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CARTA AO PROFESSOR
Cara professora, caro professor,

Você tem uma boa história para contar sobre suas experiências com seus alunos? Certamente 
tenha mais do que uma. É assim, com uma velha e boa pergunta, que começamos a apre-
sentação deste material que acompanha a obra Alfabeto de plantas: de Alecrim a Zedoária, 
pois, afinal, a obra em questão também nasceu de uma pergunta e de uma experiência com 
crianças na escola. Decidimos começar assim pois as perguntas são presença no ambiente 
escolar e, mais importantes do que as respostas, elas podem levar professores e crianças a 
lugares inimagináveis, repletos de conhecimento e de aprendizagem, desde que haja escuta.

Assim, a autora e professora Bruna Ester Yamashita apresenta neste material o processo de 
criação de uma obra literária que é resultado dos encontros com as crianças — seus alunos 
—, de suas pesquisas coletivas e de muitas perguntas, escutadas e perguntadas, e que deram 
origem às vinte e seis poesias sobre plantas de A a Z, fazendo nascer um livro. Para completar 
a obra, os textos ganharam um visual cheio de afeto e sensibilidade pelas mãos de Marilia 
Golschmidt, trazendo aspectos muito semelhantes à forma natural das plantas.

O material que apresentamos tem a intenção de explorar o contexto literário da obra Alfabeto 
de plantas: de Alecrim a Zedoária, promovendo um encontro das crianças com a literatura de 
um modo muito especial, unindo uma aproximação com a natureza e outra com o tão esperado 
mundo das letras e do alfabeto. Através dos vinte e seis textos que compõem a obra, as ati-
vidades a eles relacionadas visam promover a participação criativa nos momentos de leitura, 
favorecer o desenvolvimento da consciência fonológica por meio de estratégias de exploração 
da linguagem oral com as rimas divertidas, além de proporcionar aos pequenos leitores a 
possibilidade de relacionar suas experiências pessoais e familiares com todo o contexto que 
a obra apresenta pela literatura: sobre o meio natural, físico, cultural e histórico.

As propostas de atividades apresentam sugestões a você, professora e professor, como pos-
sibilidades para o trabalho com a obra. Muitas delas foram desenvolvidas com os alunos da 
professora Bruna, no decorrer do ano letivo de 2019, e que poderão naturalmente ser adap-
tadas e desenhadas conforme os interesses e particularidades de sua turma, considerando 
sua região e contexto e a interação com as crianças e suas histórias de vida. 

Tais atividades e o contexto teórico deste material foram elaboradas em conformidade 
com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Básica (DCNs), a Política Nacional de Alfabetização (PNA). Nesse conjunto 
você encontrará.

• O contexto sobre as autoras e sobre a criação da obra;

• Breves discussões sobre práticas de leitura, do acesso ao livro e sobre expe-
riências literárias nos anos iniciais do ensino fundamental;

• Propostas de atividades que compreendem pré-leitura, leitura e pós-leitura 
da obra.

Nosso intuito é possibilitar experiências pelas quais a criança:
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O prazer da leitura se dá pelo contato com texto, com o livro. 
Em outras palavras, pelo encontro com as histórias e as dife-
rentes formas de narrativas. Rubem Alves nos lembra que, 
muito antes de ler, as crianças podem e devem conhecer “as 
coisas maravilhosas que moram dentro dos livros”. Esperamos, 
por este material e por esta obra literária, possibilitar alguns 
encontros maravilhosos através dos textos poéticos repletos de 
conhecimento e de muitos convites ao pensamento. 

Equipe editorial

Desenvolva o conhecimento sobre 
os conceitos sobre a escrita e o 

conhecimento de escrita.

Reconheça a relação entre o conteúdo 
literário e os diversos contextos possíveis.

Desenvolva o gosto pela leitura.

Desenvolva a criatividade.

Construa sentidos e relações dos 
conhecimentos adquiridos com seu 
contexto pessoal, de forma prática 

e diversificada.

Desenvolva a compreensão oral 
por meio de leitura dialogada.

Amplie a bagagem linguística.

Experimente momentos de sensibilização e 
promoção da literacia familiar .
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AS AUTORAS
Paranaense, Bruna Ester Yamashita é uma profes-
sora apaixonada por escola, por criança e pelas 
perguntas. Há mais de duas décadas, o ambiente 
escolar e as crianças “perguntadeiras” nutrem todos 
os possíveis pensamentos para escrever histórias 
e registrar pesquisas coletivas em companhia dos 
pequenos, sempre com criatividade, poesia e afeto. 
Escritora, pedagoga e pesquisadora em Educação, 
desenvolve pesquisas sobre os processos pedagógi-
cos na dinâmica escolar e na construção de saberes 
que ocorrem em diferentes espaços educativos.

A poesia está sempre presente em seus textos, desde 
a composição de narrativas infantis, aos escritos sobre temas científicos ou didáticos, a 
brincadeira com as palavras é uma característica indispensável para sensibilizar o leitor e 
ressignificar o contexto das coisas, sejam elas leves ou densas. O resultado em cada texto 
reúne fragmentos de muita escuta, de relações com as miudezas do cotidiano e dos aprendi-
zados pelos encontros da vida.

Bruna é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual 
de Londrina — Linha 1 — Perspectivas Filosóficas, Históricas, Políticas e Culturais de Educa-
ção —, com pesquisa sobre a relação entre educação e cultura e a sensibilidade nos modos 
de aprender. Interesse de estudo que certamente está relacionado às práticas pedagógicas 
desenvolvidas no cotidiano com as crianças, no qual considera o sujeito, seus interesses, 
sonhos e seu modo de aprender e de ser no mundo.

Nascida em Chapecó (SC), morou em algumas cidades e 
passou por diversos caminhos até estar hoje em Floria-
nópolis (SC) e se tornar uma ilustradora. Começou sua 
carreira no Jornalismo e, logo em seguida, encontrou-se 
no Design Gráfico. Por alguns anos, trabalhou com pro-
dução de conteúdo digital, buscando unir a afinidade 
entre as palavras e as imagens. Depois dos 30, decidiu 
dedicar-se ao que realmente a movia, a ilustração. Desde 
então, vem explorando as possibilidades desse universo, 
descobrindo que elas são muitas, e aproveitando cada 
experiência.

Bruna Ester Yamashita

Marilia Goldschmidt
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A OBRA
Os encontros costumam começar por uma pergunta. Na escola, pelo menos, é assim, aliás, por 
várias perguntas. A obra Alfabeto de plantas: de Alecrim a Zedoária nasceu de uma primeira 
pergunta: “o que você deseja aprender?”. Essa pergunta e esse encontro se deram no primeiro 
dia de aula no ano de 2019. A turma era de 24 alunos, um primeiro ano dos anos iniciais do 
ensino fundamental, em uma escola pública no município de Londrina (PR). Como todo começo 
de ano letivo, as crianças chegaram cheias de curiosidade, desejos, medos, esperanças e, é 
claro, de muitas perguntas as quais escapavam aleatoriamente em nossa roda de conversas, 
perguntas delas e também minhas.

Uma de minhas perguntas provocou um silêncio: “o que vocês desejam aprender durante 
esse ano.” A pergunta fez com que uma criança olhasse para a outra sem saber muito o que 
responder, parecia que ninguém havia feito essa pergunta a elas em outra ocasião. Considero 
a pergunta necessária, pois acredito que a aprendizagem ocorre de maneira integrada e por 
um processo democrático e, para tal, é preciso considerar os desejos, sonhos e interesses 
pessoais de cada um para que, assim, por intermédio do educador, o planejamento dos estu-
dos estabeleça relações entre o que faz sentido para as crianças e os conteúdos clássicos do 
currículo comum a todas as escolas. Sim! É possível. 

