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AUTORA
Marie-Louise Gay é autora e ilus-

tradora de livros infantis. Nascida em 
1957, no Canadá, ela viveu a infância 
de maneira nômade, transitando por 
diversas cidades com sua família. Co-
meçou a desenhar na adolescência 
e decidiu seguir carreira estudando 
desenho gráfico, animação e ilustra-
ção. Trabalhou como ilustradora pro-
fissional em diversas plataformas e 
ministrou aulas sobre o tema na Uni-
versidade do Quebec, em Montreal. 
A paixão pelos livros infantis veio 
um pouco mais tarde, quando Marie-
-Louise se encantou com a ideia de 
tecer palavras e imagens criando 
histórias que conduziriam persona-
gens por grandes aventuras e emo-
ções. Desde então, já escreveu e/ou 
ilustrou mais de sessenta livros. Suas 
obras já foram traduzidas para mais 
de quinze idiomas, como português, 
chinês e alemão, entre outros. Por 
seu trabalho, foi premiada inúmeras 
vezes, destacando-se o Vicky Metcalf 
Award for Literature for Young Peo-
ple e o Marilyn Baillie Picture Book 
Award. Atualmente, Marie-Louise 
vive em Montreal com sua família.

OBRA
Muitas são as brincadeiras que 

permeiam a infância, ainda mais se 
realizadas entre irmãos. Nesta delica-
da obra de Marie-Louise Gay, Rosa e 
Rafa são gêmeos que gostam muito 
de brincar, mas os seus gostos e habi-
lidades são não tão similares quanto 
a sua aparência... 

Rosa adora desenhar flores, pás-
saros, lagartas e outros bichos de 
jardim. Já Rafa... bem, Rafa também 
gosta de desenhar, mas sempre que 
tenta fazer uma flor, ela acaba sain-
do com cara de panqueca! O que 
ele gosta mesmo de desenhar são 
elefantes, grandes e assustadores 
elefantes. Aliás, tão grandes e assus-
tadores que acabam destruindo o 
delicado jardim de Rosa.

Mesmo chateada, Rosa não perde 
a paciência com o irmão e logo se 
põe a inventar uma nova brinca-
deira... Que tal desenhar e recortar 
muitas estrelas, pendurando-as 
numa árvore?! Rafa até gostou da 
ideia, mas, como as suas estrelas 
mais parecem confetes ou flocos de 
neve, ele logo usou os recortes para 
criar um grande urso-polar. E o que 
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o urso-polar fez? Destruiu as estre-
las de Rosa...

Através dessa dinâmica, os dois 
irmãos vão descobrindo novos jo-
gos e brincadeiras. Entre a criativi-
dade e a vontade de interagir, eles 
se deparam com suas diferenças e 
precisam aprender a respeitá-las. 
Assim, de maneira bastante singe-
la, Rosa e Rafa convidam o leitor a 
refletir sobre os pequenos grandes 
impasses que permeiam as relações 
sociais na infância. Afinal, como se 
divertir sem estragar a brincadeira 
do outro? Como encontrar o famo-
so caminho do meio entre a minha 
vontade e a sua vontade? Esses 
são alguns questionamentos le-
vantados pela obra que podem ser 
trabalhados em sala de aula, com 
crianças de diferentes idades.

As ilustrações do livro, vale res-
saltar, também são assinadas pela 
autora e materializam com grande 
riqueza de detalhes os diversos uni-
versos de faz de conta construídos 
pelos irmãos. Em meio a papéis rabis-
cados e recortados, elefantes, ursos e 
dragões, as imagens ajudam o leitor 
a transitar livremente entre os planos 
da realidade e da ficção que se entre-
laçam nas brincadeiras dos irmãos. 

Assim, com surpreendente sensibili-
dade para envolver o leitor infantil, a 
obra instiga a sua imaginação na mes-
ma medida em que o convida à refle-
xão. Ao lado de Rosa e Rafa, fica um 
pouco mais fácil compreender como a 
generosidade, a paciência e até mes-
mo uma pitada de frustração podem 
caminhar lado a lado com a diversão. 
Basta um pouco de criatividade!
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

O eu, o outro e o nós 

(EI03EO01) Demonstrar empatia 
pelos outros, percebendo que 

as pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir. 
(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos. 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

(EI02EF05) Relatar experiências e 
fatos acontecidos, histórias ouvidas, 

filmes ou peças teatrais assistidos etc.

Língua Portuguesa 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas.

Assim como os personagens 
centrais do livro, será que os alu-
nos também têm irmãos ou irmãs? 
Quantos? São mais velhos ou mais 
novos? E o que dizer de um irmão 
gêmeo?! Seja como for, todos com 
certeza brincam com seus irmãos – 
e, caso não tenham irmãos, com os 
primos ou amigos! Poderiam com-
partilhar suas experiências? Do que 
costumam brincar? As brincadeiras 
terminam bem ou costumam gerar 
discussões? Por quê? Será que al-
guém tem alguma experiência de 
reconciliação para partilhar com a 
turma? Permita que todos compar-
tilhem suas vivências e reflexões, de 
modo a estimular um sentimento 
de empatia acerca das diferenças e 
das histórias pessoais de cada um.

O eu, o outro e o nós 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.

Língua Portuguesa 

(EF15LP10) Escutar, com 
atenção, falas de professores e 
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colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 
necessário. 

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

Apresente a capa do livro aos alu-
nos, pedindo que observem atenta-
mente a ilustração. O que a imagem 
representa? Os alunos facilmente 
identificarão a presença de duas 
crianças – qual será Rosa e qual será 
Rafa? Por quê? Chame a atenção da 
turma também para os animais e 
as plantas representadas. Além do 
elefante, que outros bichos fazem 
parte da cena? As plantas merecem 
especial atenção: as flores de algu-
mas delas são bastante esquisitas, 
e parecem até mesmo ter dentes! 
Quem será que as desenhou?!

