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UM AMOR DE
FAMÍLIA

TÍTULOS DA COLEÇÃO:

O BICHINHO QUE QUERIA CRESCER • COMO IR AO MUNDO DA LUA
TEM BICHO NO CIRCO • A CASINHA PEQUENINA • UM BICHINHO NA LINHA

LIÇÃO DE GEOGRAFIA • ESTE MUNDO É UMA BOLA • UM AMOR DE FAMÍLIA
CADA UM MORA ONDE PODE • AS FLORES DA PRIMAVERA

AS CORES E OS DIAS DA SEMANA
DIGA-ME COM QUEM COME

TEXTO EM

LETRA BASTÃO
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Um amor de família
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O O Bichinho da Maçã apresenta 

sua família: pais, avós, tios, primos. 
Considera o primo um pestinha, mas, 
por uma razão muito especial, adora 
a tia. Com ela, aprendeu uma linda 
palavra em vários idiomas!

Resumo

Temas principais: relação 
familiar 
Tema transversal: ética e 
meio ambiente
Interdisciplinaridade: 
Língua Portuguesa, Idiomas

Quadro sinóptico

Ziraldo nasceu em Caratinga, MG, 
em 1932. Começou sua carreira nos 
anos 1950 em jornais e revistas. 
Autor de livros infantis, ilustrador e 
cartunista, Ziraldo tem obras tradu-
zidas para vários idiomas. Seu maior 
sucesso, O Menino Maluquinho, tor-
nou-se um ícone da literatura infantil 
brasileira.

O autor
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Produção das atividades: será ini-
ciada com a leitura de imagem que, 
nesta faixa etária, é importante para 
estimular a imaginação, as emoções e 
o senso de observação dos dois mun-
dos: o real e o da fantasia. Para tanto, 
desperte a atenção da classe para os 
detalhes da coleção Bichim.

Objetivo: despertar o interesse da 
criança diante de hábitos alimenta-
res saudáveis; apresentar as diferen-
tes profissões.

Leitura: será organizada em três 
fases.

a. Atividade de motivação: apresen-
tação do livro para a primeira leitura. 
É realizada pelo professor, que dará 
informações sobre a história, autor, 
ilustrador e título, despertando o 
senso de observação dos ouvintes.

b. Leitura compreensiva: interação 
da classe com a história do livro. Por 
meio da entonação e desenvoltura 
da leitura, a turma reconhece as ca-
racterísticas  da personagem e iden-
tifica o tema da história.

c. Leitura compartilhada: apresen-
tação do livro, página por página, 
a fim de estimular o interesse e a 
participação da classe que, nessa 
fase, já demonstra autonomia para 
compartilhar sua opinião.

Proposta do projeto
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Você sabia? Dia 15 de maio é o dia iternacional da família.

a) A árvore da família
Complete a macieira com os nomes de seus familiares.

b) Álbum de pequenas recordações
Cada aluno deve trazer fotos: de 
quando bebê, com os pais, num pas-
seio, com os primos, com animais, 
na escola, com amigos, em casa etc.
Oriente-os a confeccionarem um pe-
queno álbum de recordações: 

Organize, na sala de aula, a troca dos 
albuns entre os alunos.

- faça um álbum com folhas de sulfite;
- cole uma foto em cada folha;
- identifique as pessoas ou o momento 
na foto;
- escreva um título para cada foto;
- faça desenhos para ilustrar a página 
do álbum.
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Vocês sabem como podemos declarar nosso amor? Uma declaração de amor pode ser 
simbolizada de várias maneiras. Por 
meio da imagem de um coração, de um 
cupido, de uma flor, de uma marca de 
beijo ou mãos formando um coração.

c) Complete a história do Bichinho da 
Maçã.

O BICHINHO FOI AO CONCURSO 
DE MISS UNIVERSO E FICOU APAIXO-
NADO.

CADA MISS BICHINHO ERA DE UM 
PAÍS DIFERENTE. 
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Como o Bichinho da Maçã poderia declarar seu amor? Ligue os bilhetes a cada miss. d) Decifre o bilhetinho carinhoso:

EU  A LINDA  da .
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Re
s Música:

•	Família. Nando Reis, 2013. 

Filmes:
•	Alvin e os esquilos, 2007. Fox 

Filmes.
•	101 Dálmatas, 1996. Walt Dis-

ney. EUA.
•	A galinha ruiva. Animação. Walt 

Disney.
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