Diante do silêncio com a tal pergunta, a reformulei: “Como vocês querem aprender a ler e 
escrever durante o tempo em que estivermos juntos?”. Continuei dizendo que elas pode-
riam aprender a ler e escrever pesquisando sobre coisas que gostavam e se interessavam. 
Mostrei a elas um bloquinho de anotações com todos os seus nomes e, com o lápis à mão, 
me posicionei para começar a anotar tudo que elas dissessem. Complementei, dizendo: “é 
assim que faremos, vocês só precisam me dizer o que é que se interessam e eu anotarei. 
Aprenderemos a ler os livros e o mundo todo, a partir do que vocês me disserem”. O combi-
nado era de que, ao final, somaríamos as opções de interesses em comum e começaríamos 
as pesquisas do ano orientados pelas escolhas da maioria, mas que, no decorrer dos dias, 
semanas e meses, os demais interesses — com menos votos —, seriam considerados na 
pesquisa naturalmente.

Assim se fez, ainda tímidos, começaram a me contar seus interesses. Depois, em assem-
bleia, contamos os resultados e traçamos um roteiro de estudos para o nosso glossário 
aberto. Foram 16 votos para plantas, 2 para cosméticos, 2 para astronautas, 1 para arte, 1 
para dinossauros e 2 para comidas. O trabalho com o glossário aberto é uma prática que 
me acompanha ao longo da vida como alfabetizadora. Se trata de uma prática que entende 
que as letras precisam ter significado e não podem substituir a experiência vivida pela 
criança. Nesse sentido, o famoso “abecedário”, para mim, nunca chega pronto com palavras 
predeterminadas, mas sim, repleto de interrogações e que possa ser construído como um 
glossário aberto, democrático e muito particular, inspirados em tantos outros conjuntos 
de palavras, ou seja, nos tantos outros abecedários que conhecemos. Naquele momento, 
tínhamos entre os desejos das crianças, inúmeras palavras de A a Z a serem descobertas e 
que, certamente, teriam muitos significados a cada uma delas e suas histórias de vida, pois 
assim entendemos que a criança é:
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FILOSOFIAS

TRADIÇÕES

ESTRUTURAS

REAÇÕES

ESPAÇO

SUGESTÕES

GOSTOS

CRENÇAS

EMOÇÕESAÇÕES

TEMPO

PENSAMENTOS

ARGUMENTOS

Conforme combinado, a partir da escolha da maioria, construiríamos um abecedário das plantas. 
“Mas será que tem planta com todas as letras do alfabeto?”. Essa foi uma das primeiras perguntas 
que disparou as buscas pelas plantas de A a Z. A proposta de organizar uma parede da sala com 
o abecedário de plantas — nosso glossário particular — se tornou uma aventura em família e em 
comunidade, desse modo, a obra Alfabeto de plantas: de Alecrim a Zedoária foi uma construção 
coletiva. Os nomes das plantas chegaram até a escola por meio de pesquisas realizadas com as 
famílias das crianças, sobre as plantas que cultivavam em casa, sobre os temperos preferidos e 
sobre as que consumiam diariamente. Entre tantos nomes de plantas, as rodas de conversa ficaram 
cheias de histórias e de memórias familiares, que iam sendo compartilhadas. Fosse sobre um bom 
e velho chazinho e hortelã, sobre um temperinho indesejado por uns ou apreciado por outros, sobre 
uma receita deliciosa, sobre a horta que tinham em casa, entre tantos outros “assuntos verdes”.

A escolha do gênero literário para registrar as descobertas se deu pela leveza da poesia, 
o que permite a brincadeira com as palavras, algo muito significativo à faixa etária das 
crianças, tornando o conhecimento das palavras repleto de ritmo. Além disso, o contexto 
poético favorece a Consciência fonológica que, conforme PNA, “é uma habilidade metalin-
guística abrangente, que inclui a identificação e a manipulação intencional de unidades da 
linguagem oral, como palavras, sílabas, rimas e fonemas” (BRASIL, 2019). Escrevê-los em 
forma poesia foi uma estratégia sentida no percurso. As rimas e as palavras tiveram mais 
significado, pois foram as próprias crianças que participaram, democraticamente, da seleção 
de palavras e da escolha de seus pares rimados. Restou a mim, professora mediadora nesse 
processo, finalizar os textos na estrutura do gênero textual, tendo como base as brilhantes 
contribuições dos pequenos grandes pesquisadores e, é claro, rimadores por natureza!

As ilustrações de Marilia Goldschmidt trouxeram a beleza das plantas para os olhos e para 
o conhecimento das crianças. De uma forma muito sensível e cuidadosa, a ilustradora reve-
lou aspectos importantes e característicos de cada uma das plantas, tornando capaz de se 
reconhecer cada uma delas quando vistas em ambientes naturais. Além disso, ela apresenta 
diferentes ambientes de cultivo das plantas, como o ambiente escolar em destaque e também 
o doméstico. As crianças ilustradas na obra compreendem um grupo muito diverso em caracte-
rísticas físicas e étnicas, muito aproximado com os contextos das turmas de alunos em nossas 
escolas e a predominância da camiseta azul faz lembrar os uniformes escolares, típicos desse 
ambiente. Enfim, Marília mostra as plantas na escola, como de fato acreditamos ser possível 
acontecer e, além disso, aos cuidados das próprias crianças. Esse contexto se torna um convite 
aos pequenos leitores para, quem sabe, pensar estratégias e desejar também plantar uma, 
duas ou dezenas de plantas pelos cantinhos desocupados que encontrarem pelo caminho.
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PRÁTICAS DE LEITURA: 
do acesso ao livro às experiências 
nos anos iniciais do ensino 
fundamental
Práticas de leitura se ampliam a partir do acesso à produção literária. Mas, como tem sido as 
práticas de leitura das crianças brasileiras? É certo que professores, pais e cuidadores enten-
dam e comprovem os benefícios da leitura para criança desde a mais tenra idade. “As famílias 
desempenham um papel fundamental no desenvolvimento linguístico das crianças ao longo de 
seus primeiros anos de vida” (BRASIL, 2019, p. 4). Por essa perspectiva, os caminhos para a 
alfabetização, bem como para a leitura do mundo, estão diretamente relacionados à prática de 
leitura, pelo acesso à literatura e que podem ser incluídas nas rotinas das crianças de todas as 
idades. Além disso, o desenvolvimento do vocabulário receptivo e expressivo das crianças rela-
cionado ao universo cultural, que chega pela literatura, constituem elementos desencadeadores 
de novas aprendizagens, essenciais para a alfabetização e diferentes habilidades de pensamento. 

Entendemos a alfabetização como um instrumento que permite à criança alcançar outras 
formas de comunicação, de elaborar o pensamento e de acessar o conhecimento através da 
leitura autônoma. Ela se dá de modo articulado mediante explorações cotidianas, explora-
ções as quais a colocam em contato com a língua escrita antes mesmo da escola. As crianças 
vivenciam o mundo das letras no ambiente doméstico, social e cultural, brincando, convivendo, 
interagindo e conhecendo histórias literárias ou reais.

Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir acompanhar 
a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário 
e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita reconhecendo diferentes usos 
sociais desta, dos gêneros, suportes e portadores (BRASIL, 2018, p. 42). São essas crianças 
que chegam à escola, observadoras da língua escrita, mas também observadoras de tudo mais, 
construindo não só concepções da língua, mas de toda cultura que a insere. A faixa etária 
que compreende à aplicação deste material abarca crianças que estão em diferentes tempos 
no processo de alfabetização, cada uma em sua fase de desenvolvimento, mas todas elas já 
nascem prontas para ouvirem histórias, conhecerem novas palavras, contextos e sensações. 
Cabe aos adultos garantir e possibilitar o acesso ao livro e à leitura. 

