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COMPLETE A HISTÓRIA DO HOMEM-CÃO
Escreva e desenhe sua própria história em quadrinhos do Homem-Cão!  

Nós começamos a história para você e preenchemos um quadrinho,  
mas o que vai acontecer em seguida? Pense e depois escreva  

e desenhe sua história nos quadrinhos em branco.

UMA NOVA HISTÓRIA 
DO HOMEM-CÃO POR:
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Hum… O que vocês  
estão fazendo,  

pessoal?



CRIE O SEU PRÓPRIO VIRE O GAME®

Todo mundo adora os Vire o games do Dav Pilkey! Jorge e Haroldo,  
os criadores do Capitão Cueca e do Homem-Cão, vão contar para você  

como um Vire o game é feito. Usando uma folha de papel dobrada  
ao meio, siga as instruções e faça o seu próprio Vire o game!

Você não quer que o 
chão se mexa, né?

 Você quer que as   
 pernas ou o tronco

dele se mexam?

Mas o braço esquerdo dele está batendo  
a bola, então provavelmente deveria se 
mexer um pouco, né?

E já que ele está batendo a bola no chão,  
vou redesenhar a bola encostando no chão.

Dá uma olhada nos desenhos do Haroldo… 
Perceba as diferenças.
Primeiro desenho
Folha de baixo

Segundo desenho
Folha de cima

O Haroldo acabou de mostrar a regra  
número  do Vire o game: se você quer que 
algo se mexa, você precisar REDESENHAR 
a coisa em uma nova pose.

É!

Então vou  
redesenhar o braço 
esquerdo dele em uma 

NOVA POSE!

Não!  
Vou desenhar.

Não! Vou  
desenhar o chão.

Comece segurando  
o papel assim…

  … e se prepare para    
 fazer o Vire o game  

    mais fácil do mundo!

Fácil,  
né?

É um  
boneco 
palito com 
uma bola 
de basquete.

Agora dobre a metade de cima do papel e 
cubra o desenho que você acabou de fazer.

Como a maioria  
dos papéis é um pouquinho 
transparente, ainda vai  
dar pra ver seu desenho  

atrás do papel.

Se você não consegue  
ver seu desenho na folha  
de cima, é só segurar o  

papel contra a luz.

Agora a gente vai fazer uns desenhos na 
folha de cima. A regra número  é: se você  
NÃO quer que algo se mexa, DESENHE!!!

Legal!

Dá  
pra  
ver!
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  Vou desenhar linhas  
de movimento na  
página de cima.

Como em qualquer  
grande arte, você  
precisa praticar  

bastante para fazer 
Vire o games.

Mas quanto  
mais você 

praticar, melhor 
vai ficar!

esfrega

esfrega

esfrega

Pode ser que você precise fazer alguns  
ajustes para que funcione melhor.

Observação: quando for virar seu próprio  
Vire o game, vire apenas a página de cima.  
E se certifique de que você consegue ver  
os dois desenhos enquanto vira.

A página  
de cima vira.

Segure  
aqui.

A página de 
baixo fica 
deitada.

Agora levante vire a  
folha de cima algumas 

vezes para testar.

Olha!  
FUNCIONA!!!



CRIE UM SUPERAMIGO!
É a sua vez de criar um super-herói ou uma  
super-heroína, igualzinho o Jorge e o Haroldo fazem  
nas histórias em quadrinhos deles! Primeiro, escreva  
todas as características importantes que fazem seu herói  
ou heroína ser super. Depois, nas páginas a seguir,  
desenhe e decore uma capa incrível para ele ou ela.

O NOME DO MEU SUPER-HERÓI/ DA MINHA SUPER-HEROÍNA:

APARÊNCIA
Como é o seu super-herói ou sua super-heroína? Desenhe abaixo. Não se esqueça  
de incluir todos os detalhes de sua roupa especial!  
BÔNUS: desenhe e decore uma capa incrível na próxima página! 

TRUQUES SECRETOS E ACESSÓRIOS:
Que ferramentas meu super-herói/ minha 
super-heroína usa para salvar o dia?

Truques secretos:

Acessórios: 

INIMIGOS:
Quem é seu super-vilão ou sua super-vilã?

PODERES:
Qual é seu superpoder?

CÓDIGO DE JUSTIÇA:
Como seu super-herói/  
super-heroína vai  
melhorar o mundo?

