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Leitura compartilhada – Atividade oral

1) LEITURA DA CAPA E DA QUARTA 
CAPA

Antes da leitura do livro, peça que os alunos o manuseiem, 
observem as cores, as ilustrações, o texto e comentem o que 
acharam.

Capa 

• Solicite que leiam a capa: o título do livro, o nome da 
autora e da ilustradora observando as ilustrações. Pergunte: 
O que retratam as figuras da capa? 

A capa é amarela. O título é composto por letras multicoloridas 
feitas com massa de modelar. Em tamanho maior, a figura de 
uma onça-pintada, sentada sobre as patas traseiras, e a de um 
pavão azul, com a cauda aberta. Compondo com o título, um 
castor sorridente que aponta para um casal de joões-de-barro 
pousado sobre sua casinha, num galho de árvore. 

• Pergunte qual é assunto do livro, considerando-se o 
título De patas, penas e escamas. 

O título se refere aos animais que possuem patas (mamíferos 
em geral), penas (aves em geral) e escamas (peixes, répteis etc). 
Por extensão, infere-se que o livro fala dos animais em geral.

Quarta capa

• Peça que observem a quarta capa (também chamada de 
contracapa) e a descrevam. 

Na parte superior, aparece a logomarca da coleção (No caminho 
da cidadania) e, logo abaixo, um texto que fala sobre seus obje-
tivos, sua proposta. Na parte inferior, um jabuti com a pata no 
queixo, olhando para o texto, e um leão sentado, com expressão 

contente; aqui e ali, bolinhas coloridas de massa de modelar 
compõem o conjunto. Se achar pertinente, comente a respeito 
do código de barras que aparece na parte superior direita: são 
barras paralelas (de diferentes larguras) e números, usados para 
identificar eletronicamente um produto e seu preço. Explique a 
palavra “Autêntica” (que dá nome à editora): ela tem o sentido 
de verdadeira, original. Abaixo, vemos o endereço eletrônico 
da editora. Explique que “www” significa, em inglês: world 
(mundo), wide (enorme, maior, grande), web (teia) e que tem 
o sentido de “grande teia/rede mundial” (de computadores).

• Pergunte: O que representam as duas figuras da quarta 
capa?

Representam os animais de patas (leão) e os répteis (tartaruga/
jabuti).

• Sonde se a turma sabe o que é escama. Explique que 
escama é cada uma das lâminas delgadas que recobrem o 
corpo de alguns peixes e répteis (serpentes, lagartos etc.). 

• Que animais ilustram a capa e contracapa?

Animais de patas e penas e uma tartaruga, que é um bicho de 
casca ou carapaça. 

• Solicite que deem outros exemplos de animais de patas, 
penas, escamas e carapaças.

Orelhas, dedicatórias

• Pergunte: O que é a orelha de um livro? E uma dedicató-
ria? A quem esse livro é dedicado? O que há na segunda orelha? 

Explique que orelha é o nome que se dá a cada uma das extre-
midades da capa, dobradas para dentro do livro. Na primeira 
orelha, aparecem duas dedicatórias: uma da autora do texto 
escrito (Malô Carvalho, que dedica o livro a seu filho) e outra 
da ilustradora (Suzete Armani, que o dedica a Marcelo Xavier, 
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autor e ilustrador de livros infantis, que também trabalha com 
a técnica das “massinhas”). Explique que dedicatória é um 
pequeno texto em que o autor e/ou ilustrador oferece o livro 
a alguém de quem ele gosta ou que pode ter lhe inspirado a 
escrever ou ilustrar uma obra. Lembre-se de que, na segunda 
orelha, aparece uma vaca malhada, (mamífero de patas) que 
está de costas e “sorri” para o leitor.

Folha de rosto/Página 1

• Peça que abram o livro e leiam a folha de rosto
Pergunte: Quais são as diferenças entre a página 1 e a capa? 

A p. 1 (também conhecida como folha de rosto) é cor-de-rosa 
e sem ilustrações. Nela há apenas o título (multicolorido), os 
nomes da autora e da ilustradora, do fotógrafo (Fábio Cerati: 
que fotografou as cenas moldadas por Suzete Armani); o nome 
da coleção e da editora. Há informações também sobre a edição 
e a impressão do livro. Já a capa é amarela e nela, além do 
título e dos nomes dos autores, há ilustrações. 

Página de créditos e ficha catalográfica /Página 2 

Leve-os a descrever a página 2 (verso da folha de rosto). 
Pergunte: Que animais aparecem nela? O que eles estão fa-
zendo?

