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Objetivos deste material 

Sinopse: 

Há muitos amigos que são legais, e é bom 

apreciar o que cada um tem de melhor. Mas 

não devemos esquecer que nós também 

somos legais, do nosso jeito. Em nossa 

história, Marcelo Jucá trouxe um personagem 

muito simpático que resolve imitar o 

comportamento e os gostos da amiga raposa. 

Se ela faz, ele faz também. O que será que vai acontecer? Com ilustrações de grande sensibilidade de 

Vanessa Prezoto, o livro é um convite à conversa. O livro recebeu o Selo Cátedra UNESCO-2018. 

É certo que os professores já comprovaram os benefícios da leitura na vida dos alunos. Crianças e 

adolescentes adquirem vocabulário, conhecimento de mundo, o que lhes permitem serem cidadãos 

mais conscientes e mais questionadores. Contudo, o hábito da leitura é como uma semente, que 

precisa ser plantada, regada, para germinar e crescer forte e robusta, permitindo que seus galhos 

suportem gêneros e autores diferentes. Ter prazer na leitura é ter prazer na busca do conhecimento, é 

desenvolver a competência para analisar e explorar textos e suas referências, é entender a sociedade 

por meio desta janela mágica, é desenvolver o intelecto de forma inconsciente.  

O texto literário abre portas para incentivar debates sobre temas importantes ou, mesmo, ilustrar 

assuntos do calendário acadêmico, sem contar o poder de melhorar a competência de leitura e escrita 

de crianças e jovens. 

Para contribuir neste processo, a editora preparou este Projeto de Leitura, que tem a função de 

desmistificar o texto literário dentro do contexto de sala de aula. Este material foi produzido com o 

auxílio dos autores, pois ninguém melhor do que eles para captar e transmitir o clima da sua história. 

Lembramos que o texto literário pode ultrapassar as fronteiras de faixa etária e disciplina, podendo 

ser trabalhado em séries escolares diferentes. Então, sintam-se livres para adequar este Projeto ao seu 

planejamento. 

Boa leitura! 

ISBN: 978-85-69470-43-4 

Número de páginas: 34      

Tamanho: 21 x 21 cm 

Indicação: A partir de 5/6 anos 

Temas: Fauna – Comportamento – Amizade – 

Autoestima – Aceitação de diferenças 

PRÊMIO SELO CATÉDRA UNESCO/2018 

SOBRE O ESCRITOR – MARCELO JUCÁ 

Marcelo é escritor e jornalista. Atua como arte-educador em oficinas e programas da 
Prefeitura de SP. Diz que escreve cada dia de um jeito diferente. Seus livros alcançaram grande 
reconhecimento. Entre eles, foi finalista do Prêmio Barco a Vapor. 

SOBRE A ILUSTRADORA – VANESSA PREZOTO 

Vanessa estudou design gráfico na UNESP e trabalhou em agências e estúdios de design por 
vários anos. Atualmente, grande parte do tempo é dedicada às ilustrações, principalmente 
literárias. Neste livro, trabalhou uma técnica mista de aquarela, giz e lápis de cor.  
Livros do mesmo ilustrador na Editora Bambolê: Vamos apostar corrida? e Meu amigo 
invisível. 
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Compartilhando a experiência de leitura 

O livro Você Faz, Eu Faço Também mostra a relação de amizade de dois amigos: a raposa e o porco-

espinho. A ação de imitar e copiar um amigo, uma pessoa mais velha, um herói, é muito comum e 

saudável na infância. O grande segredo do amadurecimento é aprender com essas experiências e assim 

desenvolver sua própria personalidade e traçar a sua história única.  

Um dos pontos fortes deste texto é apresentar todos os personagens de uma maneira sincera e 

realística. Não há heróis ou vilões. Todos possuem qualidades e defeitos, e com a ajuda dos mais 

próximos e a força de vontade de cada um, descobrimos que é possível melhorar. 

Sugestão de atividades 

Atividade 1: 

Logo na capa do livro Você Faz, Eu Faço Também, conseguimos identificar os personagens principais 

desta história: a raposa e o porco-espinho. Depois da primeira mediação de leitura, é interessante 

perguntar às crianças a quem se refere o título da obra: quem é que faz e quem é que faz também?   

