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Léia Cassol é escritora de literatura infantil
e contadora de histórias.
A obra “Dodô, o Monstro da Língua Azul”,
foi pensada para que as crianças possam
comprender e perceber as partes do corpo.

Quais as partes do corpo de um 
monstro e do que ele gosta?



No caso do Dodô, língua azul é a principal
característica, mas na verdade ele tem muitas 
outras como manchinhas, garras, coisas de 
aprendiz e... Um graaaande segredo! 

As crianças gostam dessa 
hstórias porque acham
divertido um monstro

diferente, como o Dodô
e adoram descobrir
sobre o seu mundo.

A obra também
aborda as diferenças.



MOTIVAÇÃO
PARA ESCUTA/LEITURA



Que monstro será esse? |O que ele tem de diferente?
Será que ele é mau? | Onde ele mora? 

1Inicie o momento da contação perguntando 
às crianças se eles gostam de monstros. Peça 
que listem o nome ou quais monstros eles
conhecem e como eles são.

Aproveite para dizer que você conhece um 
monstrinho que é muito diferente. Logo, 

poderá mostrar a capa, apresentando o nome 
e algumas questões para posteriormente, 

contar a história.



2Faça a leitura do texto
compartilhando as imagens. 
Poderá estimular a interação 
da turma quando se referir 
a contagem. Peça para as 
crianças quantificarem nos 
dedinhos o número de coisas 
que é apresentado.



3Após a leitura, pergunte
o que mais chamou 

a atenção na história e qual
era o segredo de Dodô. 



3 SUGESTÕES
DE ATIVIDADES



SUGESTÕES
DE ATIVIDADES

Sugestões de Atividades
• Proponha um momento de exercitar caretas. 
Cada um poderá mostrar o que poderia fazer
o monstrinho desmaiar de medo. 

• Estimule os alunos a registrarem suas ideias 
sobre o texto, utilizando diferentes materiais:
através de massinha, tinta, lápis de cor
ou giz de cera...



• Proponha um registro sobre a história expondo 
o corpo do monstro formado por diferentes
quantidades de itens, como por exemplo,
1 olho e um dente, 2 pés grandes, 6 unhas
afiadas, e assim por diante. 

• Entoe canções que aborde o corpo com ritmo e 
expressão corporal:  "A cara redonda que hoje eu 
fiz", "Cabeça, ombro, joelho e pé" (muitas músicas 
podem ser encontradas pesquisando no YouTube)



Sugestões de Atividades
• Criação de novos monstrinhos
utilizando papeis coloridos, montado
de acordo com as partes do corpo.



• Confecção de um monstrinho da turma.
Pode ser de meia, com retalhos de tecido,
tamanho de uma almofada, com diferentes
materiais e acessórios.

A partir dessa construção, geralmente
as crianças desenvolvem um vínculo afetivo

com a personagem. Poderá ser proposto
a escrita de uma história coletiva
sobre o novo membro da turma.

Esse monstrinho poderá visitar as casas 
acompanhado de um caderno de relatos. 



• Confecção de um monstrinho da turma.
Pode ser de meia, com retalhos de tecido,

tamanho de uma almofada, com diferentes
materiais e acessórios.

 A partir dessa construção, geralmente as 
crianças desenvolvem um vínculo afetivo 

com a personagem. Poderá ser proposto a 
escrita de uma história coletiva sobre o novo 
membro da turma. Esse monstrinho poderá 

visitar as casas acompanhado de um
caderno de relatos. 



•  Jogo matemático
montando as letras do nome 
do DODÔ com relatório,
registrando quantas letras tem 
no nome do monstro, o que 
começa com cada letra,
comparar com o seu próprio 
nome e os demais colegas. 



Sugestões de Atividades
• Você poderá procurar alguns 

filmes e/ou animações que 
abordem o assunto sobre 

monstros. É muito importante 
para o desenvolvimento

emocional dos pequenos
trabalharmos a questão da 

frustração e do medo.



• Criação de um quadro contendo as
quantidades e sua representação. Poderá ser 

utilizado desenhos da história para quantificar
o algarismo exposto, como por exemplo:

1 - desenho de um olho
2 - desenho de dois pés 
grandes
3 - desenhos de três 
unhas no dedão
(e assim por diante...)
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