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Preparando a leitura

A capa e o título
Escreva a expressão “o mistério das 

cores” na lousa, questionando os alu-
nos sobre o seu significado. Afinal, as 
cores realmente possuem mistérios? 
Quais? Permita que todos reflitam e 
comentem sobre o assunto. Em se-
guida, proponha a leitura em voz alta 
da sinopse do livro, localizada em sua 
quarta capa. Quais são as expectati-
vas da turma para a história de Juju?

O universo da obra
Para promover uma primeira apro-

ximação da turma com o fantás-
tico universo das cores, peça para 
cada aluno escolher uma cor de sua 

preferência para fazer um desenho. 
Como estímulo para a criação, desa-
fie-os a tentar identificar as sensa-
ções que a cor escolhida lhes sugere. 
Atente-os também para o fato de 
que essas sensações são pessoais e 
bastante subjetivas. Por exemplo, 
para uma criança o azul pode signi-
ficar a paz de um céu tranquilo, en-
quanto que, para outra, essa mesma 
cor pode representar a agitação de 
um mar revolto. O desafio será jus-
tamente transpor essas sensações e 
imagens em um desenho, utilizando-
-se apenas das variações de tons da 
cor escolhida, por exemplo: azul-cla-
ro, azul-escuro, azul-turquesa etc. Ao 
final, os desenhos podem ser expos-
tos nas paredes das salas de aula.

A obra em poucas palavras

O dia a dia da garota Juju tem sido um 
pouco cinzento, sem graça mesmo. Mas 
essa realidade tem uma chance de mu-
dar no dia em que ela ganha de presen-
te um livro sobre o mistério das cores! 
(Cores) Ao aprender um pouco sobre a 
simbologia das cores primárias e secun-
dárias (Incentivo ao conhecimento), 
ela passa a atribuir novos significados 
aos objetos à sua volta – principalmen-
te à sua querida e esquisita coleção de 
chapéus coloridos. Na companhia de 
Juju, o pequeno leitor com certeza se 
encantará com o misterioso e cativante 
universo das cores!



Lendo o livro

Bastante interativo, o livro sugere 
diversas atividades que podem ser 
desenvolvidas pelos alunos ao longo 
da leitura. Levando isso em conside-
ração, promova uma primeira leitura 
conjunta em sala de aula e em segui-
da, peça-lhes que realizem uma se-
gunda leitura em casa, buscando se 
atentar a alguns pontos e desenvol-
vendo as seguintes atividades:

p. 6: “O dia estava sem cor”. Como os 
alunos interpretam essa expres-
são? Será que Juju estava tendo 
um dia ruim? Por quê? E o que 
dizer do tom cinzento que com-
põe o desenho? Que sensações a 
cor cinza suscita nos alunos?

pp. 8 e 9: Que tal experimentar na prá-
tica as cores primárias e secundá-
rias? A melhor maneira é utilizar 
um pouco de tinta, seguindo as 
misturas sugeridas pelo livro! E o 
que dizer sobre os significados de 
cada cor? Os alunos concordam 
com essas leituras?

pp. 13 e 14: Que tal experimentar as 
receitas coloridas de Juju? Sugira 
aos alunos que experimentem 
uma das receitas com a ajuda 
de um adulto da família! Depois 
é só compartilhar a experiência 
com a turma!

pp. 15 a 18: A hora de pintar com 
certeza é das mais divertidas. Na 
companhia de Juju, os alunos 
também podem experimentar o 
ofício do artista!

p. 21: A “bruxa” Juju também pode 
oferecer uma atividade bastante 

divertida. Que tal experimentar 
na prática as poções do amor, da 
alegria e da harmonia? Peça aos 
alunos que executem as ações 
sugeridas pelas poções, relatan-
do por escrito a experiência des-
sa brincadeira. 

pp. 22 e 23: Chapéus de esportis-
tas são bastante variados! Entre 
capacetes e bonés, esses itens 
compõem diversos uniformes. 
Desafie os alunos a enumerarem 
alguns esportes que utilizam es-
ses itens. 

p. 28: Afinal, qual é o significado das 
cores que Juju finalmente enten-
deu? Como os seus chapéus a aju-
darem a compreender tudo isso?



p. 32: Aceitando a sugestão do autor, 
peça aos alunos que retornem 
à primeira página do livro para 
colorir a imagem como Juju! Só 
não vale se esquecer dos misté-
rios das cores!

Após a leitura

Reflexão
Juju e o mistério das cores é um 

livro que toca em diversos temas – 
como a arte, a culinária, os espor-
tes, entre outros. Mas na opinião 
dos alunos, qual é a principal men-
sagem deixada pela obra? Forme 
uma roda com a turma e peça para 
cada criança compartilhar o que 
mais lhe chamou atenção na histó-
ria de Juju. Será a maneira como ela 
se permitiu transformar a partir de 
uma relação com as cores? Será jus-
tamente o que ela aprendeu quan-
to aos seus significados? Cabe aos 
alunos a resposta!

Cores
Na biografia, pg. 31, o autor des-

venda o mistério de que, em tese, a 
mistura de todas as cores resulta jus-
tamente na cor branca! Mas para ave-
riguar esse fato, não basta misturar as 
cores no lápis de cor ou na tinta, é pre-
ciso construir um Disco de Newton! 
Divida a turma em grupos instruin-
do-lhes a confeccionar um exemplar 
desse antigo objeto. Pesquisando na 
internet, os alunos poderão tomar 
diversos modelos como exemplo, 
mas o que segue abaixo com certe-
za bastará. Contendo basicamente as 
cores primárias e secundárias, o disco 
deverá ser girado em alta velocida-
de até atingir a cor branca – ou uma 
cor próxima dela. Para impulsionar o 
movimento, os grupos deverão usar 
a imaginação! Ao final da atividade, 
proponha um bate-papo sobre a 
experiência. O que funcionou? O que 
não funcionou? Por que será?

Incentivo ao conhecimento 
(Gênero textual: carta)
Proponha que cada aluno faça uma 

pesquisa individual em torno dos 
significados da cor branca. Conside-
rando que Juju não se aprofundou 
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sobre essa cor, nada melhor do que 
escrever uma carta para a garota, 
compartilhando os conhecimentos 
adquiridos! Além disso, os alunos 
também podem contar à Juju a ex-
periência de construção do disco de 
Newton! Ela com certeza apreciaria 
algumas instruções para mais esse 
desafio cromático! Não se esque-
ça de orientar a turma quanto ao 
formato da carta, que deve conter 
local, data, saudação, corpo, despe-
dida e assinatura.

Cores (Gênero textual: lista)
Um bom exercício para aguçar o 

olhar em relação às cores é obser-
var o ambiente, buscando enumerar 

todos os tons encontrados. Assim, 
proponha um exercício de obser-
vação à classe. Ofereça um tempo, 
aproximadamente dois ou três minu-
tos, para que todos observem a sala 
de aula, prestando atenção nas cores 
que compõem o espaço – nas pare-
des, janelas, carteiras, mochilas, nos 
uniformes, calçados etc. Em seguida, 
individualmente, os alunos deverão 
listar todas as cores identificadas. 
Atente-os para o fato de que eles 
muito provavelmente terão que in-
ventar alguns nomes para diferenciar 
os tons encontrados! Ao final, faça 
um apanhado geral de todas as lis-
tas. Quantas cores a turma foi capaz 
de identificar?