Capitão Cueca © Dav Pilkey. Homem-cão © Dav Pilkey.



CRIE UM SUPERAMIGO!
Como é a capa do seu super-herói ou da sua super-heroína?  

Desenhe-a e decore-a aqui!

Ca
pi

tã
o 

Cu
ec

a 
©

 D
av

 P
ilk

ey
. H

om
em

-c
ão

 ©
 D

av
 P

ilk
ey

.

Capitão Cueca © Dav Pilkey. Homem-cão © Dav Pilkey.



PREENCHA DE UM JEITO ENGRAÇADO
Na versão original desta cena, o Pepê conta uma história de sua infância.  

Aqui, deixamos de fora algumas palavras para você narrar sua própria versão! 
Primeiro, sem olhar a cena original no livro, preencha os espaços em branco 

abaixo e depois complete a história com as palavras que você usou.  
Leia sua versão em voz alta para os seus amigos!

Acho que tudo começou quando eu tinha . Eu fazia  

parte dos  Escoteiros! Eu era famoso em todo lugar  

por causa das minhas boas ações e dos meus !  

Mas tudo acabou um dia quando eu e   

fomos jogar . Tudo estava indo bem…  

mas aí uma tempestade terrível começou. O   

todo começou a inundar. Nos abrigamos num .  

Mas a água continuou subindo…  e logo fomos arrastados por ela.  

A tempestade durou   semanas.  

Finalmente, chegamos a um .

Compare a sua história com a original, que está na p. 44 de Homem-Cão, o senhor das pulgas. 

1. Um ano a menos que a  
sua idade: 

2. Uma palavra engraçada: 

3. Uma peça de roupa no plural: 

4. O nome de um amigo ou de  
uma amiga: 

 
 
5. Um esporte: 

6. Um lugar: 

7. Um meio de transporte: 

8. Um número: 

9. Outro lugar: 

ESPAÇOS EM BRANCO

1. Um ano a menos da sua idade

2. Uma palavra engraçada

3. Uma peça de roupa no plural

4. O nome de um amigo ou de uma amiga

9. Outro lugar

7. Um meio de transporte

8. Um número

6. Um lugar 

5. Um esporte
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    Acho que tudo 
 começou quando eu  
 tinha



SEJA UM SUPERAMIGO LEITOR!
Ler em voz alta ajuda os alunos a aprender a ler. Eles podem ler para  

um amigo ou uma amiga, para alguém da família ou até mesmo  
para o cachorro! Independentemente de quem eles tenham escolhido,  
ler em voz alta vai ajudá-los! Aqui vão duas ideias para começar…

LER COM COMPANHIA É MAIS LEGAL
Primeiro, seus alunos precisam encontrar um amigo de leitura. Depois, peça para que cada 
dupla escolha um livro que gostaria de ler. Eles podem ler desde o começo ou apenas um 
capítulo ou trecho que os interesse mais. Peça para que eles leiam em voz alta por um tempo 
determinado ou uma quantidade específica de páginas. Certifique-se de que as duplas 
estejam se revezando, assim cada leitor terá a oportunidade de praticar a leitura em voz 
alta. Peça que seus alunos escrevam quais partes da história eles acharam engraçadas e 
qual foi o personagem favorito deles. Incentive-os a fazer uma lista das palavras que eles 
não sabem o que significam para pesquisarem depois.

LEITURA TEATRAL
A leitura teatral permite que os leitores leiam em voz alta interpretando personagens de 
maneira performática. Primeiro, peça que seus alunos escolham qual livro do Dav Pilkey 
gostariam de ler. Depois, escolha um capítulo ou um trecho desse livro em que apareçam três 
ou mais personagens. Os livros da série Homem-Cão, por exemplo, estão repletos de ótimas 
cenas com vários personagens. Incentive sua turma a interpretar os personagens durante 
a leitura, imitando vozes diferentes e se divertindo! Vocês também podem usar fantasias, 
cenários e outros acessórios para complementar a cena.

OPCIONAL: grave um vídeo e disponibilize-o com as hashtags #homemcao 
#lertedasuperpoderes para mostrar a criatividade da sua turma.

Fim
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E aí, gatinho. O que você 
está fazendo aqui?

Eu vim ler para o meu  
gato, gatinho!

Um livro que eu escrevi 
sozinho!!!

Sério?






