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Mais uma história criada pelo premiado ilustrador e escritor Tomi 
Ungerer, com mais de 140 livros publicados e traduzidos para 28 
idiomas. Suas histórias, sempre surpreendentes e originais, tanto pelas 
idéias quanto pelas ilustrações encantam o público de qualquer idade. 
Em Zloty, a narrativa começa, com a personagem principal, indo na sua 
lambreta em alta velocidade levar, como fazia toda semana, as compras 
para a avó doente, que morava do outro lado da floresta.  Um incidente 
na estrada muda o rumo da história. Aos poucos, surgem outros 

personagens – o grande anão, o pequeno gigante, o lobo Mir, os pais e a avó da menina 
Zloty. Outro incidente! Um vulcão próximo à cidade entra em erupção. Imediatamente, os 
gigantes começaram a remover os destroços e os anões trataram dos feridos.  A narrativa 
pouco a pouco cresce em profundidade e sensibiliza o leitor pela presença da solidariedade e 
compromisso entre todos envolvidos na história. 

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 
Objetivos: levantar hipóteses sobre o personagem 

 
O premiado ilustrador e escritor Tomi Ungerer criou uma história que você vai adorar.  Zloty 

é o nome do livro e também do personagem principal.  

1. Use seus conhecimentos e sua imaginação e responda: Quem ou que você acha que 

Zloty é?  Justifique sua escolha.  

 

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 
Objetivo: resgatar a leitura do livro 

 
1. Conte, com suas palavras, como Zloty conheceu seus novos amigos Kopek e 

Samowar. 
2. Conte como o lobo entrou na história. 
3. Conte o que aconteceu para os gigantes e os anões fazerem  parte da cidade em que 

Zloty morava.  
 

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 
Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno 

 
1. Pesquise para saber mais sobre a vida de Tomi Ungerer e conhecer outras histórias 

criadas por ele. 
2. Pesquise para conhecer a tradutora. 
3. Descubra com seus colegas formas de praticar a solidariedade no seu dia a dia. 
4. Pesquise para conhecer outras histórias com gigantes ou anões.  
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