
CARTINHACARTINHA
Todo dia é dia de celebrar quem amamos, mas as datas 
comemorativas existem para reforçar a importância 
dessas pessoas em nossas vidas. Como o dia 26 de 
julho é o dia dos avós, que tal estimular as crianças a 
escreverem uma cartinha contando um pouco do que 
as avós representam para elas? Elas podem contar 
qual a brincadeira mais legal que já fizeram com a avó, 
o prato predileto que ela prepara ou relembrar um 
momento especial que viveram em sua companhia. 
Caso a criança não tenha mais a avó presente, ela pode 
guardar a cartinha numa caixinha de lembranças.

É necessário ter o livro para realizar essas atividades.

MÃOS NA MASSA!MÃOS NA MASSA!
Lembrar-se das avós é 
também lembrar-se das comidas 
gostosas que elas preparam quando as visitamos 
e que são puro carinho. Que tal entrar em contato 
com a vovó e perguntar qual receita ela mais gosta 
de fazer para vocês? Após anotar a receita, é só ir 
para a cozinha e botar a mão na massa. Para deixar 
a experiência ainda mais gostosa, vocês podem 
preparar a receita numa videochamada, assim, 
cozinharão juntinhos, certo?
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Colo de avó

ATIVIDADES
Há quem diga que não tem avó ou que já teve e não 
tem mais, mas é engano. Todo mundo tem avó. Tem 
avó que a gente conhece, tem avó que a gente não 
chega a conhecer. Tem avó de sangue, tem avó por 
adoção. De um jeito ou de outro, nossas avós estão 
sempre com a gente: é delas que vem nosso jeito 
especial ou aquele ditado que ninguém da família 
esquece. Esse livro é uma homenagem ao tipo mais 
maravilhoso de avó: aquela que tem o colo mais macio, 
o abraço mais apertado e, no lugar do coração, tem 
um ninho, sempre pronto, à espera do netinho.

Bia Hetzel

SENSAÇÕES E MEMÓRIASSENSAÇÕES E MEMÓRIAS
Nas páginas 4 e 5 há um trecho que diz que a avó 
leva nos braços o “cheiro de estrelas que os netos 
têm”. Como será esse cheiro? Será que as crianças 
conseguem imaginá-lo? Aproveitando o assunto, 
pergunte que cheirinho as faz lembrar-se da avó? Será 
cheiro de chuva, de grama cortada, pão de queijo, 
forno a lenha? Permita que as crianças soltem a 
imaginação ao tentarem definir como é esse cheiro.

BRINCANDO DE JORNALISTABRINCANDO DE JORNALISTA
Todo neto conhece bem a avó que tem! Mas será 
que ele sabe a sua história de vida? Com o intuito 
de valorizar a história da família, vamos fazer uma 
pequena entrevista com a vovó (por telefone ou 
videochamada). Sugestões de perguntas: quando 
e onde você nasceu? Qual era a sua brincadeira 
favorita de criança? Qual é/foi a sua profissão? 
Você convivia com a sua avó? Poderia contar alguma 
lembrança marcante?

AMOR EM FORMA DE POESIAAMOR EM FORMA DE POESIA
Por meio de pequenos poemas, o livro 
“Colo de avó” traz o relacionamento 
entre netos e avós como tema 
central. Estimule as crianças a se 
inspirarem em um dos poemas do 
livro para criarem a sua própria 
versão que expresse o amor 
que têm por elas. A forma 
do poema é livre e pode 
ter duas ou quatro 
estrofes. Vale também 
colorir e fazer colagem! 


