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Preparando a leitura

A capa e o título
Apresente a capa do livro aos alu-

nos, pedindo-lhes que observem 
atentamente a ilustração. Quais são 
os sentimentos que parecem exis-
tir entre as crianças e a senhora de 
óculos? Amor, carinho, curiosidade, 
admiração? Escreva as palavras na 
lousa conforme os alunos forem 
mencionando suas interpretações. 
Em seguida, leia em voz alta o título 
da obra. Que sensações a expressão 
“colo de avó” provoca nos alunos? 
Mais uma vez, escreva as palavras 
proferidas na lousa. Em seguida, 
pergunte à turma quais as suas ex-
pectativas para a leitura.

O universo e a obra
Faça uma leitura da sinopse do 

livro, localizada em sua quarta 
capa. O texto nos alerta para o fato 
de que todos nós temos ou tive-
mos avós, seja uma avó de sangue, 
uma avó de adoção ou mesmo de 
consideração. Assim, peça aos alu-
nos que criem um desenho bus-
cando retratar e homenagear as 

suas próprias avós. Como estímulo 
para a atividade, levante pergun-
tas como: O que ela gosta de fazer? 
Como costuma se vestir? Como é o 
seu cabelo? Cada desenho deverá 
levar o nome da avó escrito em 
seu topo. No final da atividade, os 
retratos podem ser expostos nas 
paredes da sala de aula.

Lendo o livro

Em sala de aula, proponha uma 
leitura em voz alta do livro. Come-
ce lendo os primeiros poemas e em 
seguida, passe a voz aos alunos, de 
modo que todos tenham a chance 
de ler uma poesia. Durante essa 
leitura, atente a turma para o ritmo 
da fala, que deve ser mais pausado, 
buscando respeitar as pontuações 
dos versos. A cada poema lido, ofe-
reça um tempo de observação das 
ilustrações e, sempre que necessá-
rio, convide a turma a refletir sobre 
algumas passagens, tais como:

Flores (p. 4 e 5): Há um trecho que 
diz que a avó leva nos braços o 
“cheiro de estrelas que os netos 

Em Colo de avó somos convida-
dos a conhecer algumas mulheres 
que partilham um valioso bem co-
mum: o amor pelos seus netos (Re-
lacionamento familiar). Através 
de delicados poemas, o livro retra-
ta situações familiares cotidianas, 
onde diferentes relações de afeto 
entre netas, netos e avós tornam-

-se especiais por suas singularida-
des (Amor). Entre brincadeiras de 
faz-de-conta e lembranças recon-
tadas, o leitor infantil facilmente 
poderá se emocionar com o retra-
to dessas doces e carinhosas se-
nhoras (Terceira idade), refletin-
do sobre temas como o amor e a 
passagem do tempo.

A OBRA EM POUCAS PALAVRAS
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têm”. Como será esse cheiro? 
Será que as crianças conseguem 
imaginar esse aroma? Com que 
será que ele se parece? Permita 
que os alunos soltem a imagi-
nação no levantamento dessas 
hipóteses.

Pirata (p. 8 e 9): Por que será que 
a avó está chorando? Será que 
ela está triste de verdade ou será 
que suas lágrimas fazem parte da 
brincadeira de faz-de-conta? Ou-
tra passagem que merece aten-
ção é o momento em que “o pi-
rata sorri, vira neto outra vez”. Por 
que as crianças imaginam que o 
neto tenha abandonado sua per-
sonagem?

Máquina de costura (p. 12 e 13): 
Quem são as mulheres retrata-
das na parede do quarto de cos-
tura da avó? O que mais chama 
a atenção nesses retratos? Aten-
te os alunos para a máquina de 
costura ilustrada. Eles já viram ao 
vivo uma máquina como essa? 
Quando e onde foi?

Arrumação (p. 14 e 15): Por que 
será que a avó possui tantas coi-
sas guardadas? Peça que os alu-
nos observem a ilustração e a 
partir dela tentem enumerar as 
“coleções” da avó. 

Salão de beleza (p. 22 e 23): Os 
objetos que compõem a pentea-
deira da avó revelam um univer-
so à parte. E o que dizer das avós 
dos próprios alunos? Quais obje-
tos elas guardam com carinho e 
que lhes são característicos? Os 
alunos gostam de entrar em con-
tato com essas coisas? Por quê?