Nas décadas finais do século XX, destaca-se o importante papel do crescimento do mercado edito-
rial e da elaboração de políticas públicas para o acesso ao livro de literatura. Lajolo (2019) destaca o 
movimento das ações de classe e das políticas públicas ocorridas no Brasil para promover a leitura 
e o acesso à literatura infantil, como o nascimento da Associação de Escritores e Ilustradores de 
Literatura Infantil, em 1999, e a criação do Plano Nacional do Livro e da Literatura (PNLL), no ano 
de 2006. Desde então, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) “atua a missão 
de distribuir acervos de livros de literatura para estruturar as bibliotecas das escolas públicas” 
(LAJOLO, 2019, p. 10), assim, incorporada à escola, a política do livro faz chegar ao alcance das 
crianças as mais diversificadas obras, em diferentes gêneros, cores e tamanhos.
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Apesar de ter conquistado um espaço considerável nas instituições escolares, o acesso ao livro 
diariamente em uso ainda é um desafio para a realidade de muitas crianças, de suas famílias 
como também para professores em suas rotinas escolares. Ao professor, cabe garantir o acesso 
planejado para a livre escolha das crianças a fim do manuseio dos diferentes gêneros textuais 
possíveis. Com liberdade e autonomia, o interesse para conhecer algo que ela mesma escolheu, 
abra portas ao prazer de conhecer um livro e a história que ele tem a contar. É evidente que, em 
determinados momentos em sala de aula, o professor faça a seleção de uma obra literária com a 
finalidade de convidar as crianças à audição de histórias lidas por um adulto, especialmente se 
ela ainda não estiver alfabetizada. Por outro lado, é muito relevante que o professor permita com 
que as próprias crianças também compartilhem à toda turma, a história de um livro escolhido por 
ela, fazendo com que a criança também ocupe o lugar de narradora ou de contadora de histórias.

Tudo bem[...] A literatura infantil foi incorporada à escola e, assim, imagi-
na-se que — por decreto — todas as crianças passarão a ler[...] Até poderia 
ser verdade, se essa leitura não viesse acompanhada da noção de dever, 
de tarefa a ser cumprida, mas sim de prazer, de deleite, de descoberta, de 
encantamento[...] (ABRAMOVICH, 1997, p. 138).

A prática diária de leitura é um dispositivo pedagógico que alcança a criança como um convite à 
imaginação, à brincadeira, à fala improvisada, às hipóteses linguísticas, à linguagem poética e à 
sonoridade que faz parte da infância. Escolha livros para as crianças, mas também deixe com que 
elas escolham livros para elas mesmas. “Devemos tomar cuidado para não nos envolvermos nos 
argumentos esnobes sobre qual livro é melhor” (HUNT, 2010, p. 93). Aqui, escolhemos um livro 
para você, professor e professora e, por meio dele, sugerimos alguns caminhos para dialogar com 
as crianças. Mas, sobretudo, ressaltamos que são os olhares das suas crianças que darão vida 
a qualquer uma de nossas sugestões como para outras tantas possibilidades que estão por vir.

Trata-se de uma relação de afeto e de respeito ao desenvolvimento, ao tempo da criança e 
sobre o que ela tem a dizer. Entendemos que o processo de formação do leitor literário como 
também o de alfabetização ocorrem de forma amparada por adultos que se disponham a 
acolher a criança e interagir com ela. No caso do espaço escolar, consideramos fundamental 
a existência de rotinas e de experiências que permitam ela viver “todos os possíveis” em 
momentos planejados e elaborados, fundamentados cientificamente, para que crie relações 
e construções individuais por meio de práticas diversificadas de letramentos, como expõe a 
BNCC e práticas de literacia conforme PNA:

LETRAMENTO LITERACIA

A BNCC emprega o conceito de LETRA-
MENTO no sentido de multiletramentos, 
relacionado aos conteúdos presentes dos 
diversos componentes curriculares, que 
visam “descortinarem às crianças o conheci-
mento do mundo por meio de novos olhares, 
lhes oferecem oportunidades de exercitar a 
leitura e a escrita de um modo mais signi-
ficativo” (BRASIL, 2010).

A PNA, apresenta o conceito de LITERACIA 
como um “conjunto de conhecimentos, habi-
lidades e atitudes relacionadas com leitura e 
a escrita e sua prática produtiva.” Além disso, 
apresenta o conceito de literacia familiar 
como um “conjunto de práticas e experiências 
relacionadas com a linguagem, a leitura e a 
escrita, as quais a criança vivencia com seus 
pais ou cuidadores” (BRASIL, 2019).
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Nesse universo de práticas, a literatura cumpre um papel importante para tocar a criança. A 
literatura a sensibiliza e mostra a ela muitos cantinhos desse mundo todo, de um jeito que só, 
campo artístico literário é capaz de alcançar. Assim, toda prática para alfabetização, direta 
ou indiretamente, podem buscar um equilíbrio com o prazer, o acolhimento e o cuidado com 
responsabilidade, mas também com liberdade, tendo claro que, sobre o tempo e o território 
sagrado da infância, não há negociações.

O mundo da leitura e da escrita, permeados pelo conhecimento e pela imaginação, compõem 
uma coleção de muitos significados, atingidos por um nível de desenvolvimento estritamente 
pessoal a cada indivíduo, esse processo não pode alienar ou criar signos sem sentido, sem 
relação com o que é vivido por cada um, ou imaginado através do repertório que lhe é apre-
sentado. O caminho quando é percorrido pela literatura faz com que as aproximações com 
os contextos sejam leves e encantadoras, sejam sentidas, observadas e imaginadas a partir 
do encantamento. 

O texto literário possibilita a interação das crianças com temas da vida, com situações e senti-
mentos que elas não conseguem explicar, propõe jogos com a linguagem, diverte, desconcerta 
e encanta. Estas situações de interação auxiliam esses pequenos seres a categorizarem e 
organizarem o mundo (BELMIRO; GALVÃO, 2017, p. 11).

Assim, esse contexto que originou o livro, bem como as experiências leitoras à partir dele, 
ressaltam-se as temáticas O mundo natural e social (pois as poesias possibilitam a percepção 
do mundo natural, promovendo a aproximação com o meio ambiente através do conhecimento 
sobre as plantas o que também favorece a apreciação dos contextos locais e o reconhecimento 
do meio social) e Família, amigos e escola, pelo contexto das poesias e das propostas de 
atividades a partir delas envolverem a relação entre a família, amigos e a escola, onde o leitor 
é convidado a criar suas próprias relações entre os textos e as plantas de A a Z, conhecer 
as relações dos colegas com os textos, olhar para sua própria realidade familiar, cultural e 
social considerando as semelhanças e diferenças que podem existir entre seus grupos de per-
tencimento. Outra temática, a Descoberta de si também tem seu lugar na obra, pois o leitor 
pode vivenciar percepções do próprio corpo, conhecendo melhor suas partes e as relações 
que envolvem a saúde, por meio das plantas expostas na obra.

Desse modo, o gênero principal da poesia favorece a interação e a autoria dos pequenos rima-
dores, motivando-os a praticar seus próprios versos. O contato com a poesia e os efeitos de 
sentido criados pelo texto e suas combinações de palavras rimadas, favorecem as diferentes 
práticas de linguagem que podem ser exploradas na oralidade, na escrita, na leitura. 
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES
As atividades que elaboramos a seguir visam contribuir à formação literária da criança, mas 
também oportuniza experiências contextualizadas que se relacionam aos diferentes compo-
nentes curriculares da BNCC.

