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AUTOR
Fabio Quinteiro é publicitário, nasci-

do em São Paulo. Ele estudou Comu-
nicação Visual e conta que o universo 
infantil sempre esteve presente em 
sua vida. Sua estreia como autor e 
ilustrador de livros infantis se deu com 
a obra Juju e o mistério das cores, pu-
blicada pelo Grupo Brinque-Book em 
2017. Para a criação da série Juju, Fa-
bio conta que se inspirou em pessoas 
e histórias reais. Para além da narrati-
va, seus livros trazem como marca a 
proposta de uma experiência didática: 
no primeiro livro, muito é ensinado a 

respeito das cores; no segundo, sobre 
ecologia. Juju e a árvore da amizade é 
o seu segundo livro.

OBRA
Assim como as plantas, as amizades 

também precisam de cuidado e culti-
vo. Essa reflexão é a porta de entrada 
para a divertida história de Juju e a ár-
vore da amizade.

Quando Juju ganha uma planta, 
ela logo entende que o presente traz 
responsabilidades. Afinal, a plan-
tinha agora dependeria dela para 
sobreviver, e precisava ser regada 

Gênero textual:
Conto

Competências:
Traços, sons, cores e formas / 

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações / Escuta, 

fala, pensamento e imaginação 
/ O eu, o outro e o nós / Língua 

Portuguesa / Arte / Ciências

Temas:
O mundo natural e social /  

Família, amigos e escola

Categoria:
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constantemente. Esse cuidado leva 
Juju a refletir sobre as relações de ami-
zade, sua diversidade, seu cultivo e, 
finalmente, as lições que elas trazem.

Assim, na companhia da alegre 
e curiosa garota, o pequeno leitor 
embarca em uma aventura reflexiva. 
Se as plantas possuem diferentes ta-
manhos, formatos e necessidades, o 
mesmo se passa com as amizades. 
Nenhum amigo é igual ao outro e, 
nem por isso, será melhor ou pior, 
apenas diferente. E todos têm algo 
a nos ensinar. Com exemplos sim-
ples, o autor nos revela que, com 
amigos, além de brincar, nós tam-
bém aprendemos, seja pelo exem-
plo ou pela partilha de experiências. 
O acolhimento dessa diversidade é 
justamente a semente para a árvore 
da amizade.

Sem jamais perder a leveza da es-
crita e das ilustrações, o autor nos 
convida a refletir também sobre 

ecologia. Cuidar de uma planta pode 
nos levar a refletir sobre a importân-
cia e o uso da água, atentando-nos 
para a necessidade de, por exemplo, 
economizá-la. Vale ressaltar também 
a proposta lúdica que a obra faz ao 
apresentar instruções para o cultivo 
de plantas em materiais recicláveis, 
como potes de vidro e garrafas pet. 

Assim, brincando de aprender, a 
obra propõe um sólido intercâmbio 
com as aulas de Ciências, abordan-
do temas como botânica, preserva-
ção do meio ambiente e reciclagem. 
Voltada para alunos da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental I, 
a obra certamente cativará os pe-
quenos leitores, plantando sementes 
importantes para o futuro. Afinal, em 
um mundo repleto de desigualdades 
sociais e ameaças ambientais, o cui-
dado com o outro e com o planeta 
parece, mais do que nunca, clamar 
por um pouco de atenção.
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Preparando a leitura

Traços, sons, cores e formas
(EI03TS02) e Arte (EF15AR04)

(EI03TS02) Expressar-se livremente 
por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 

tridimensionais.

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Apresente o título do livro aos 
alunos e pergunte o que árvore lhes 
sugere enquanto imagem. Afinal, 
como seria essa árvore? Será que 
ela poderia ser representada por 
uma grande árvore em que todas 
as crianças gostam de brincar e es-
calar? Ou por uma pequena muda 
plantada por uma turma de amigos? 

Após levantar algumas possibilida-
des com a classe, peça aos alunos 
que criem um desenho buscando 
representar a “árvore da amizade” 
da maneira que acharem mais inte-
ressante. Ao final, exponha os dese-
nhos nas paredes da sala de aula.

Espaços, tempos, quantidades, re-
lações e transformações (EI03ET05)

(EI03ET05) Classificar objetos 
e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças.