O verso da folha de rosto apresenta embaixo, à direita, a ilus-
tração (vinheta) de dois macacos marrons, um sentado, com 
as patas levantadas na altura das orelhas e outro deitado, 
comendo bananas. Ao lado, um texto – a ficha catalográfica 
– com os dados técnicos da obra e os créditos (indicação dos 
nomes dos que participaram da produção do livro).

Página 3

Peça que descrevam as cores dessa página e das letras. 
Solicite que leiam o texto: “Todo animal tem direito a...”. Ques-
tione: O que é um direito? Sabiam que os animais têm direitos? 
Por quê? Quais são ou deveriam ser os direitos dos animais?

Direito é o que deve ser possível a cada um na vida em socie-
dade, de acordo com as leis. Chame a atenção para as reti-
cências, que indicam que a frase está incompleta. Os alunos 

devem inferir que a informação será completada nas páginas 
seguintes. Comente que os animais têm direitos porque, como 
nós, são seres vivos que sentem e sofrem. 

2) LEITURA DAS PÁGINAS INICIAIS 
• Peça que descrevam o texto visual (imagens) de cada 

uma dessas páginas para antecipar de que direito o texto 
verbal trata.

3) LEITURA DAS ILUSTRAÇÕES
Em todas as cenas: ajude os alunos a perceber que as 

ilustrações foram feitas com massa de modelar, montadas 
em cenários e fotografadas: portanto, são tridimensionais. 
Leve-os a observar as cores fortes e alegres, a presença de 
personagens humanos como veterinários, pais com filhos, 
crianças com animais etc. Outra característica das ilustrações 
é que as figuras de animais apresentam expressões fisionô-
micas e corporais semelhantes à de seres humanos, fazem 
poses, têm atitudes humanas, como sentar com as pernas 
cruzadas, pensar, ler, rir. Pergunte por que foram retratados 
assim. Leve-os a observar detalhes das cenas, como ações dos 
personagens, expressões, posturas, interação entre eles etc.

Comente com os alunos que a atribuição de características 
humanas aos animais recebe o nome de personificação. Pro-
vavelmente, a ilustradora usou esse recurso para concretizar 
ou ilustrar de maneira mais explícita os direitos tratados no 
livro.

4) QUESTIONAMENTOS E REFLEXÕES A 
RESPEITO DO TEMA

Página 4 e 5

Que animais aparecem na cena? O que estão fazendo? 
Quais são de patas, quais são de escamas, quais são de casco 
e quais são de penas? 

Os animais estão brincando livremente. Animais de escamas: 
sapo; de casco ou carapaça: tartaruga; de patas: ovelha, gato, 
porquinho e coelho; penas: galinha, pintinhos e pato. Leve-os 
a perceber que a página dupla mostra apenas animais do-
mésticos.
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• Comente com a turma que os animais, assim como os 
seres humanos, são protegidos por leis. 

Página 6

Vocês conhecem esses animais? Quais deles são brasilei-
ros? Eles estão livres ou em cativeiro? Onde?

São macacos, leão, cobra, sapinhos, búfalo e elefantes que estão 
soltos e livres na natureza. 

Página 7

O que essa ilustração representa? 

Os animais domésticos que convivem bem com crianças e 
adultos. 

Leve-os a discutir a questão: Vocês têm animais domésti-
cos? Acham que conviver com eles faz bem às pessoas? Por quê? 

Página 8

Descrição das imagens: 

Uma menina está abraçando a gatinha que tem no colo. Atrás 
dela há duas caminhas de animais: uma coberta por um pano 
rosa, da gatinha Lili; a outra, por um pano vermelho e com um 
osso, que é do Totó, o cachorro branco e preto. 

O que o cachorro está fazendo? Por que será que ele fez 
isso? 

Enciumado pelos carinhos da menina em Lili, o cãozinho está 
fazendo xixi na cama da gatinha. Essa imagem mostra que os 
animais reagem e expressam sentimentos.

Que cuidados os donos devem ter com seus animais de 
estimação? O que deve ser feito para evitar que sejam aban-
donados? 

Descrição das imagens: 

Sobre a cerca de uma fazenda, um sítio, um quintal de uma 
casa, estão várias galinhas e galos. No chão, há mais galinhas; 
bem embaixo, uma galinha e um galo com uma fileira de oito 
pintinhos. 

O que mais chamou a sua atenção nessa imagem? 

Provavelmente dirão que todas as aves estão agasalhadas com 
touca, chapéu, cachecol, xale, meias etc. 