COMPONENTES CURRICULARES

Á
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TO
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C
C

Linguagens Matemática
Ciências 

da Natureza
Ciências 
humanas

Ensino religioso

Língua 
portuguesa

Ciências História

Arte Geografia

Língua 
inglesa

Além disso, tais propostas também oportunizam “alcançar a dimensão imagética, constituída 
de processos metafóricos e metonímicos muito presentes na linguagem poética” (BRASIL, 
2018), neste caso, o conteúdo dos textos poéticos sobre plantas mantém diálogos com os 
Temas Contemporâneos Transversais pois dialogam com aspectos do cotidiano em diferentes 
lugares e espaços geográficos.

• Ciência e tecnologia;

• Educação alimentar e 
nutricional;

• Educação ambiental;

• Educação para valo-
rização do multi-
culturalismo nas 
matrizes históricas e 
culturais brasileiras;

• Saúde;

• Vida familiar e social.

Em cada atividade você encontrará as relações com 
os componentes da PNA e com as habilidades 
e competências da BNCC. Sinta-se à vontade 
para complementar e adequar conforme a sua 
realidade.
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DICA: Antes de iniciar o trabalho com a obra, leia atentamente o texto para se 
familiarizar com as poesias e com todo o vocabulário .

Promova um ambiente acolhedor para que todos os alunos se sintam à vontade 
para participar e explorar a obra . No caso de alunos com alguma deficiência, 
integre e proporcione experiências significativas e apropriadas .

Possibilite, sempre que possível, estratégias para a leitura em voz alta (de pala-
vras, frases ou textos completos), que favoreçam simples recontos do que foi lido 
ou compreendido pelas leituras .

ATIVIDADE 1: Pré-leitura e leitura dialogada da obra. 
Tem planta com todas as letras do alfabeto?
Essa primeira proposta de atividade está dividida em duas etapas. A primeira etapa 
compreende uma estratégia de pré-leitura com o objetivo de criar expectativas sobre a 
obra. A segunda se trata da leitura dialogada “que consiste na interação, por meio de 
perguntas e respostas, entre adultos e crianças antes, durante e depois da leitura em voz 
alta” (BRASIL, 2019). 

Pensando nessa interação — de perguntas e respostas —, a 
leitura dialogada da obra Alfabeto de plantas: de Alecrim 
a Zedoária, traz muitos caminhos para perguntar e res-
ponder, pois apresenta um vasto vocabulário receptivo se 
articulando com a Política Nacional de Educação Ambiental 
(PNEA - Lei nº 9.795/1999). Componente essencial e per-
manente da educação nacional, neste caso, essa articula-
ção revela aos alunos uma fascinante coleção plantas, suas 
histórias e contextos, poeticamente elaborados.

Objetivos
• Criar expectativas sobre a obra Alfabeto de 

plantas: de Alecrim a Zedoária; 

• Participar da leitura dialogada da obra;

• Construir significados pelo contexto lúdico 
da obra.

Componentes da PNA
• Compreensão de textos;

• Consciência fonêmica;

• Desenvolvimento de vocabulário.

Competência específica 
de língua portuguesa para 
o ensino fundamental 
9. Envolver-se em práticas de 
leitura literária que possibi-
litem o desenvolvimento do 
senso estético para fruição, 
valorizando a literatura e 
outras manifestações artísti-
co-culturais como formas de 
acesso às dimensões lúdicas, 
de imaginário e encanta-
mento, reconhecendo o poten-
cial transformador e humani-
zador da experiência com a 
literatura.
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Habilidades da BNCC

LÍNGUA PORTUGUESA

(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, 
jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão 
de encantamento, jogo e fruição.

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social 
dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias 
impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, 
quem os produziu e a quem se destinam. 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições a

Antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhe-
cimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte 
e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados 
da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes 
e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se 
em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado.

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

MATERIAIS TEMPO SUGERIDO

Livro Alfabeto de plantas: de Alecrim a 
Zedoária. 

Etapa 1: aproximadamente 30 minutos.
Etapa 2: aproximadamente 40 minutos.

Figura do corpo humano com órgãos apa-
rentes (de livros, enciclopédias etc).

ESPAÇO

Espaço para a roda de leitura e Sala de aula.

Orientações

Etapa 1: Pré-leitura 

Sobre qual planta o texto fala? Como ela é? Você conhece essa planta?

É possível saber para que ela 
serve?

É possível saber de onde ela é? 
O texto fala de algum lugar?

É possível saber para qual 
parte do corpo ela é benéfica?

É possível saber como podemos 
consumir essa planta?

Há palavras que você não 
conhece? Quais?

Quantos versos há no texto?

Que letra se destaca nessa 
página?

Quantos sons tem o nome da 
planta citada?

Quais palavras rimam no texto?
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1 . Convide os alunos para o momento da pré-leitura e explique que você apenas fará 
uma apresentação do livro.  Deixe com que o livro Alfabeto de plantas: de Alecrim a 
Zedoária transite por todas as mãos. Oriente para que eles não abram o livro nesse 
primeiro momento, e peça que notem algum elemento na capa para socializar com 
os colegas antes de iniciar a leitura. 

2 . Depois que todos os alunos manusearem o livro, pergunte sobre o que elas observa-
ram, lembrando-as de respeitarem o tempo de fala de cada um, bem como sobre as 
observações feitas acerca do livro. Perceba se os alunos comentam sobre as letras, 
palavras e ilustrações e complemente apresentando os elementos que compõem a 
capa do livro, explorando também esse gênero e ampliando os conceitos sobre escrita.

3 . Leia o título para elas e pergunte o que elas imaginam tratar o livro com o título 
Alfabeto de plantas: de Alecrim a Zedoária. Deixe com que falem livremente. Perceba 
se sabem o significado de “alecrim”, de “zedoária” e também da palavra “alfabeto” e 
se estabelecem a relação entre “alfabeto de plantas” e um conjunto de plantas com 
cada letra do alfabeto. Incentive os alunos a dialogar sobre o título. 

4 . Depois, caso não cheguem à conclusão de que o livro se trata de um conjunto de 
plantas, diga essa informação para os alunos e instigue-os a pensar sobre quais 
podem ser essas plantas, quais elas conhecem e para quem elas podem perguntar 
na escola. Nesse momento, é importante anotar as hipóteses de todos os alunos. 

5 . Após levantar as hipóteses da turma sobre as plantas com cada uma das letras, observe 
quais são as letras que ficaram sem hipóteses, se for o caso, e oriente a formação de 
grupos de 4 alunos para irem em busca de respostas. Explique que eles poderão per-
guntar a outros professores, funcionários ou alunos sobre quais podem ser as plantas 
com cada uma das letras. Acompanhe os alunos e combine o tempo para essa proposta. 

6 . Em sala de aula, promova uma conversa para organizar as informações que descobriram 
e anote na lousa de modo que todos vejam. Destaque a primeira letra de cada nome 
de planta para que observem naturalmente o aspecto gráfico e relacionem ao som. 

7 . Motive os alunos a imaginarem se no livro estarão listadas as mesmas plantas que 
pensaram ou se serão outras. 

Etapa 2: Leitura dialogada
1 . Escolha com os alunos um espaço confortável da escola para realizar a leitura da obra. 

Forme uma roda e comece a leitura dizendo que o livro contém vinte e seis textos 
pequenos, que correspondem às 26 letras do alfabeto. Explique que eles serão lidos um 
de cada vez, sendo que, ao final de cada um, os alunos poderão perguntar e comparti-
lhar suas ideias com os amigos acerca do que ouviram. Leia o texto completo em cada 
planta e depois mostre a página com a ilustração de modo que todos consigam ver. 

2 . A seguir, veja algumas sugestões de questionamentos que podem ser feitos mediante 
a leitura de cada texto. Elas servirão de complemento às observações que serão feitas 
espontaneamente pelos seus alunos. Entenda que os questionamentos não devem 
ser feitos como um questionário, mas sim como uma condução para o momento de 
acordo com o que elas socializarem.
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3 . A figura do corpo humano solicitada servirá de apoio à leitura dialogada quando os 
textos citarem a atuação das plantas no corpo.