Com o intuito de aproximar as 
crianças do universo da obra, peça-
-lhes que coletem, em revistas e jor-
nais, imagens de plantas diversas. 
Com os recortes em mãos, forme 
uma roda, desafiando os alunos a 
classificarem as imagens por grupos. 
Por exemplo: todas as flores podem 
formar um único grupo, enquanto as 
árvores podem compor uma segun-
da categoria. Os critérios podem ser 
os mais variados, guiados também 
por cores ou tamanhos. Por fim, cada 
grupo poderá ser exposto por meio 
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de uma colagem em cartaz. Será uma 
ótima maneira de aguçar o olhar para 
a imensa variedade de plantas que 
compõem o nosso planeta.

Língua Portuguesa
(EF15LP18 e EF02LP14)

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

Apresente a capa do livro aos alu-
nos, pedindo-lhes que observem 
atentamente a ilustração. O que a 
imagem representa? A julgar pela 
expressão facial de Juju, o que ela 
está sentindo? Após esse primeiro 
contato, leia a sinopse do livro, loca-
lizada na quarta capa. O texto nos 
adianta que a obra trata de dois te-
mas muito importantes: natureza e 
amizade. Ainda na quarta capa, outra 
ilustração merece atenção: uma fila 
de crianças que se unem para regar 
uma planta. Que sensações essa ima-
gem provoca na turma? Após essa 
primeira aproximação com o tema da 
obra, pergunte aos alunos quais são 
as suas expectativas para a leitura.

(EF02LP14) Planejar e produzir 
pequenos relatos de observação de 
processos, de fatos, de experiências 

pessoais, mantendo as características 
do gênero, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto  
do texto.

Algum aluno ou aluna já plantou 
uma árvore? Poderia compartilhar 
a experiência com a turma? Quem 
acompanhou esse plantio? Era qual 

tipo de árvore? Caso nenhuma crian-
ça tenha tido essa experiência, per-
gunte se elas já cuidaram de alguma 
planta ou jardim. 

Lendo o livro

Escuta, fala, pensamento e imagi-
nação (EI03EF03 e EI03EF08)

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, 
procurando orientar-se por temas 
e ilustrações e tentando identificar 

palavras conhecidas.

Faça uma leitura do livro em voz 
alta, estimulando os alunos a acom-
panharem com seus respectivos 
exemplares. A cada página, ofereça 
um tempo para que as crianças ob-
servem as ilustrações, buscando re-
lacioná-las com a história escutada, 
identificando, por exemplo, os dife-
rentes tipos de amigos ou as ações 
de preservação ambiental sugeridas 
pelo autor.

(EI03EF08) Selecionar livros e textos 
de gêneros conhecidos para a 

leitura de um adulto e/ou para sua 
própria leitura (partindo de seu 

repertório sobre esses textos, como 
a recuperação pela memória, pela 

leitura das ilustrações etc.).

Nas páginas 24 e 25, uma gran-
de ilustração representa a árvore 
da amizade. Na imagem, crianças e 
professor cuidam do jardim com bas-
tante carinho. Que tal traduzir em pa-
lavras todas as ações sugeridas pela 
imagem? Coletivamente, crie uma 
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narrativa da cena, registrando todos 
os detalhes observados pela turma 
em um texto. Ao final, leia o texto 
para os alunos.

Língua Portuguesa (EF01LP20)

(EF01LP20) Identificar e reproduzir, 
em listas, agendas, calendários, 
regras, avisos, convites, receitas, 

instruções de montagem e legendas 
para álbuns, fotos ou ilustrações 

(digitais ou impressos), a formatação 
e diagramação específica de cada um 

desses gêneros.

Ao longo do livro, muitas plantas 
são apresentadas nas ilustrações – ár-
vores, folhagens, flores, etc. Peça aos 
alunos que se atentem a essas ima-
gens, testemunhando a sua imensa 
variedade. Será que eles reconhecem 
alguma planta? Possuem alguma si-
milar em suas casas? Qual?

O eu, o outro e o nós (EI03EO05), 
Língua Portuguesa (EF01LP20) e 
Ciências (EF01CI04)

(EI03EO05) Demonstrar valorização 
das características de seu corpo 
e respeitar as características dos 

outros (crianças e adultos) com os 
quais convive.

(EF01LP20) Identificar e reproduzir, 
em listas, agendas, calendários, 
regras, avisos, convites, receitas, 

instruções de montagem e legendas 
para álbuns, fotos ou ilustrações 

(digitais ou impressos), a formatação 
e diagramação específica de cada um 

desses gêneros.

(EF01CI04) Comparar características 
físicas entre os colegas, 

reconhecendo a diversidade e 
a importância da valorização, 

do acolhimento e do respeito às 
diferenças.

