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Ilustrações: Helga Bansch
Temas: relacionamento, amizade, 
comportamento 
Recomendado para alunos da Educação 
Infantil (leitura compartilhada) ao 4º ano
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Fazendo histórias, estreitando laços
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* Para mais informações sobre os Temas Transversais 
propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, 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 
profi ssionais.

*** A Meta do Milênio 3 tem como objetivo promover a 
igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres.

Para mais informações sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.

Indicação de leitura
• Em casa, do mesmo autor e ilustradora. São Paulo: Brinque-Book. 

O livro trata da importância da aparência e do que podemos chamar de lar.

Camila Amorin é pedagoga e arte-educadora. 
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Dona Dolores
Olhar de criança 

Aos olhos de uma criança, muitas 
vezes as coisas são como deveriam ser.

É isso que acontece com uma criança 
que fantasia sobre sua vizinha, Dona 
Dolores, uma senhora de 91 anos que 
acaba virando sua heroína.

Preparando a leitura

Na capa temos duas informações interessantes: uma senhora sentada em um galho e 
trechos de jornal escritos em uma língua muito diferente da nossa.

Aproveitando essas informações, levante as questões: o que esta senhora está fazen-
do em cima de uma árvore? Será que ela é a Dona Dolores? Desafi e os alunos a ler algumas 
palavras desse jornal. Que língua será essa? Quais países têm essa língua como ofi cial?

Abrindo o livro

Descubra com os alunos que o autor é austríaco. Na Áustria se fala alemão. Pode ser 
interessante mostrar em um mapa onde fi ca a Áustria. O autor trabalha como freelancer. 
Provavelmente, nenhum dos alunos saberá o que signifi ca essa palavra. Explique o seu sig-
nifi cado (empregado autônomo, independente de uma empresa) e a origem dessa palavra 
(freelancer é uma palavra da língua inglesa).

Descoberto o mistério das palavras do jornal, vamos descobrir quem é Dona Dolores.
pp.4 e 5 – Dona Dolores só de olhar já percebe quando o outro está triste. Pergunte aos 
alunos se eles conhecem alguém assim. Como é possível perceber que alguém está triste?
pp.6 e 7 – Dona Dolores grita muito alto. E alguém que grita assim, eles conhecem?
pp.8 e 9 – Dona Dolores é curiosa como os cientistas. Por que os cientistas são curiosos? 
Chame a atenção dos alunos sobre a curiosidade, que pode ser muito importante para 
aprendermos e descobrirmos coisas novas.
pp.10 e 11 – A ilustração nos ajuda a responder a pergunta feita durante a análise da 
capa. Repare que novamente Dona Dolores está em cima da árvore.
pp.12 e 13 – Depois de ler o texto repare na 
ilustração. O que o menino e o gato estão 
fazendo? Quem sabe brincar de pula-
sela? Sugira que no recreio os que sabem 
brincar ensinem os que não sabem.
pp.18 e 19 – O mar fi ca a uns setecentos 
quilômetros da casa de Dona Dolores. 

Quanto será setecentos quilômetros? Pode ser muito divertido aprender que um quilô-
metro tem mil metros e que uma criança tem entre um metro e um metro e meio, por-
tanto para formar um quilômetro precisaria de umas oitocentas crianças deitadas em fi la!
Também pode ser interessante calcular com os alunos a distância entre a escola e o mar, 
por exemplo.
pp.20 e 21 – Nessas páginas descobrimos que Dona Dolores tem 91 anos, portanto ela é 
bem velhinha. Pergunte aos alunos quem conhece uma velhinha tão velhinha. Quem tem 
bisavó? E avó? Quantos anos elas têm? 
pp.22 e 23 – E o menino que está contando a história, quantos anos será que ele tem? 
Chame a atenção para a amizade dos dois, que apesar da diferença de idade parece ser 
muito sólida.

Ampliando a leitura

pp.14 e 15 – Dona Dolores transforma as coisas que o menino 
encontra em coisas úteis. Reparem na ilustração e discutam sobre a 
importância da reciclagem e do aproveitamento do lixo. Peça para 
que os alunos tragam objetos, sucatas e faça com eles brinquedos 
ou enfeites. Se precisar, peça a colaboração da professora de 
Artes. Uma coisa bem simples de fazer é um chocalho de lati-
nha ou de embalagens plásticas fechadas com sementes ou 
arroz dentro. Podem ser enfeitados com tinta plástica, fi tas 
coloridas, pedaços de bexigas ou panos.

p.19 – “Dona Dolores tem bons ouvidos”. Proponha aos 
alunos o jogo “De quem é a voz?”. A classe é dividida em 
dois grupos: o grupo 1 fecha os olhos ou vai até algum lugar 
onde não consegue enxergar o grupo 2. Um dos integrantes do grupo 2 deve falar alguma 
palavra, que pode ser “Dona Dolores”, o grupo 1 deve adivinhar quem foi que falou. Depois 
os papéis se invertem.

pp.22 e 23 – O menino conta histórias para a Dona Dolores. Organize com os alunos 
uma contação de histórias. Cada aluno terá sua vez de contar. Se quiser, peça a colabora-
ção de outros alunos para fazer os efeitos sonoros. Os que não estão contando a história 
serão a plateia, que também tem “bons ouvidos” e devem prestar atenção.

Se for possível, organize com a escola um passeio com a classe para um asilo de velhi-
nhos, onde as crianças possam conhecer e conversar com eles.

Dona Dolores tem muitas qualidades: tem o olhar mágico, um grito potente, muita 
paciência, é muito forte, tem mãos habilidosas... Peça para que os alunos procurem no livro 
as qualidades de Dona Dolores e escrevam em um papel todas as que encontrarem. Depois 
peça para que eles escrevam ao lado de cada uma das qualidades o nome de alguém que 
eles conheçam e que tenha essas qualidades (Meta do Milênio 3). 

Dependendo da idade dos alunos essa atividade pode ser feita oralmente.