Uma segunda mediação de leitura com a turma pode ser feita destacando muito bem as ações copiadas 

pelo porco-espinho. Em seguida, com o livro em mãos, algumas perguntas podem ser levantadas para 

as crianças, como:         

• Por que será que o porco-espinho copia a raposa?  

• Será que a raposa gosta de ser copiada? 
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• O que os outros amigos animais acham da situação?  

• A conversa dos amigos animais foi uma bronca ou uma preocupação de amigo? 

• A conversa surtiu efeito? 

• O que aconteceu com o porco-espinho? 

 

Atividade 2: 

É sempre um resultado interessante aproximar a história da ludicidade das crianças. Uma brincadeira 

corporal e oral com elas pode ser produtiva. Que tal convidá-las a copiar os animais? Vale de tudo, até 

os que não estão no livro. Peça para mostrar como faz o cachorro, o gato, o gorila, o leão, o tubarão, o 

flamingo, e assim por diante.  

 

Atividade 3: 

Mais uma atividade que surte bons encontros é pensar o quanto se pode aplicar o tema do livro na vida 

cotidiana dos alunos. É uma boa forma de mediar conflitos, frustrações e medos.  

Ao mesmo tempo, o tema serve para elogiar atitudes e comportamentos. Os professores podem 

começar perguntando, e puxando a brincadeira, para as crianças dizerem quais atitudes dos colegas, 

ou demais pessoas, eles gostam mais:  

• Professor: Eu gosto como o porteiro é educado e dá bom-dia para todo mundo. É algo legal de 

se imitar. E você, Criança, o que acha legal?  

E assim por diante, buscar estimular o papo e compreensão de que copiar bons exemplos é essencial 

para vivermos em sociedade. Em seguida, enquanto a conversa começa a fluir, os professores 

apresentam questionamentos, dizendo que gostam de um tipo de música (ou tipo de comida, por 

exemplo), enquanto os pais podem gostar de outro, e que tudo bem, isso não significa que vão brigar 

ou se magoar. O respeito pelo gosto do outro é importante. Delicadamente, questionar se entre os 

colegas existem comportamentos que não são legais para todos.  

• Alguém tem o costume de gritar?  

• E faz isso porque o colega faz também? 

• A Criança quer brincar de uma coisa. E se você estiver com vontade de outra, o que fazer?    
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O objetivo da conversa é a da autodescoberta, para fortalecer o respeito entre todos e estabelecer 

novos vínculos entre as relações de amizade.                      

Atividade 4: 

Aproximar os autores dos leitores é uma das atividades preferidas de Marcelo Jucá e Vanessa 

Prezoto. Por isso eles disponibilizaram aqui algumas curiosidades baseadas no livro para instigar 

ainda mais os pequenos leitores: 

• Você sabia que o Marcelo Jucá adorava brincar de "siga o mestre"? Quem conhece essa 

brincadeira?  

• Você sabia que o Marcelo é filho único, e via o seu primo como seu irmão mais velho? Quando 

eram crianças, o Marcelo imitou o primo em algumas coisas, como ter os mesmos tênis, gostar 

de jogar vôlei e desenhar. Hoje, já crescidos, eles são bem diferentes, mas ainda amigos.  

• Você sabia que o Marcelo, desde criança, é fã do Homem-Aranha? Ele o acha o maior herói de 

todos e se inspira nele em muitas coisas, mas sem deixar de ser ele mesmo.  

• Você sabia que a Vanessa tem uma irmã mais nova que a imitava sempre? Porém esta irmã 

cresceu e seguiu seu caminho e tem muitos talentos bonitos. 

• Você sabia que a Vanessa começou a fazer curso de pintura aos 10 anos inspirada por uma tia e 

uma prima que desenhavam muito bem? 

• Você sabia que a Vanessa gostaria de ser como estas pessoas que têm espaço para recolher 

todos os bichos de rua? 
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Atividade 5: 

Quando é a primeira vez que o porco-espinho imita a raposa? Assinale. 

a) Andar de bicicleta. 

b) Fantasiar-se de raposa. (x) 

c) Brigar com o macaco.  

 

Quando o porco-espinho começa a se questionar e para de imitar a raposa? 

a) Quando a raposa empurra o urso. 

b) Quando a raposa diz que não vai à festa. 

c) Quando a turma da floresta explica ao porco-espinho que ele não estava sendo legal. (x) 

 

 

 

Atividades Artísticas 

Desenhem a máscara de uma raposa e usem para brincar de "siga o mestre". 

 


