudanças 
climáticas podem mudar os planos de lazer da família, e os bebês vivem conse-
quências disso. É possível que eles tenham vivido situações em que estavam em 
uma praça, praia, parque ou qualquer área aberta e precisaram ir embora porque 
ia chover ou começou a chover. Isso faz parte do cotidiano deles, e deve ser tra-
balhado em forma de literatura.
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Parlendas e músicas locais, nacionais e universais: “O passeio da Dona 
Aranha” é uma cantiga tradicional cuja autoria se perdeu ao longo do tempo. Há 
uma teatralização dos versos, com gestos que imitam o andar da aranha, simu-
lam a subida na parede, a queda, a retomada da subida. Há muitas gerações essa 
música é cantada nas escolas, nas rodas infantis formadas nas brincadeiras de 
rua, nas famílias, passada de geração a geração. O livro de Vanessa Alexandre é 
interessante porque apresenta imagens para cenas que a maior parte das pes-
soas já imaginou quando era criança: uma aranha saindo para passear, tomando 
chuva, caindo. De forma parecida ou não com o nosso imaginário, é inegável que 
as ilustrações de Vanessa Alexandre são de uma estética agradável, de cores 
bem trabalhadas, um jogo de tons quentes e frios que dialoga com o enredo da 
trama e abre muitas possibilidades para o trabalho docente.
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Produza aranhas com carimbos 
corporais!

 Sabemos que atividades feitas na creche I são importantes para, além do 
desenvolvimento das habilidades previstas na BNCC, para o registro dessa fase 
de vida dos bebês, dos primeiros trabalhos realizados na escola, entre outras 
memórias. Considerando-se isso, propomos, aqui, a realização de um trabalho 
de pintura de aranha com carimbo corporal. Por meio dela, conseguimos regis-
trar o tamanho das mãos dos bebês nessa fase de desenvolvimento, além de 
trabalhar habilidades manuais14, corporais e de interação15 com o meio. Existem 
várias estratégias e modelos de trabalho de carimbo corporal cujos produtos são 
aranhas que ilustram bem o clássico passeio da Dona Aranha. Selecionamos 
alguns exemplos disponibilizados na internet e o deixamos nos links no quadro 
abaixo.

http://dessiral.blogspot.com/2016/04/a-dona-aranha.html

https://www.soescola.com/2016/01/50-ideias-de-pintura-com-as-maos-
-para.html

https://machadodeassis.com.br/galeria.php?galeria=001071&id=3082

14. Habilidade (EI01TS02). Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil 
Acesso em 24 de maio de 2021.

15. Como a habilidade (EI01ET02): “Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e 
remover etc.) na interação com o mundo físico”. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil
Acesso em 24 de maio de 2021.
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Outras propostas de atividades

Proponha práticas  
de literacia familiar

Professor(a), é muito importante fazer com que as atividades de leitura lite-
rária extrapolem a sala de aula. Afinal, as práticas de leitura e escrita não são – ou 
não devem ser – limitadas à escola. Street (2003) nos lembra que designamos 
por letramento os usos que fazemos da escrita em nossa sociedade. É, também, 
relacionado aos conhecimentos que veiculamos pela escrita, pelos modos como 
a usamos para nos comunicar e nos relacionar com as outras pessoas, pela ma-
neira como ela é usada para dizer e dar forma ao mundo. É importante, na fase 
da creche I, investir em estratégias que reúnam a família em torno de obras li-
terárias e suas leituras. Sabemos que alguns bebês têm o privilégio de estarem 
em famílias leitoras de literatura, mas vários outros não têm. É papel da escola 
tentar contagiar pais, avós, irmãos, tios - entre outros familiares - às leituras de 
literatura, sobretudo.

A respeito do valor da leitura literária pela sociedade, vários estudiosos de-
fendem que tem impacto na organização e representação do imaginário antro-
pológico e cultural da raça humana em que culturas se formam, encontram-se 
e modificam-se. Sanfelici (2017) afirma que o leitor de literatura competente e 
bem formado pode vir a engajar-se em debates diversos e relevantes sobre cul-
turas, ideias e valores, através da sua fruição dos textos literários. A teórica ainda 
defende que, dessa forma, ele não apenas desenvolve sua capacidade interpre-
tativa e posicionamento crítico como sujeito, como também se prepara melhor 
para as realidades variadas que pode encontrar ao longo de sua vida. Tal leitor 
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inevitavelmente desenvolve um repertório cultural mais complexo, que possibilita 
sua formação como sujeito de modos mais amplos e amadurecidos.” (SANFELICI 
2017, p. 277).

