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Neste livro, Orígenes Lessa narra a batalha entre o pequeno pastor
Davi e o gigante Golias, do exército dos filisteus. Confiante na
superioridade de sua força natural, Golias propôs uma competição
em que o ganhador aprisionaria o outro povo e seria seu escravo.
Nenhum israelita ousava enfrentá-lo.
Davi tinha três irmãos que lutavam na guerra (...). Jessé, pai de Davi (...) sentia saudade dos
outros filhos e pediu a Davi que soubesse deles. Davi deixou as ovelhas por conta do pai e foi
até o campo de batalha. Viu aquele gigante ofendendo os israelitas e insultando o seu Deus
(...). Golias e os filisteus davam gargalhadas. – Ei! Vocês não vão reagir? – perguntou aos
guerreiros israelitas. Bem que eles queriam reagir, mas qual deles poderia vencer Golias?–
Olha só! Vocês deixam que este galalau zombe de nosso Deus?
Davi enfrentou o Golias com as armas que tinha: sua atiradeira, as pedras e a confiança em
seu Deus.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivo: levantar hipóteses sobre a história
1. No livro que você vai ler, o autor Orígenes Lessa narra a batalha entre o pequeno
pastor israelita Davi e o gigante Golias, do exército dos filisteus. Conheça o início da
história. Use seus conhecimentos e sua imaginação e preencha os espaços em
branco:
Em Belém de Judá ___________ um pastor de nome _______________. De cabelos
_____________, amado pelas _____________, esperto e ______________.
Além de _____________, era poeta. Além de poeta, era _____________. Cantava salmos
ao seu _____________.
(...) Davi tinha três _____________ que lutavam na guerra. A guerra dos ______________
contra os ________________.
Todos os dias os ______________enviavam o _______________ para combater os
israelitas. _____________, _____________, tinha a altura de uma casa.

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

Leitura integral da história para conhecer os acontecimentos e os personagens.
Conte oralmente a história, como se fosse Davi narrando.
Escolha um trecho da história e reconte, utilizando quadrinhos.
Crie frases para as ilustrações das páginas 7, 12, 13, 15 e 17.
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5. Desenhe as armas de Golias e as armas de Davi.
6. Em sua opinião, como Davi tão menor conseguiu vencer o enorme Golias? Explique
seu ponto de vista.
7. Faça marcadores de livros com frases da história.
8. Conte o que você aprendeu com a história

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno, trabalhar a
interdisciplinaridade
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pesquise sobre a cidade em que nasceu o autor.
Pesquise para conhecer outros livros ilustrados por Cláudia Scatamacchia.
Pesquise para descobrir outras narrativas bíblicas recontadas por Orígenes Lessa.
Pesquise para saber mais sobre o Rei Saul.
Pesquise para saber mais sobre o pai de Davi.
Pesquise para conhecer Belém de Judá.
Pesquise para conhecer outras histórias bíblicas ou não com gigantes.
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