4 . Ao final da leitura, converse com os alunos sobre o que eles perceberam sobre os nomes 
das plantas e suas poesias, se há algo que correspondeu às hipóteses levantadas, o 
que foi muito diferente, sobre o que já sabiam sobre as plantas ou que perceberam 
como uma grande novidade. Motive-os a contarem a experiência aos seus familiares.

5 .  Progressão da atividade 

6 . Para promover a literacia familiar no trabalho com a obra, organize um cronograma 
para enviar o livro para casa. Oriente os familiares enviando um bilhete para explicar 
a dinâmica da proposta de literacia familiar (leitura em família). Veja uma sugestão:

 

Querida família,

Nossa turma conheceu a obra Alfabeto de plantas: de Alecrim a Zedoária. O 
livro apresenta poemas com plantas de A a Z e nós faremos algumas atividades 
a partir do contexto do livro. Por isso, a fim de que a obra construa relações 
e sentidos com as histórias de vida das crianças e suas famílias, leia com a 
criança dialogando durante a leitura e conte-lhe alguma memória sobre a refe-
rida planta, caso tenha. Se quiser, faça anotações no caderno da criança sobre 
o que conversaram para que ela compartilhe com os colegas. As narrativas 
familiares são muito significativas para que a criança construa sentido com os 
textos e contextos.

Ao final da leitura dialogada, realize a leitura completa da obra sem interrupções. Nesse 
momento, capriche ainda mais na entonação, marcando o ritmo das palavras em cada verso.

Progressão da atividade
Para promover a literacia familiar no trabalho com a obra, você utilizará a cópia de cada um 
dos textos do livro, indicada nos materiais da atividade1. Os textos serão enviados para casa 
conforme um cronograma estabelecido com sua turma. Combine os dias em que os textos serão 
enviados e por quanto tempo eles ficarão em casa. Organize uma escala de leitura de modo que 
todas as crianças levem todos os textos para casa, Alfabeto de plantas: de Alecrim a Zedoária. 

Para orientar os familiares, envie um bilhete explicando a dinâmica da proposta de literacia 
familiar (leitura em família). Veja uma sugestão:
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ATIVIDADE 2: Abecedário 
das plantas/glossário.
O fabuloso mundo do alfabeto é um desafio para as crianças 
não alfabetizadas. Proporcionar diferentes práticas de letra-
mento e de literacia compreende à ação pedagógica do pro-
fessor. Para se tornar alfabetizada, é preciso que a criança 
conheça o alfabeto. Saber os nomes, os sons e as formas das 
letras corresponde a processos diferentes, que demandam 
estratégias diversificadas e planejadas sistematicamente. 

Por meio desta atividade, as crianças poderão explorar o 
conjunto do alfabeto, apreciar o gênero literário poesia 
e, ao mesmo tempo, se familiarizar com uma variedade 
preciosa de plantas da nossa natureza. 

Objetivos
• Fazer apreciação estética da obra;

• Nomear as letras iniciais dos nomes das plantas da obra Alfabeto de plantas: 
de Alecrim a Zedoária e conhecer seus sons iniciais (grafemas e fonemas); 

• Organizar os nomes das plantas em ordem alfabética;

• Explorar os elementos sonoros que compõem as palavras (sílabas).

Componentes da PNA
• Consciência fonêmica;

• Desenvolvimento de vocabulário;

• Fluência em leitura oral;

• Produção de escrita.

Habilidades da BNCC

LÍNGUA PORTUGUESA ENSINO RELIGIOSO

(EF12LP01) Ler palavras novas com 
precisão na decodificação, no caso 
de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização.

(EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e 
diferenças entre o eu, o outro e o nós.

(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o das 
demais pessoas os identificam e os diferenciam.

(EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas de 
vida. (Natureza, seres humanos e animais).

(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, lem-
branças, memórias e saberes de cada um.

(EF01ER06) Identificar as diferentes formas pelas 
quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias, 
memórias, gostos e crenças em diferentes espaços.

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos 
gráficos.

Competência específica 
de língua portuguesa para 
o ensino fundamental – 
BNCC
2. Apropriar-se da linguagem 
escrita, reconhecendo-a como 
forma de interação nos dife-
rentes campos de atuação da 
vida social e utilizando-a para 
ampliar suas possibilidades de 
participar da cultura letrada, 
de construir conhecimentos 
(inclusive escolares) e de se 
envolver com maior autonomia 
e protagonismo na vida social.
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MATERIAIS TEMPO SUGERIDO

Livro Alfabeto de plantas: de Alecrim a Zedoária. Aproximadamente 50 minutos.

Cópias dos anexos 1, 3 e 4, uma para cada criança. ESPAÇO

Tesoura individual e cola branca. Sala de aula

Orientações 
1 . Retome a leitura da obra sem interrupções. Em seguida, inicie um momento de con-

versa interativa com os alunos.

2 . Faça questionamentos sobre como os textos estão organizados no livro, qual o primeiro? 
Qual o segundo? E assim sucessivamente. Pergunte se elas entendem que há um motivo 
para que seja da forma como está. Perceba se elas reconhecem a ordem alfabética proposta 
no livro, caso não falem, mostre as letras iniciais de cada nome de planta nas páginas do 
livro e leia junto com os alunos apenas os nomes das letras, virando página por página. 

3 . Forme grupos de 4 alunos juntando suas mesas. Em seguida, distribua as cópias do 
anexo 3 (figuras) e peça que observem as imagens e as letras na tentativa de lembrar 
os nomes de todas elas. Após um tempo, verifique, em cada grupo, os nomes das plan-
tas que conseguiram lembrar. Depois, com toda a turma, retome oralmente o nome de 
cada uma, motivando os alunos a falar em voz alta. Você poderá escrever os nomes na 
lousa e explorar as palavras como preferir e conforme sentir o interesse dos alunos. 

4 . Em seguida, peça para que elas se organizem em suas mesas individuais para pintar 
as figuras das plantas 

5 . Depois, distribua as cópias do 1: nomes das plantas e motive os alunos a socializarem 
suas hipóteses de leitura sobre as palavras do anexo, conforme os conhecimentos 
apropriados com o trabalho da obra e sobre as letras. Perceba e há alunos que se 
sentem desmotivados por não conseguirem identificar letras ou palavras e acolha-os 
auxiliando, conforme necessário. Cuide para que se sintam seguros em participar. Em 
seguida, oriente que os alunos recortem as palavras do anexo 1, organize-as — ainda 
sem colar — nos espaços indicados abaixo das figuras do anexo 3. Peça para que 
escolham um colega para conferir a ordem das palavras observando o trabalho um do 
outro. Verifique você também. Somente depois distribua a cola e peça para que colem.

Progressão da atividade
A partir do abecedário/glossário construído pelos alunos, há diversas possibilidades de exploração das 
palavras. A seguir, apresentamos algumas possibilidades para explorar o glossário. Perceba de que 
modo elas estabelecem relações com os interesses dos alunos e reelabore como for necessário. Elas 
podem ser realizadas progressivamente nos cadernos individuais ou em folhas avulsas como ativida-
des em sala ou até mesmo como atividades para casa. Verifique em que fase do Desenvolvimento da 
leitura e da escrita se encontram os alunos para que as atividades sejam aplicadas de forma adequada. 

