
A TIARA DA CLARA
Texto: Ilan Brenman
Ilustrações: Silvana Rando 
Tema: Coisas de meninas
Recomendado a alunos da Educação   
 Infantil (leitura compartilhada)   
 ao 3o ano do Ensino Fundamental   
 (2 a 8 anos).

 espelho se maquiar. Mas isso é do tempo das bisavós, trisavós ou tataravós, quando 

elas enfeitavam esse móvel com “bibelô” (o cisne) e “caixinha de  música”. Usavam 

“grampo ou ramona” (não conheciam tiara). Na ilustração há objetos de uso atual: pre-

silha, blush e gloss.

Se você quiser ler outras histórias com esses dois irmãos procure os livros abaixo.

Depois da leitura: dar o título: “O meu objeto inseparável”, para uma produção 

de texto ou para os menores falarem sobre situações pessoais, oportunidade para os 

colegas saberem a preferência de cada um.

Sugestões de leitura dos  
mesmos autores

•	 Clara. São Paulo: Brinque-Book, 2007.
•	 Gabriel. São Paulo: Brinque-Book, 2008.
•	 Gabriel, já para o banho!. São Paulo: Brinque-Book, 2009.
•	 As botas do Gabriel. São Paulo: Brinque-Book, 2012.

Alba Regina Spinardi elabora material para o mediador de leitura visando  
à formação do leitor com ênfase na interlocução texto x imagem.

* Para mais informações sobre os Temas Transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ministério da Educação e Cultura, acesse: www.portal.mec.gov.br.
** A Meta do Milênio 2 tem como objetivo atingir o ensino básico universal, ou seja, o ensino de qualidade 
para todos e, assim, permitir a formação de adultos alfabetizados e capazes de contribuir para a sociedade 
como cidadãos e profissionais. Para mais informações sobre as Metas do Milênio, acesse: www.pnud.org.br.
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Fazendo histórias, estreitando laços

Distribuidor
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Mediador, explicar o conteúdo do cartaz segurado pela girafa.

p.3 – Ler as dedicatórias e compará-las. Comentar a ilustração.

pp.4 e 5 – O que despertou uma paixão em Clara? A tiara “tem sua origem em um 

ornato de cabeça, usado antigamente por sacerdotes e príncipes do Oriente, hoje é 

um ornato para cabeça usado por mulheres.” Dicionário Michaelis, Ed. Melhoramentos.

Que idade a personagem poderia ter? Justificar sua resposta. Unha pintada? 

Comentar. Apontar os brinquedos de Clara. Qual deles identifica o seu nome? Esse 

passarinho seria de verdade? 

pp.6 e 7 – Explicar o que é fascinação (encantamento, atração pela beleza, des-

lumbramento). Quem estimulou a menina a colecionar esse objeto? Quantos deles se 

encontram na ilustração? (Procurar os 8.) Será que ela já sabe ler?

pp.8 e 9 – Jogo da memória: reparar na tiara usada pelo passarinho, ela já foi vista 

em uma ilustração do livro, onde? Falar sobre as expressões faciais de Clara.

pp.10 e 11 – Que surpresa o seu irmão lhe fez? Comentar o tratamento que 

Gabriel dá à sua irmã. Procurar o significado de enfeitiçar. Você sabe o que são lante-

joulas?  Falar sobre o que essa tiara provocou. Você achou os irmãos parecidos? Que 

semelhança e diferenças há entre eles? (Explicar o que é sarda.)

pp.12 e 13 – Como Clara reagia frente aos pedidos da mãe? Discutir essa questão. 

pp.14 e 15 – A resposta anterior continua a mesma. Imagine se um dos macacos 

resolve pegar a tiara da menina. Inventar uma nova situação para Clara sair dessa. 

pp.16 e 17 – Quantas vezes ela insistiu em não atender ao pedido da mãe?

pp.18 e 19 – Então a única alternati-

va foi... Quem tirou-lhe a tiara? Como 

o leitor sabe se aparece somente a 

mão? De olho bem aberto está...

pp.20 e 21 – Isso é que é 

amigo fiel, leal!

Observação: Na quar-

ta capa há ilustração de 

um móvel bem antigo: 

uma penteadeira, sem-

pre acompanhada de um 

banquinho, lugar próprio 

para se sentar e diante do 

A Tiara da Clara

Ao mediador
Sugerimos organizar os participantes em círculo, para que todos exponham suas 

ideias, opiniões e interpretações, sempre oralmente, jamais por escrito.

Capa: Que informações estão escritas na capa? Todas elas estão grafadas com 

que tipo de letra? (Tipo bastão maiúscula, também chamada letra de forma maiúscula 

ou caixa alta.) Observar e descrever a menina.

Abrindo o livro: Se você é uma menina, qual das tiaras expostas nas faces inter-

nas das capas você gostaria de ter? E qual jamais usaria? Pedir a opinião dos meninos 

sobre os diferentes modelos de tiara.

p.1 – A única nova informação escrita nesta página é... (o no da edição é importante)

p.2 – Esta é a página de créditos. Descubra a idade do autor buscando, na frente 

de seu nome, o ano que ele nasceu. 
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