Juju possui muitos amigos, de to-
dos os tipos – amigos do esporte, 
amigas de alma, amigo irmão, amiga 
da bagunça, entre outros. Todas es-
sas figuras são nomeadas e apresen-
tadas acompanhadas de ilustrações. 
Levando isso em consideração, peça 
aos alunos que procurem identifi-
car alguns desses tipos de amigos 
em suas pró prias vidas. Certamen-
te, assim como Juju, os alunos te-
rão algum “amigo mais alto”, algum 
“amigo engraçado” ou até mesmo 
“amigos gêmeos”. Conforme eles fo-
rem identificando algumas dessas fi-
guras, peça que façam uma lista com 
os nomes dos amigos e a descrição 
que melhor lhes couber.
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Língua Portuguesa
(EF12LP04 e EF15LP09)

(EF12LP04) Ler e compreender, 
em colaboração com os colegas e 

com a ajuda do professor ou já com 
certa autonomia, listas, agendas, 

calendários, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem 

(digitais ou impressos), dentre 
outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto e relacionando sua forma de 

organização à sua finalidade.

Algumas instruções para cultivar 
plantas são apresentadas em deter-
minada passagem do livro. Certa-
mente os alunos não encontrarão 
grandes dificuldades em identificar 
essas passagens, mas o que os permi-
te diferenciar um texto instrucional 
do resto do livro?

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.

Com o intuito de exercitar a ora-
lidade, proponha uma segunda lei-
tura do livro, a ser realizada em voz 
alta pela turma. Além de oferecer 
uma chance de revisitar a história, 
a atividade permitirá o trabalho de 
aspectos como a dicção e o volume 
de voz.

Após a leitura

Escuta, fala, pensamento e ima-
ginação (EI03EF05)

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas 
para produção de reconto escrito, 
tendo o professor como escriba.

Forme uma roda com a turma e 
proponha a recontagem da histó-
ria de Juju. Para tanto, convide um 
aluno para iniciar a narrativa profe-
rindo uma ou duas frases. Sempre 
que necessário, bata uma palma 
sinalizando que a palavra deve-
rá ser passada ao colega à direita 
do orador. Conforme a história for 
avançando, faça o registro escrito 
da narrativa elaborada pela turma, 
finalizando a atividade com a leitu-
ra do registro em voz alta. Além de 
trabalhar a oralidade, a atividade 
permitirá o exercício de recapitula-
ção da história.
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Língua Portuguesa
(EF15LP09 e EF15LP11)

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.

(EF15LP11) Reconhecer 
características da conversação 

espontânea presencial, respeitando 
os turnos de fala, selecionando e 

utilizando, durante a conversação, 
formas de tratamento adequadas, de 

acordo com a situação e a posição  
do interlocutor.

Logo no início do livro, o autor nos 
revela uma mensagem valiosa: “cada 
folhinha é como um amigo, que pre-
cisa ser cuidado e cultivado” (p. 5). 
Forme uma roda com a turma, lan-
çando o desafio de reflexão sobre o 
assunto. De que maneira nós pode-
mos cultivar uma amizade? Permita 
que todos possam emitir suas opi-
niões e compartilhar algumas expe-
riências pessoais com a turma.

Espaços, tempos, quantidades, re-
lações e transformações (EI03ET02), 
Escuta, fala, pensamento e imagina-
ção (EI03EF01) e Ciências (EF02CI05)

(EI03ET02) Observar e descrever 
mudanças em diferentes materiais, 

resultantes de ações sobre eles, 
em experimentos envolvendo 

fenômenos naturais  
e artificiais.

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos 
e sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de fotos, 

desenhos e outras formas  
de expressão.

(EF02CI05) Investigar a importância 
da água e da luz para a manutenção 

da vida de plantas em geral.

Como uma espécie de adendo, o 
autor nos oferece três “receitas” para 
cultivar plantas em garrafas pet, cas-
cas de ovos e potes de vidro. Que tal 
experimentar essas dicas na prática? 
Distribua as três “receitas” entre os 
alunos, pedindo-lhes que façam o 
cultivo como dever de casa. Durante 
cinco dias, todos terão a experiência 
de cuidar de suas plantas, garantin-
do que elas recebam a luz e a água 
que precisarem. Ao final do processo, 
peça que todos tragam seus “vasos” 
para a aula e compartilhem suas ex-
periências com os colegas.

Língua Portuguesa
(EF15LP14 e EF12LP12) 

(EF15LP14) Construir o sentido 
de histórias em quadrinhos e 

tirinhas, relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos 
gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopeias).