Página 10 e 11

Descrição das imagens: 

Parece tratar-se de um parque (ou zoológico). Vemos, sobre 
uma ponte, várias pessoas observando os animais e os peixes.

Questione: Como imaginam que se sentem os animais que 
vivem em um zoológico? Eles podem ser felizes nesse tipo de 
ambiente? Sabiam que é proibido dar alimentos e jogar objetos 
para os animais que vivem em zoológicos e parques? Por que, 
na opinião de vocês? Acham que os jardins zoológicos devem 
acabar ou não? Por quê?

Página 12

O que veem? 

Os animais parecem felizes, estão num lugar fértil, coberto de 
vegetação, com montanhas e pedras ao fundo e um lago: vaca, 
jabutis, carneiros, cavalos, patos. 

O que chamou mais atenção? 

Provavelmente, dirão que foi a vaca sentada sob um coqueiro, 
lendo um livro para sete carneirinhos brancos. 

• Questione: O que vocês falariam para pessoas que criam 
animais em locais sujos, precários, sem nenhum conforto? 
Vocês as denunciariam? 

Página 13

O que vocês veem? 

Um casal de coelhos com seus filhotinhos.

Comente que a fêmea do coelho costuma dar cria em cerca 
de 30 dias. Qual é o período de gestação de outros animais 
domésticos? Como devem ser cuidados nesse período?

Vocês são a favor da castração de alguns animais? Quais? 
Por quê? Comente que os animais são castrados, em geral, 
para evitar a superpopulação, o abandono e a transmissão 
de doenças.
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Página 14 e 15

O que os animais estão fazendo? 

Estão descansando depois do trabalho. O burrinho, por exem-
plo, está ao lado da carroça que ele puxa.

• Peça que opinem: Que animais costumam ser postos para 
trabalhar pelo homem? Deem exemplos de trabalho animal 
que conheçam ou de que já ouviram falar. O que vocês pensam 
disso? Há casos, na opinião de vocês, em que o trabalho animal 
é inevitável? Quais, por exemplo? 

Página 16

O que vocês estão vendo? 

Um veterinário examina uma vaca. Pelas roupas e o cachecol 
que usa, ela parece estar resfriada. Um pato de “ joelho” en-
faixado espera a consulta ou descansa na cadeira, dois cães, 
sob um cobertor, dormem, felizes.

Questione: Sabiam que gatos e cachorros precisam ser 
vacinados, vermifugados? Que vacinas devem tomar?

Os cães devem ser vacinados contra hepatite, leptospirose, 
parvovirose (doença que causa diarreia e vômito), infecções 
do sistema respiratório. Os gatos, contra infecções no apare-
lho respiratório, hepatite, lesões oculares. Ambos devem ser 
imunizados contra a raiva, anualmente.

Página 17

O que vocês veem? 

Alguns animais (uma preguiça, um cachorro, um passarinho) 
e três crianças diante do túmulo de um peixe que, pelo visto, 
acabam de enterrar sob uma árvore.

Pergunte: Comente com as crianças que despedir-se de um 
animal de estimação causa muito sofrimento, mas que, em 
caso de doenças incuráveis, é melhor fazer eutanásia, morte 
sem dor que abrevia o sofrimento do animal. 

Páginas 18 e 19 

O que chama a atenção na ilustração? Em sua opinião, 
por que a ilustradora criou essa imagem?

O jacaré está fotografando outros animais que sorriem, con-
tentes. 

Possivelmente, a ilustradora quis mostrar animais que con-
vivem bem uns com os outros, independentemente da espécie 
a que pertencem, e que são tranquilos, sem tensão. 

Páginas 20 e 21 (Os direitos dos animais)

Leia o texto com os alunos. Peça que, quando possível, 
relacionem cada tópico a uma ou mais páginas ilustradas 
do livro. Proponha que escolham uma cena e criem novas 
ilustrações para ela, usando massinha de modelar. 

Página 24

Peça que descrevam a imagem (vinheta). Questione: Por 
que os peixinhos estão usando máscaras? 

Peixes nadando com máscaras para se proteger do lixo jogado 
no fundo do lago ou do rio onde vivem.

Oficina de massa de modelar: Meus animais preferidos. 
Brincadeira: Qual é o animal? Proponha que as crianças 

imitem animais para os colegas adivinharem. 
Leituras de enriquecimento: O menino e o peixinho e O 

menino e a gaiola, de Sonia Junqueira e Mariângela Haddad 
(Autêntica); Hipopô, de Weberson Santiago (Autêntica).

Criação de história/mural a partir de uma cena do livro 
(atividade individual).
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