
Guia do Professor  
                                              

A leitura é de extrema importância e precisa ser mediada por um leitor 
experiente, como o professor, peça-chave na compreensão geral do 
texto, no direcionamento dos possíveis ques� onamentos provocados 
pela leitura do livro e no desenvolvimento das a� vidades pedagógicas 
relacionadas a ele.

Os livros paradidá� cos servem então de apoio ao professor em sala 
de aula. A criança adora sentar-se ao lado de um adulto para ouvir 
uma boa história, seja ela de aventura, de mistério ou fonte de algum 
ensinamento. A história pode até mesmo já ser conhecida, mas isso não 
altera o contentamento da criança ao ouvi-la. Quando o professor lê 
para o aluno, o texto ganha vida. A entonação, as expressões, o gestual, 
o ritmo, a fl uência, enfi m, toda a postura do professor fará o aluno 
viajar por outros mundos, conhecer outras culturas, vivenciar aventuras, 
transitar entre presente, passado e futuro.

Este guia do professor é um suporte para a expansão das possibilidades 
que o livro traz em toda a sua capacidade de mo� var, elaborar ro� nas, 
ampliar conhecimentos e evidenciar temá� cas. É um auxílio para o 
professor, ar� culando aspectos prá� cos (como a seleção do texto e a 
leitura propriamente dita), cogni� vos (como aquilo que se sabe sobre 
o que será lido e sobre o autor) e as experiências pessoais (como as 
expecta� vas em relação à leitura e as preferências de cada um).



1. Resumo da obra

Quando se dá o encontro entre a mamãe e o bebê?

O que acontece dentro da barriga de uma mulher que está grávida? 

O livro é dividido na metade e apresenta, de um lado, a gestação sob o 
ponto de vista da mãe e, de outro, a gestação sob o ponto de vista do 
bebê que vai nascer. Há ainda um terceiro ponto de vista sobre a espera 
do novo integrante da família, o do cachorro de es� mação. Os dois lados 
da história têm um fi nal em comum, convergindo no meio do livro, com 
o nascimento do bebê e o consequente encontro entre mãe e fi lho. 

2. Temas abordados

Essa é uma narra� va sensível e lúdica que aborda a espera do nascimento 
do bebê. A gravidez é muito presente no dia a dia das crianças, seja ao 
ouvirem a história do dia em que elas mesmas nasceram ou do nascimento 
de um irmão, amigo ou familiar com quem convivem no co� diano. O livro 
trata do desenvolvimento do bebê dentro da barriga e das mudanças 
que tanto a mulher, quanto o bebê passam durante a gestação. De 
maneira clara e comovente, o livro apresenta essas transformações para 
as crianças da Educação Infan� l.

Temas: corpo humano, transformações, sen� mento, emoção, expecta� va, 
espera, tempo.



O livro O encontro:                                               

— Exercita o apreço pela leitura;

— es� mula a imaginação e a cria� vidade;

— cria iden� fi cação com a história de onde viemos;

— a� va o interesse sobre as transformações que nosso corpo passa;

— vale-se de pontos de vista diferentes sobre a mesma história;

— abre o diálogo sobre as expectativas e mudanças que sentimos na 
vida.

3. Gênero Literário: Narra� vo. Subcategoria: conto.

4. Ati vidades Complementares

— cria iden� fi cação com a história de onde viemos;