1 . No glossário, localize o nome da planta que tem a mesma letra inicial do seu nome e copie;

2 . No glossário, localize o nome de uma planta que tem a mesma letra final do seu 
nome e copie;

3 . No glossário, localize os nomes das plantas que têm as mesmas letras iniciais que 
os nomes de seus familiares
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4 . Desenhe uma comida ou bebida que utiliza como ingrediente alguma das plantas do glos-
sário. Escreva sua hipótese de escrita para o nome da comida e copie o nome da planta;

5 . No glossário, localize os nomes das plantas que começam com vogais e os que começam 
com consoantes. Depois, agrupe-os conforme essa observação, copiando em seu caderno;

6 . No glossário, localize os nomes das plantas que possuem duas palavras compondo 
um mesmo nome;

7 . No glossário, conte o número de letras de cada palavra e anote as quantidades em 
um espaço ao lado da imagem;

8 . Fale os nomes das figuras do glossário em voz alta e perceba quanto sons (sílabas) você 
pronuncia em cada palavra. Depois, agrupe as palavras conforme a quantidade de sons, 
copiando-as em seu caderno;

9 . Em casa e com a ajuda de seus familiares, crie um jogo da memória construindo 
fichas com os nomes de plantas e divirta-se brincando.

DICA: Caso seja possível, providencie ¼ de cartolina para cada aluno a fim de 
que colem o material pronto do anexo 1 (glossário) . Isso dará mais resistência e 
durabilidade ao abecedário de plantas, visto que ele poderá ser utilizado como 
material de apoio em outras atividades de leitura e de escrita .

ATIVIDADE 3: as plantas no corpo
A relação do homem com o meio ambiente é de total depen-
dência. Ressignificar essa relação com a natureza e conhecer 
parte da infinidade de plantas nos ecossistemas, oportuniza 
às crianças experimentar em um novo modo de ser e estar 
no mundo. Tema indispensável nas práticas educativas, a 
Educação Ambiental (Política Nacional de Educação Ambien-
tal (PNEA) Lei nº 9.795), é também mobilizadora de “[...] 
atores sociais comprometidos com a prática político-peda-
gógica transformadora e emancipatória capaz de promover 
a ética e a cidadania ambiental”. E que tal reconhecer essa 
importante relação com as plantas e explorar seus benefí-
cios às partes do corpo humano? É possível que haja planta 
que beneficie cada parte do nosso corpo?

Objetivos
• Fazer apreciação estética da obra; 

• Ler e nomear as partes do corpo humano; 

• Ler nomes de plantas;

• Acessar o conhecimento científico sobre as 
relações entre plantas e a saúde do corpo.

Competência específica 
de ciências da 
natureza para o ensino 
fundamental
3. Analisar, compreender e 
explicar características, fenô-
menos e processos relativos 
ao mundo natural, social e 
tecnológico (incluindo o digi-
tal), como também as relações 
que se estabelecem entre eles, 
exercitando a curiosidade para 
fazer perguntas, buscar res-
postas e criar soluções (inclu-
sive tecnológicas) com base 
nos conhecimentos das Ciên-
cias da Natureza.
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Componentes da PNA
• Desenvolvimento de vocabulário;

• Produção de escrita;

• Consciência fonêmica;

• Fluência em leitura oral;

• Compreensão de textos.

Habilidades da BNCC

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso 
frequente, ler globalmente, por memorização.

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.

MATERIAIS TEMPO SUGERIDO

Livro Alfabeto de plantas: de Alecrim a Zedoária. Para a leitura, aproximadamente 20 min

Para a atividade, aproximadamente 
60 minutos.

4 folhas de papel craft (tamanho suficiente para 
contornar o corpo de uma criança).

ESPAÇO

Lápis grafite, caneta hidrocor e lápis de cor. Espaço para leitura em roda.

4 cópias do anexo 5. Espaço para formar grupos.

Enciclopédias ou livros sobre o corpo humano.

Equipamento para pesquisas na internet (celular, 
tablet ou computador).

Orientações 
1 . Em um espaço confortável da escola, organize as crianças em roda. Explique que você 

lerá novamente a obra Alfabeto de plantas: de Alecrim a Zedoária, mas que, dessa 
vez, há uma pergunta que antecede a leitura: “De acordo com a obra, qual a relação 
das plantas com o corpo das pessoas?”. Combine que, ao final da leitura, cada um 
compartilhará oralmente o que observou. Deixe a pergunta “no ar” e comece a leitura 
com boa entonação e sem interrupções.

2 . Após a leitura, deixe com que cada criança socialize uma observação que fez 
sobre a relação das plantas com o corpo. Anote as contribuições individualmente 
para sua avaliação formativa. Em seguida, pergunte sobre o que elas já ouviram 
dizer sobre os benefícios de plantas para a saúde do corpo. Deixe com que falem. 
Depois, comente que, durante a escritura da obra Alfabeto de plantas: de Alecrim 
a Zedoária, foram realizadas investigações sobre como as plantas do livro atuam 
no corpo humano e, para descobrirem tais benefícios, elas terão que desenhar 
um corpo humano e ler algumas fichas com pistas para conhecerem a relação das 
plantas com as partes do corpo e colar as fichas no corpo desenhado.
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3 . No espaço destinado para a atividade em grupo, organize 4 grupos e distribua o 
papel craft a cada um. Oriente para que façam o contorno do corpo de um colega 
no papel craft e que completem o desenho inserindo todas as partes que puderem: 
olhos, orelhas, sobrancelhas, boca, nariz, cabelo, unhas etc. 

4 . Antecipadamente, recorte as fichas das cópias do anexo 5 e distribua-as aos 4 grupos. 
Explique que os alunos deverão ler cada ficha — com seu auxílio, se for necessário 
— para, então, colar as fichas nas referidas partes do corpo desenhado no papel 
craft. Oriente que, caso as fichas indiquem uma parte do corpo que os alunos não 
saibam exatamente onde é, e que ainda não tenham desenhado, como a localização 
dos pulmões, rins, coração, útero etc, que elas deverão recorrer às pesquisas em 
enciclopédias sobre o corpo humano ou em sites da internet, com sua orientação.

5 . Acompanhe as leituras das fichas com as crianças, como também a complementação 
dos desenhos e as pesquisas, se for necessário.

6 . Depois que os grupos colarem todas as fichas, organize uma apresentação de cada 
grupo para toda a turma. Caso queiram, convide colegas de outra turma para a 
apresentação do trabalho.

Progressão da atividade
Como atividade para casa, adapte a proposta para ser feita individualmente, distribuindo 
as fichas de plantas entre os alunos, uma planta por aluno (Providencie cópias das fichas 
do anexo 5). Oriente que os alunos desenhem um corpo humano, à mão livre, em uma folha 
de papel sulfite ou em seus cadernos de cartografia. Explique que depois, deverão colar as 
fichas no seu desenho, referentes à planta que lhe foi designada, incluindo os órgãos se for 
necessário, conforme sua compreensão. Cada criança poderá apresentar sua atividade aos 
colegas. Dependendo do número de alunos de sua turma, algumas plantas ficarão de fora, 
mas você poderá completar o conjunto com uma atividade em sala. O resultado do material 
pode compor um livrinho para ser reproduzido a todos os alunos.

ATIVIDADE 4: Mapa 
de origem das plantas
“Professora, por que eu nunca vi essa planta?
Onde podemos encontrá-la?”.

As perguntas motivam a busca pelo saber e despertam curio-
sidade. Foram as perguntas acima que motivaram o desenvol-
vimento dessa atividade. As crianças ficaram curiosas para 
entender por qual motivo elas não conheciam algumas das 
plantas da coleção. Então, levantaram a hipótese de que elas 
poderiam ser originárias de outros espaços geográficos, talvez 
distantes dos nossos. “Mas de onde vem cada uma das plantas 
do nosso abecedário de plantas?”. Conheça você também!

