Bicho-Papão
Autores: Mary e Eliardo França
Ilustrações: Eliardo França
Formato: 21x21 cm
Um pato andava à noite pelo quintal quando se deparou com um bicho
no muro. Chegou o galo e o pato falou: – Veja!... Tem um bicho
esquisito no muro. – Cruzes... falou o galo. – Chegou o gato e o galo
disse: – Cuidado!... Tem um bicho estranho no muro. – Nossa!... – disse
o gato. – Parece que ele está crescendo!
Cada bicho que chegava se assustava mais e mais e o tal bicho esquisito ficava cada vez
maior. O que de verdade será que aconteceu no quintal, que tanto medo causou aos
animais? Mary França e Eliardo França criam mais uma instigante e bem-humorada história
com ilustrações alegres e coloridas, que certamente despertará no jovem leitor a imaginação,
a curiosidade e o desejo de ler.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: levantar hipóteses sobre a obra
1. Mais uma história divertida da dupla Mary França e Eliardo França. Um pato andava
à noite pelo quintal quando se deparou com um bicho no muro. Cada bicho que
chegava se assustava mais e mais e o tal bicho esquisito ficava cada vez maior.
Use seus conhecimentos e sua imaginação e:
a. O que você acha que de verdade aconteceu no quintal, que tanto medo causou
aos animais?
b. Em sua opinião, como começa a história? Escreva o início.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do aluno
1.
2.
3.
4.

Cite os nomes dos animais que participam da história.
Conte quem era o bicho-papão.
Construa com sucata um dos animais da história
Escreva uma frase para a última ilustração da história.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno
1. Pesquise para conhecer outros livros de Mary e Eliardo França.
2. Conheça outras histórias de bicho-papão.
3. Descubra outros nomes para o bicho-papão nas diversas regiões do Brasil.
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