Como complemento ao exercício 
anterior, proponha uma atividade 
criativa. Durante todo o processo de 
cultivo, peça aos alunos que criem, 
por meio de tirinhas, uma espécie 
de diário ilustrado da evolução da 
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planta, anotando e desenhando as 
principais etapas do processo. Um 
quadrinho para cada dia bastará, re-
tratando, por exemplo, o dia em que 
as sementes foram plantadas, o dia 
em que começaram a brotar, etc. Por 
fim, ofereça um tempo em sala de 
aula para que os quadrinhos sejam 
compartilhados entre a turma.

(EF12LP12) Escrever, em 
colaboração com os colegas e 

com a ajuda do professor, slogans, 
anúncios publicitários e textos de 

campanhas de conscientização 
destinados ao público infantil, 

dentre outros gêneros do campo 
publicitário, considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto/
finalidade do texto.

Entre as páginas 27 e 29, o autor 
nos apresenta algumas dicas sobre 
como cuidar da natureza, tais como 
separar o lixo ou sempre fechar a 
torneira para economizar água. Le-
vando isso em conta, pergunte aos 
alunos se, assim como Juju e seus 

amigos, eles também realizam ações 
que visam a preservação do meio 
ambiente. Se sim, que ações são es-
sas? Crie uma lista de medidas que 
poderiam ser adotadas na escola e 
em casa. Essas medidas podem ser 
transpostas para cartazes espalha-
dos pela escola em uma campanha 
de preservação ambiental.

Língua Portuguesa (EF02LP14) e 
Arte (EF15AR04)

(EF02LP14) Planejar e produzir 
pequenos relatos de observação de 
processos, de fatos, de experiências 

pessoais, mantendo as características 
do gênero, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto  
do texto.

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Juju nos conta que aprendeu mui-
to com os seus amigos. Levando isso 
em consideração, proponha uma 
nova atividade. Cada criança deverá 
pensar em algo que gostaria de en-
sinar aos colegas. Pode ser algo que 
aprendeu com seus pais, uma palavra 
em outra língua ou até mesmo como 
jogar um jogo. Neste momento, pro-
ponha um intercâmbio com as aulas 
de artes. Em uma cartolina de cor ver-
de, cada criança deverá desenhar e 
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recortar uma folha de árvore. Em suas 
respectivas folhas, os alunos deverão 
escrever os seus “ensinamentos” de 
maneira sucinta. Proponha a criação 
de uma espécie de varal vertical em 
alguma parede livre da sala. Todas 
as folhas deverão ser pregadas neste 
varal com o auxílio de prendedores. 
A ideia é criar uma instalação simu-
lando uma “árvore do conhecimen-
to”. Por fim, ao longo do ano letivo, 
permita que uma folha seja lida e a 
turma aprenda o ensinamento dela. 
Será uma maneira divertida de com-
partilhar conhecimentos gerais.

Ciências (EF02CI04) e Língua Por-
tuguesa (EF02LP23)

(EF02CI04) Descrever características 
de plantas e animais (tamanho, 

forma, cor, fase da vida, local onde se 
desenvolvem etc.) que fazem parte 
de seu cotidiano e relacioná-las ao 

ambiente em que eles vivem.

(EF02LP23) Planejar e produzir, com 
certa autonomia, pequenos registros 

de observação de resultados de 
pesquisa, coerentes com um tema 

investigado.

Peça aos alunos que observem as 
plantas do ambiente do colégio. Existe 
alguma árvore no pátio? Qual é o seu 

tamanho? Como são as suas folhas? 
Ela dá frutos ou flores? Em que época 
do ano? Que tal tentar descobrir o seu 
nome? Caso a escola não possua ne-
nhuma árvore, certamente terá vasos 
de plantas diversas. Os resultados de 
suas pesquisas, que podem ser feitas 
em grupo, podem ser apresentados 
em painéis informativos e ilustrados 
com fotos ou desenhos.

Traços, sons, cores e formas 
(EI03TS02)

(EI03TS02) Expressar-se livremente 
por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 

tridimensionais.

Que tal uma atividade artística? 
Distribua dois recortes de cartolina 
branca (8 x 5 cm), lápis de escrever 
e lápis de cor para cada aluno. Em 
um dos recortes as crianças deverão 
desenhar a si mesmas e, no outro, 
uma planta de sua preferência. Uma 
vez finalizados, os recortes deverão 
ser colados em palitos de dente ou 
espetos pequenos. Por fim, um pai-
nel de cortiça decorado poderá ser 
a base para um “jardim da amizade”. 
Basta espetar os desenhos e expor a 
obra na sala de aula!


