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Ser Cientista da Vida – Conhecer o mundo natural
Proposta: Ao longo da leitura, darás conta das espécies animais, botânicas e fúngicas
que vão aparecendo na trama. Anotar, encontrar sinonímias comuns (se as houver)
e pesquisar o seu nome científico, por exemplo: guarda-rios (martim-pescador, pica-peixe ou papa-peixe), Alcedo atthis.
Proposta: Classificar os animais quanto à sua biologia e quanto à sua alimentação
(hábito alimentar), por exemplo: o abelharuco é uma ave insectívora; o esquilo é um
mamífero herbívoro.
Proposta: Classificar as plantas quanto à sua folhagem, dizendo se se trata de uma
planta (normalmente árvore ou arbusto) de folha caduca (caducifólia) ou perene (persistente), por exemplo: o pinheiro-manso é uma árvore de folha perene.
Proposta: Organizar uma saída de campo, ou uma incursão ao jardim mais próximo,
e, olhando para o meio envolvente, reparar nas espécies biológicas, recolher amostras
(folhas, galhos, flores, frutos, rochas, conchas de caracóis, areias, terra, penas, ervas,
etc.) e confirmar se no livro são referidas.
Natureza com Arte – Ligar a mente às mãos
Proposta: Com o material recolhido na saída de campo, fazer uma composição artística sobre cartolina, colando os materiais e, com lápis, marcadores, pincéis ou canetas,
complementar a composição através do traço, da cor e da imaginação.
Proposta: Sem ter as ilustrações do livro em consideração, ler as descrições de determinadas personagens e, através dessa informação, ilustrá-las.
Proposta: Ilustrar a passagem preferida do livro, com o intuito de comparar a criação
artística do leitor com as descrições do autor, reparando, assim, que as mesmas circunstâncias podem ter diferentes interpretações (ou não).
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Ler à Sombra da Floresta – Viajar pelo livro através da Leitura
Proposta: Através das ilustrações, proceder à descrição escrita dos espaços e das personagens.
Proposta: Dividir a turma em grupos e, cada um deles, analisar as categorias da narrativa. No final, cada grupo apresenta o trabalho realizado à turma, partilhando os
resultados. Dado que as personagens são bastante ricas, sugere-se que o trabalho
de as analisar seja feito, também em grupos, mas na sequência da primeira análise,
mais superficial (tipos de caracterização, simbologia, etc.), não esquecendo os valores
veiculados por cada uma delas, procedendo ao contraponto com a sociedade em que
se inserem.
Proposta: Análise estilística e intenção do autor.
Proposta: Depois de se conhecer a obra integralmente, escolher alguns excertos e proceder à dramatização dos mesmos.
Proposta: Dar azo à imaginação, escrevendo um texto que dê continuidade ao livro.

