O Pequeno Crocodilo
Autor: Dave Santana
Ilustrações: Dave Santana
Formato: 25,5x23 cm
Num certo lugar do mundo, numa grande selva, nasceu um pequeno
crocodilo... que recebeu o nome de Francis.
Francis nasceu muito menor que seus irmãos... Mas com uma fome ...
gigantesca!
Assim começa a história de O Pequeno Crocodilo, primeiro livro de
autoria do conceituado ilustrador Dave Santana. Com seu domínio da técnica do lápis de cor,
muita imaginação e extrema sensibilidade, imagem e texto dialogam com movimento e graça
na construção de uma narrativa ao mesmo tempo encantadora e bem-humorada.
O personagem Francis desejava ser grande como a mãe, o avô e o tataravô, para poder
devorar bichos enormes. Porém, o que ele não sabia era de seu potencial para cuidar de um
novo amigo.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: levantar hipóteses sobre a obra
Assim começa a história de O Pequeno Crocodilo, de autoria do Dave Santana:
Num certo lugar do mundo, numa grande selva, nasceu um pequeno crocodilo... que
recebeu o nome de Francis. Francis nasceu muito menor que seus irmãos... Mas com uma
fome... gigantesca! Quando olhou para cima e viu como sua mãe era grande e forte,
resmungou baixinho: Como posso ser filho dela?Ela é tão grande, e eu... tão pequeno!
1. Dê sequência à história. Escreva uma frase apenas.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: conferir as hipóteses e resgatar a leitura do aluno
1. Leia integralmente a história. Centre sua atenção nas ilustrações criadas por Dave
Santana.
2. Qual ilustração lhe chamou mais atenção? Justifique sua escolha.
3. Conte sobre o relacionamento entre Francis e outro crocodilo. Conte como se fosse
Francis.
4. Crie textos para as duas últimas paginas do livro.
5. Imagine que você quer convencer alguém a ler O Pequeno Crocodilo. Escreva o que
você diria.
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Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno
1. Pesquise para conhecer Dave Santana. Simule uma entrevista com ele.
2. Investigue sobre essa espécie de réptil e depois elabores frases começando por
Acredite, se quiser!
3. Marque no mapa os lugares onde vivem os crocodilos.
4. Descubra o porquê da expressão popular "derramar lágrimas de crocodilo".
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