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Para ter o consentimento do 
pai para ir pescar sozinho no rio 
pela primeira vez, Nestor, o ma-
caquinho, teve de prometer ficar 
bem longe de alguns animais: dos 
ouriços, porque espetavam; dos 
jacarés, porque mordiam, e dos 
elefantes, porque eram pesados 
e poderiam pisar nele. A beira do 
rio estava lotada e Nestor passou 
longe dos ouriços e dos jacarés 
até encontrar um lugar sossegado, 
mas apareceu ali um enorme ele-
fante. Obediente, Nestor se escon-
deu atrás de uma árvore e viu que 
o grande animal sentou-se em seu 
lugar. Desta vez, Nestor se acomo-
dou num galho alto e, de repente, 
sentiu uma fisgada em sua linha. 
Esticou-a tanto que o galho se par-
tiu; ele caiu no rio e foi arrastado 

pela correnteza. Quem o acodiu? 
O elefante, que, cuidadoso, o enro-
lou em uma toalha seca e o levou 
de volta para casa. Uma história 
sensível sobre amizade.

Antes da leitura, questões 
para serem conversadas:

1. Como você imagina a vida 
numa floresta?

2. Que animais você temeria en-
contrar lá? Por quê?

3. Você já foi pescar? Onde? 
Quais são os preparativos para 
uma pescaria? Se teve essa expe-
riência, relate-a.

4. O que você pensa a respei-
to de conselhos que os pais dão, 
quando você vai sair? Dê exem-
plos de algumas recomendações 
que eles fazem.

5. Conte como foi que você en-
controu o seu mais novo amigo.

Após a leitura, para dis-
cussão em grande círculo:

1. Como é sua higiene matinal? 
Você estranhou a de Nestor? Co-
mente.

2. Você conhece as aves que apa-



recem na p. 8? Sabe se elas exis-
tem no Brasil? Pesquise para se 
informar.

3. Você acha que a boca aberta 
do jacaré na p. 10 é de “um largo 
sorriso”, ou ele poderia estar ar-
mando um bote?

4. Pescar sentado sobre um ga-
lho alto é seguro? Por quê?

5. Quando Nestor percebeu que 
era a tromba de um elefante, de-
veria aceitar o auxílio? Argumente 
sua resposta. Você acha que ele es-
tava desobedecendo a seu pai?

6. Nestor arrumou um novo ami-
go, mas não abandonou seu com-
panheiro inseparável. Observe, 
fora a capa, seu boneco aparece 13 
vezes na história. Em que página 
ele está segurando firme, agarrado 
nele? Por quê?

7. Releia a história, observando 
a expressão da boca do macaqui-
nho e dizendo o que ele deveria 
estar sentindo.

* Para mais informações sobre 
os Temas Transversais propostos 
pelos Parâmetros Curriculares Na-
cionais 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 qua-
lidade para todos e, assim, permitir 
a formação de adultos alfabetiza-
dos e capazes de contribuir para a 
sociedade como cidadãos e profi 
ssionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.
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