Segredo (p. 26 e 27): De maneira 
sutil, este poema faz referência 
à morte de uma avó. Os alunos 
reconhecem essa temática em 
suas entrelinhas? Proponha um 
exercício de imaginação onde o 
desafio é elaborar mentalmen-
te como seria sonhar um sonho 
enviado pela própria avó. Quem 
conseguir embarcar nessa aven-
tura, pode compartilhar seu de-
vaneio com a turma!

Jardineira (p. 30 e 31): “A avó é jar-
dineira: tem o dedo verde...” Será 
que alguém já ouviu a expressão 
“dedo verde”? Conhece o seu sig-
nificado? A partir da leitura do 
poema, o que as crianças imagi-
nam que signifique “ter o dedo 
verde”? Conhecem alguém com 
essa característica? Quem?
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Após a leitura

Reflexão
Qual poema mais lembrou os alu-

nos de suas próprias avós? Por quê? 
Forme uma roda com turma e peça 
que individualmente todos respon-
dam essas perguntas. Para coorde-
nar a atividade, você pode trazer 
um objeto que identifique o porta-
dor da palavra – como uma bola ou 
um lenço – que deverá ser passado 
de mão em mão.

Relacionamento familiar (Gêne-
ro textual: entrevista)

Todo neto conhece bem a avó 
que tem! Mas será que conhece a 
mulher que ela foi antes de se tor-
nar avó? Com o intuito de valori-
zar a história da família, peça aos 
alunos que realizem uma pequena 
entrevista com suas avós. Caso isso 

não seja possível, por questões de 
falecimento ou distância, a entre-
vista pode ser feita com algum ou-
tro familiar mais experiente. Para 
direcionar a entrevista, levante 
algumas questões como: Quan-
do e onde você nasceu? Qual era a 
sua brincadeira favorita de criança? 
Qual foi a sua profissão? Você con-
vivia com a sua avó? Poderia con-
tar alguma lembrança memorável? 
Como resultado da atividade, os 
alunos poderão apresentar uma 
transcrição da entrevista realizada.

Amor (Gênero literário: poesia)
Através de pequenos poemas, 

Colo de avó traz o relacionamento 
entre netos e avós como tema cen-
tral. Assim, desafie os alunos a indi-
vidualmente criarem um pequeno 
poema em homenagem a uma de 
suas avós e ao amor que nutrem 
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por elas.  O poema pode ser com-
posto em duas estrofes de quatro 
versos cada. Caso considere viável, 
o uso de rimas pode ser estimula-
do como um desafio extra. Por fim, 
organize um sarau em sala de aula, 
onde cada criança poderá recitar 
aos colegas a sua poesia. 

Terceira idade (Gênero textual: 
cartazes)

Ao retratar uma avó que não con-
segue enxergar nada sem os seus 
óculos, o poema “De cabeça para 
baixo” (p. 21 e 22) traz a questão 
do envelhecimento como pano de 
fundo. Além do enfraquecimento 
da visão, que outras dificuldades 
oriundas do envelhecimento as 
crianças reconhecem nas pessoas 
de mais idade? Perda de audição, 
dificuldade de locomoção e perda 
de memória recente são alguns 
exemplos possíveis. Essas dificul-
dades, infelizmente, muitas vezes 
geram preconceitos e “falta de pa-
ciência” com os idosos. Assim, que 
tal promover uma campanha de 
respeito à terceira idade em sala 
de aula? Divida a turma em gru-
pos pequenos, de quatro ou cinco 
alunos. Cada grupo deverá criar 
um cartaz atentando a comunida-
de escolar para a importância de 
se respeitar e valorizar as pessoas 
de mais idade. Os cartazes devem 

carregar uma mensagem escrita 
e uma imagem que a represente, 
composta por desenhos e cola-
gens de recortes de revistas. Por 
fim, proponha que os cartazes se-
jam espalhados nas áreas de maior 
circulação do colégio, como a lan-
chonete ou o pátio do recreio.

BRINQUE-BOOK Editora de Livros Ltda.
Rua Mourato Coelho, 1215 – Vila Madalena – CEP: 05417-012

 São Paulo – SP – Brasil – Tel./Fax: (11) 3032-6436
www.brinquebook.com.br – brinquebook@brinquebook.com.br

5


