
O livro 
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. Neste livro, a autora e a ilustradora fazem uma 
divertida e poética homenagem a todos os tipos de avós!

Em sala de aula
Esta divertida história permite trabalhar temas como: poesia, 
relacionamento familiar e rimas. 

Os poemas deste livro exploram, de modo singelo e afetuoso, a 
figura da avó e a presença que ela tem na vida das crianças. Leia 
o texto junto aos alunos e dialogue com eles: o que a figura da 
avó representa para eles (aconchego ou diversão, por exemplo)? 
Que atividades eles normalmente realizam com suas avós? Os 
textos apresentados os fazem se lembrar de suas próprias avós, 
ou talvez de algum outro membro da família? Os textos deste livro 
são poemas. Discuta com os alunos em que consiste essa forma e 
no que ela difere de textos em prosa, por exemplo.

Sobre a autora e a ilustradora
Roseana Murray mora atualmente no Rio de Janeiro. É 
escritora e tradutora. Já publicou mais de uma dezena de 
livros, principalmente para crianças e jovens e recebeu diversos 
prêmios, entre eles da FNLIJ, ABL E APCA. 

Elisabeth Teixeira mora atualmente no Rio de Janeiro. 
Estudou desenho industrial na UFRJ, mas desde 1990 atua 
como ilustradora e autora para crianças e jovens. Seu trabalho 
já foi premiado diversas vezes pela FNLIJ e CBL e já participou 
de diversas mostras de ilustração no Brasil e no exterior.

Colo de  
avó
Há quem diga que não tem avó ou 
que já teve e não tem mais, mas é 
engano. Todo mundo tem avó.

• Livro de poemas divertido e 
delicado, sobre a relação 
especial entre avós e netos.
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