Competência específica 
de ciências humanas para 
o ensino fundamental
7. Utilizar as linguagens car-
tográfica, gráfica e iconográ-
fica e diferentes gêneros tex-
tuais e tecnologias digitais de 
informação e comunicação no 
desenvolvimento do raciocínio 
espaço-temporal relacionado 
a localização, distância, dire-
ção, duração, simultaneidade, 
sucessão, ritmo e conexão.
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DICA: Essa proposta está contextualizada às Unidades temáticas Vida e evolução 
do componente curricular, da disciplina de Ciências e à Formas de representação 
e pensamento espacial, do componente curricular da disciplina de Geografia .

Objetivos
• Fazer apreciação estética da obra; 

• Ler palavras identificando semelhanças e diferenças entre grafemas e fonemas;

• Conhecer as origens das plantas da obra Alfabeto de plantas: de Alecrim a 
Zedoária;

• Familiarizar-se com os continentes e outras regiões em um planisfério de 
forma lúdica.

Componentes essenciais para a alfabetização da PNA.
• Consciência fonêmica;

• Fluência em leitura oral;

• Desenvolvimento de vocabulário.

Habilidades da BNCC.

LÍNGUA PORTUGUESA

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 
enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, 
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo investigativo, con-
siderando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

MATERIAIS TEMPO SUGERIDO

Livro Alfabeto de plantas: de Alecrim a Zedoária. Aproximadamente 50 minutos

1 Representação de um planisfério em ½ cartolina ESPAÇO 

1 cópia do anexo 2 Sala de aula ou outro espaço 
amplo para formar grupos

Cola branca 

Globo terrestre
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Orientações 
1 . Para introduzir a atividade, em sala de aula, converse sobre as plantas da sua 

localidade e pergunte sobre como podem ser as plantas de regiões diferentes: 
frias, quentes, úmidas, secas etc. Partindo dessas contribuições, pergunte se eles 
já viram as plantas citadas no livro, nas proximidades da escola, de sua casa, ou 
em outro lugar, leia uma por uma.

2 . Caminhe entre os alunos retomando a leitura da obra em voz alta. Mas, antes, peça 
para que os alunos fiquem atentos aos textos, buscando identificar trechos indicando 
algumas das regiões de origem das plantas citadas no livro. Ao final, pergunte o que 
elas perceberam e anote as hipóteses na lousa.

3 . Apresente o globo e o planisfério a eles e pergunte o que elas sabem sobre esses 
instrumentos e, em seguida, complemente com suas observações. Partindo do que elas 
sabem, explore os continentes e seus nomes, convidando-os para observar livremente 
o planisfério e o globo, comentando as semelhanças e as diferenças. Perceba se eles 
relacionam os nomes dos continentes, no planisfério e globo, com alguns nomes que 
ouviram na leitura da obra. Recorra às anotações da lousa.

4 . Antecipadamente, recorte as fichas do anexo 2 e coloque-as em um saco para sor-
teio. Cada aluno sorteará uma das fichas e deverá fazer a tentativa de leitura. Caso 
alguma delas ainda não consiga ler, oriente que peça ajuda a um colega para ler ou 
ajude você mesmo conforme a criança se sentir à vontade.

5 . Após a leitura, conte para os alunos que vocês irão construir um Mapa de origem 
das plantas de A a Z. Convide um aluno de cada vez, para colar sua ficha no local 
correspondente no planisfério. Auxilie, se julgar necessário. 

Progressão da atividade
Como atividade para casa, peça uma pes-
quisa com os familiares a fim de descobrir 
o continente de origem dos seus antepas-
sados e que tragam anotado em uma ficha 
de papel. Na escola, organize uma roda de 
conversas para compartilharem as origens 
de suas famílias. Com o apoio do mapa de 
origem das plantas, peça para que observem 
quais são as plantas que têm a mesma ori-
gem que sua família. Você poderá solicitar 
um registro, como preferir.
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ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 
CONTEXTUALIZADAS 
As atividades a seguir favorecem a integração da obra com outros componentes curriculares 
da BNCC e possibilitam aos alunos a participação em experiências sensoriais, de registro que 
envolvem raciocínio lógico matemático, fortalecimento de vínculos com familiares, amigos, 
com pessoas da comunidade e com a natureza. Veja como as atividades se relacionam com as 
unidades temáticas dos componentes curriculares.

U
ni

da
de

s 
te

m
át

ic
as

MATEMÁTICA CIÊNCIAS HISTÓRIA

Números. Terra e universo. Mundo pessoal: meu lugar no mundo.

Grandezas e 
medidas.

Vida e evolução. As formas de registrar as experiências na 
comunidade.

O trabalho e a sustentabilidade na comunidade.

A noção de espaço público e privado.

Uma horta na escola
Proponha aos alunos a construção de uma horta em sua escola. É importante que essa proposta 
seja discutida com elas de modo que possam participar de todo planejamento e tomada de decisões. 
Verifique a possibilidade com os gestores e conte com a participação das famílias e da comunidade.

Receitas de família
Para promover a partilha oral de conhecimentos familiares, narrativas, observar unidades de medida, 
a formatação textual do gênero receita etc., solicite que cada aluno traga uma receita de família 
que utilize uma ou mais plantas apresentadas na obra. Vocês poderão explorar as receitas e o 
gênero textual, numa oficina culinária, ou elaborar um livrinho com todas as receitas. Discuta as 
possibilidades com seus alunos descubra a melhor estratégia.

Visita ao produtor: aula de campo
Para ampliar o conhecimento das crianças sobre o mundo das plantas, verifique a possibili-
dade de realizar uma visita a um produtor de plantas aromáticas, entre outros, que haja em 
sua cidade. Planeje com as crianças essa visita, refletindo sobre as perguntas que elas farão 
ao produtor sobre o cultivo e ferramentas para a produção de plantas, sobre o conhecimento 
científico presente, sobre o que deverão observar e como farão as anotações. Além disso, 
planeje como compartilharão a experiência vivida com colegas e familiares.

Assim como a obra Alfabeto de plantas: de Alecrim a Zedoária nos possibilitou encontros 
maravilhosos, esperamos que, da mesma forma, este material ressignifique seus caminhos 
e promova experiências bonitas, com as palavras, com  as plantas e com as suas crianças.
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AVALIAÇÃO
Para o acompanhar o desenvolvimento dos alunos, propomos que sejam feitos registros individuais 
sobre as respostas de cada um que, de forma simples, poderão instrumentalizar o seu trabalho como 
professor para realizar intervenções necessárias às necessidades dos alunos. Propomos um modelo 
de registro para auxiliar sua observação, considerando que ele poderá ser ajustado conforme as 
respostas e interação com sua turma.

Registro formativo do aluno(a) no 
trabalho com a obra Alfabeto de 
Plantas: de Alecrim a Zedoária

Você pode utilizar as letras a seguir 
para o registro

S (sim)

P (parcialmente)

N (não)

Nome dos alunos: D
em

on
st

ro
u 

in
te

re
ss

e 
em

 c
on

he
ce

r 
o 

liv
ro

?

Le
va

nt
ou

 h
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es
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 s

ob
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 o
 li
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o?

P
ar

ti
ci

po
u 

or
al

m
en

te
 n

os
 m

om
en

to
s 

de
 l

ei
tu

ra
 

di
al

og
ad

a?

Co
m

pa
rt

ilh
ou

 e
xp

er
iê
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ia

s 
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is
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da
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ao
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?

R
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ou
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s 

at
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e 
re
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vi
du

ai
s?