Por tudo isso, professor(a), vale a pena investir em envios de materiais literários 
para as famílias dos bebês entrarem no universo literário que está sendo trabalhado 
em sala de aula. Independente do conteúdo temático da obra, toda leitura literária já 
apresenta oportunidades de práticas com interação familiar, uma vez que sempre é 
possível e válido para o sucesso da experiência literária solicitar que a criança recon-
te a história ouvida na escola aos pais e/ou responsáveis. Essa tarefa trabalha, além 
da habilidade16 de recontar histórias ouvidas, questões relacionadas à memória. E 
insere a família no universo da literatura, missão importante ao letramento literário. 
A obra O passeio da Dona Aranha apresenta a possibilidade de se cantar a música 
com os pais, e essa é uma ótima forma de o bebê sentir que contou a história. Afinal, 
é provável que os pais conheçam a cantiga, e poderão cantar com eles. Envie para 
as famílias um pequeno texto falando sobre a importância de se estimular o bebê a 
cantar a música em casa e de as pessoas cantarem com ele. Se o trabalho de ilus-
tração da aranha tiver sido feito, é interessante enviá-lo para casa para a família ver, 
e a aranha ser assunto nos lares.

A obra O passeio da Dona Aranha contém outras possibilidades, uma vez que 
apresenta um assunto comum: passeios prejudicados por chuva. Você pode pedir 
que os pais lembrem, com os bebês, e desenhem com eles, algum episódio que 
tenham vivido de um passeio em que tenham tomado chuva como a Dona Aranha. 
Avise às famílias que, caso enviem os trabalhos para a escola no dia seguinte, será 
feito um mural de exposição. Produzir painéis nas salas de aula a partir de leituras 
literárias e com materiais feitos com as famílias são estratégias que podem favo-
recer as experiências literárias dos bebês e manter a vivência na memória dos(as) 
pequenos(as) por mais tempo. 

16. Habilidade (EI01EF05)  da BNCC. Veja mais em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-objetivos-de-aprendizagem-e-desenvolvimento-para-a-educacao-infantil
 Acesso em 13 de maio de 2021. 212121
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Seja como for, professor(a), o importante é levar a leitura literária de O passeio 
da Dona Aranha e outras obras às casas dos estudantes, e proporcionar a presença 
da literatura na vida dos bebês fora da escola. Essas são práticas que favorecem o 
avanço do letramento literário dos seus pequenos estudantes.
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LAJOLO, Marisa & ZILBERMAN, Regina. Literatura Infantil Brasileira. História & Histórias. 6a edição. 7a 

impressão. São Paulo: Ática, 2007, 186p.

Nessa obra, as especialistas em literatura infantil e letramento literário discorrem sobre a história da lite-

ratura infantil, suas práticas e usos em sala de aula. Bibliografia básica e essencial para os estudos e trabalhos 

práticos na área. 

POWERS, Alan. Era uma vez uma capa. Tradução de Otacílio Nunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 144p.

Essa obra ilustrada inaugurou uma nova linha editorial na Cosac Naify: livros que discutem criticamente 

literatura para crianças e jovens. Organizado cronologicamente, o livro recupera duzentos anos de história do 

livro para crianças comentando a capa de mais de quatrocentos títulos que marcaram a produção editorial 

no mundo todo. Além de registrar a evolução das técnicas de impressão, tipos de papéis e encadernações, o 

professor inglês de design Alan Powers destaca os principais ilustradores, autores e editores que contribuíram 

para mudar a história do livro para bebês.

Texto adaptado. Original disponível em: https://www.amazon.com.br/Era-Uma-Vez-Capa/dp/8575036882. Acesso em 13 de maio de 2021.

SANFELICI, Aline de Mello; SILVA, Fábio Luiz da. A formação do leitor literário na escola e a presença 

da indústria cultural no processo. Revista Linhas. Florianópolis, v. 18, n. 36, p. 273-284, jan./abr. 2017.

O tema geral do ensaio é o processo de formação do leitor de literatura, especificamente visto a partir de 

como as relações entre a indústria cultural e a escola afetam, positiva e negativamente, a formação desse leitor. 

O objetivo é contribuir com o debate sobre formação de leitores a partir de reflexões críticas elaboradas com 

o método de levantamento bibliográfico e sistematização de reflexões. Os resultados mostram que uma das 

principais preocupações dos educadores no processo escolar diz respeito à seleção de produtos da indústria 

cultural para uso em sala de aula, pois tal indústria se mostra adultocêntrica e ideologicamente carregada, além 

de conceber o consumidor como objeto e não como sujeito.

Texto adaptado. Original disponível em: https://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1984723818362017273

Acesso em23 de Agosto de 2021.
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Real., Porto Alegre, v. 35, n. 3, p. 257-275, set./dez., 2010. 

 A autora retoma conceitos centrais da teoria – aliando questões mais amplas da abordagem so-

cial como textualidade, identidade e poder –, apresenta críticas e desenvolve propostas de intervenções 

no ensino, currículo, critérios de avaliação, treinamento de professores em ambientes formais e informais. 
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