D
em
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ia
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ANEXO 1: Nomes das plantas

ALECRIM BÁLSAMO COENTRO DILL

ERVA-CIDREIRA FUNCHO GENGIBRE HORTELÃ

INHAME JASMIM KIWI LAVANDA

MANJERICÃO NIRÁ ORÉGANO POEJO

QUIABO RUBIM SALSINHA TOMILHO

URUCUM VETIVER WEDÉLIA XAXIM

YAKON ZEDOÁRIA
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ANEXO 2: Origem das plantas

ALECRIM 
REGIÃO DO MAR 
MEDITERRÂNEO

BÁLSAMO
ÁFRICA

BÁLSAMO
ÁSIA

COENTRO
ÁSIA

DILL
EUROPA

ERVA-CIDREIRA
EUROPA

FUNCHO
NORTE DA 

ÁFRICA

FUNCHO
ÁSIA

GENGIBRE
ÁSIA

HORTELÃ
ÁSIA

INHAME
ÁSIA

JASMIM
ÁSIA

KIWI
ÁSIA

LAVANDA 
REGIÃO DO MAR 
MEDITERRÂNEO

MANJERICÃO
ÁSIA

NIRÁ
ÁSIA

ORÉGANO 
REGIÃO DO MAR 
MEDITERRÂNEO

POEJO
REGIÃO DO MAR 
MEDITERRÂNEO

POEJO
ÁSIA

QUIABO
ÁFRICA

RUBIM
ÁSIA

SALSINHA
REGIÃO DO MAR 
MEDITERRÂNEO 

CENTRAL

TOMILHO 
REGIÃO DO MAR 
MEDITERRÂNEO

URUCUM
AMÉRICA DO SUL

VETIVER
ÁSIA

WEDÉLIA
REGIÃO DO MAR 
MEDITERRÂNEO

XAXIM
AMÉRICA 
CENTRAL

YAKON
CORDILHEIRA 
DOS ANDES 

 AMÉRICA DO SUL

ZEDOÁRIA
SUL E SUDESTE 

DA ÁSIA



ANEXO 3: Figuras das plantas

A B C D

E F G H

I J K L

M N O P

Q R S T

U V X Z



ANEXO 4: Base para o abecedário das plantas (glossário)

A

cole

B

cole

C

cole

D

cole

E

cole

F

cole

G

cole

H

cole

I

cole

J

cole

K

cole

L

cole

M

cole

N

cole

O

cole

P

cole

Q

cole

R

cole

S

cole

T

cole

U

cole

V

cole

X

cole

Z

cole
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ANEXO 5: Plantas no corpo

ALECRIM
CABEÇA

ALECRIM 
MUSCULOS

ALECRIM 
CABELO

ALECRIM 
SANGUE

BÁLSAMO 
CABEÇA

BÁLSAMO 
ESTÔMAGO

BÁLSAMO 
PULMÃO

BÁLSAMO 
PELE

COENTRO
CABEÇA

COENTRO 
GARGANTA

COENTRO 
OLHOs

COENTRO 
ESTÔMAGO

COENTRO 
BEXIGA

COENTRO 
RINS

DILL 
INTESTINO

DILL 
ESTÔMAGO

ERVA-CIDREIRA 
ESTÔMAGO

ERVA-CIDREIRA 
CABEÇA

ERVA-CIDREIRA 
INTESTINO

ERVA- CIDREIRA 
OLHOS

FUNCHO 
ESTÔMAGO

FUNCHO 
INTESTINO

FUNCHO 
NARIZ

FUNCHO 
CABEÇA

GENGIBRE 
ESTÔMAGO

GENGIBRE 
SANGUE

GENGIBRE 
INTESTINO

GENGIBRE 
GARGANTA

HORTELÃ 
CÉREBRO

HORTELÃ 
INTESTINO

HORTELÃ 
NARIZ

HORTELÃ 
ESTÔMAGO

HORTELÃ 
GARGANTA

HORTELÃ
 PELE

INHAME 
CORAÇÃO

INHAME 
CÉREBRO

INHAME
SANGUE

INHAME 
GLÂNDULAS DA 
AMAMENTAÇÃO

INHAME
 BOCA

JASMIM 
CABEÇA

JASMIM 
ESTÔMAGO

JASMIM 
CORAÇÃO

JASMIM 
BEXIGA

JASMIM 
SANGUE

JASMIM 
PULMÃO

JASMIM 
NARIZ

JASMIM 
INTESTINO

JASMIM 
PELE

KIWI 
OLHOS

KIWI 
PELE

KIWI 
MÚSCULOS

KIWI 
CORAÇÃO

KIWI 
SANGUE

KIWI 
CÉREBRO

KIWI
PULMÃO

KIWI 
OSSOS

LAVANDA 
CÉREBRO

LAVANDA
 PELE

LAVANDA 
CABEÇA

LAVANDA 
CABELO

LAVANDA 
PICADA DE 

INSETO

LAVANDA 
ESPINHAS

MANJERICÃO
NARIZ

MANJERICÃO 
PULMÃO

MANJERICÃO 
GARGANTA

MANJERICÃO 
OLHOS

MANJERICÃO 
BOCA

MANJERICÃO 
CABEÇA

MANJERICÃO 
RINS

MANJERICÃO 
ESTÔMAGO

MANJERICÃO 
CORAÇÃO

NIRÁ 
PELE

NIRÁ 
CABEÇA

NIRÁ 
SANGUE

NIRÁ 
INTESTINO

NIRÁ 
OUVIDO

ORÉGANO 
BEXIGA

ORÉGANO
RINS

ORÉGANO 
PULMÃO

ORÉGANO 
MÚSCULO

ORÉGANO 
INTESTINO

ORÉGANO 
NARIZ

ORÉGANO 
CORAÇÃO

POEJO 
NARIZ

POEJO
ESTÔMAGO

POEJO 
INTESTINO

POEJO 
PULMÃO

POEJO 
CÉREBRO

QUIABO
 OSSOS

QUIABO 
CORAÇÃO

QUIABO 
SANGUE

QUIABO 
ESTÔMAGO

QUIABO
BEBÊS NO 

ÚTERO

QUIABO 
OLHOS

QUIABO 
CABELOS

QUIABO 
PELE

RUBIM 
PELE

RUBIM 
ARTICULA-

ÇÕES

RUBIM 
CÉREBRO

SALSINHA
RINS

SALSINHA 
INTESTINO

SALSINHA 
NARIZ

SALSINHA 
SANGUE

SALSINHA 
PULMÃO

TOMILHO 
OVÁRIOS

TOMILHO
CABEÇA

TOMILHO 
PIOLHO

TOMILHO 
INTESTINO

TOMILHO 
ESTÔMAGO

TOMILHO 
GARGANTA

TOMILHO 
BOCA

TOMILHO 
CABELO

TOMILHO 
PELE DO 
ROSTO

TOMILHO 
ESPINHA

TOMILHO 
PULMÃO

URUCUM 
BEBÊS NO 

ÚTERO

URUCUM 
ESTÔMAGO

URUCUM 
OSSOS

URUCUM 
OLHOS

URUCUM 
PELE

URUCUM 
CORAÇÃO

URUCUM 
CABEÇA

VETIVER 
PELE

VETIVER 
JOELHOS

VETIVER 
COTOVELOS

VETIVER 
OMBROS

VETIVER 
SANGUE

VETIVER 
PERNAS

WEDELIA 
BEXIGA

WEDELIA 
RINS

WEDELIA 
ESTÔMAGO

WEDELIA 
INTESTINO

WEDELIA 
PULMÃO

WEDELIA 
NARIZ

XAXIM 
PULMÃO

XAXIM
CABEÇA

XAXIM 
NARIZ

XAXIM 
SANGUE

YAKON 
SANGUE

YAKON 
INTESTINO

YAKON 
CORAÇÃO

YAKON 
MÚSCULOS

ZEDOÁRIA 
ESTÔMAGO

ZEDOÁRIA 
INTESTINO

ZEDOÁRIA 
PULMÃO

ZEDOÁRIA 
BOCA

ZEDOÁRIA 
RINS