O eu, o outro e o nós e 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos. 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos 
e sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de fotos, 

desenhos e outras formas  
de expressão.

Língua Portuguesa 

(EF15LP10) Escutar, com 
atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 

necessário. 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
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saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra 

(índice, prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências realizadas 

antes e durante a leitura de 
textos, checando a adequação das 

hipóteses realizadas.

Leia para a turma a sinopse do li-
vro, na quarta capa. O texto adianta 
que, para além da questão dos ir-
mãos gêmeos, a obra aborda a cria-
tividade e as diferentes maneiras 
de enxergar o mundo. Afinal, não é 
porque os irmãos são gêmeos que 
eles pensam e agem de maneira 
parecida! Outra informação impor-
tante merece destaque na sinopse: 
a autocrítica de Rafa na hora de de-
senhar. Assim como o personagem, 
as crianças também julgam e/ou 
comparam os seus próprios dese-
nhos? Permita que todos compar-
tilhem suas experiências, provendo 
um ambiente de respeito e acolhi-
mento entre todos.

Traços, sons, cores e formas 

(EI03TS02) Expressar-se livremente 
por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 

tridimensionais.

Arte 

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Que tal seguir o conselho de 
Rosa e simplesmente “desenhar o 
que quiser”? Antes de começar a 
leitura, nada melhor do que uma 
atividade criativa para soltar a ima-
ginação. Levando em consideração 



7

o bate-papo anterior, estimule as 
crianças a buscarem o simples pra-
zer de desenhar – seja através da 
escolha das cores que lhes agra-
dem ou mesmo de formas, animais 
ou objetos favoritos. O desenho bo-
nito é aquele que é feito com gosto!

Lendo o livro

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

(EI02EF03) Demonstrar interesse 
e atenção ao ouvir a leitura 
de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, 
e acompanhando, com orientação 

do adulto-leitor, a direção da leitura 
(de cima para baixo, da esquerda 

para a direita).

Língua Portuguesa 

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

Forme uma roda com a turma, ex-
plicando que chegou o momento 
de ler o livro. Nessa hora, é sempre 
válido ressaltar a importância do si-
lêncio e da concentração para uma 
melhor fruição da atividade. Quan-
do se estabelecer um ambiente 
propício, inicie a leitura em voz alta, 
propondo que os alunos a acompa-
nhem em seus respectivos livros. 
A cada página lida, dê tempo para 
que as ilustrações sejam observa-
das – os alunos com certeza iden-
tificarão relações entre imagem e 
palavra. Caso a turma já esteja em 

processo de alfabetização, é válido 
relembrar que o texto sempre deve 
ser lido da esquerda para a direita, 
de cima para baixo.

Em uma segunda leitura, desta 
vez dialogada, chame a atenção da 
turma para os seguintes pontos:

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações 

(EI03ET02) Observar e descrever 
mudanças em diferentes materiais, 

resultantes de ações sobre eles, 
em experimentos envolvendo 

fenômenos naturais e artificiais. 

(EI02ET04) Identificar relações 
espaciais (dentro e fora, em cima, 

embaixo, acima, abaixo, entre e do 
lado) e temporais (antes, durante  

e depois).

Língua Portuguesa

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais 
e concretos, observando efeitos de 

sentido criados pelo formato do texto 
na página, distribuição e diagramação 

das letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais.

Geografia

(EF01GE01) Descrever características 
observadas de seus lugares de 

vivência (moradia, escola etc.) e 
identificar semelhanças e diferenças 

entre esses lugares.

As pp. 6 e 7 apresentam o am-
biente de uma sala onde objetos e 
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papéis se misturam a desenhos nos 
móveis e nas paredes. Um pouco 
mais à frente, nas pp. 12 e 13, esse 
mesmo ambiente é reapresentado 
após a devastadora passagem do 
elefante desenhado por Rafa. Que 
tal comparar esses dois cenários 
identificando as suas principais di-
ferenças? Afinal, quais foram os es-
tragos causados pelo elefante?

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações 

(EI03ET01) Estabelecer relações 
de comparação entre objetos, 

observando suas propriedades.

Língua Portuguesa 

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

Nas pp. 8 e 9, Rafa diz que não 
sabe desenhar flores, lagartas nem 
pássaros; mais do que isso, sempre 

que tenta, os desenhos saem pareci-
dos com panquecas roxas, meias lis-
tradas e chapéus de bruxas. Peça aos 
alunos que identifiquem essas ima-
gens nos desenhos de Rafa. Afinal, 
com que elas se parecem? Por quê?

O eu, o outro e o nós 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.

Língua Portuguesa 

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado. 

Geografia 

(EF01GE06) Descrever e comparar 
diferentes tipos de moradia 
ou objetos de uso cotidiano 

(brinquedos, roupas, mobiliários), 
considerando técnicas e materiais 

utilizados em sua produção.

Nas pp. 26 e 27, Rosa faz uma pes-
quisa para sua próxima invenção. 
As imagens pesquisadas sugerem 
diferentes tipos de moradias e cons-
truções. Que tal identificar todas 
elas? Iglu, castelo, pirâmide e torre 
são as respostas corretas. O que os 
alunos sabem a respeito de cada 
uma dessas construções? Permita 
que todos se expressem livremente, 
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compartilhando suas referências 
com a turma. Sempre que achar ne-
cessário, medie a conversa trazendo 
informações pontuais como: “um 
iglu é um tipo de moradia construí-
da por esquimós”, e assim por diante. 
Será uma bela maneira de ampliar 
os conhecimentos gerais da turma.

O eu, o outro e o nós 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos. 

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações 

(EI03ET01) Estabelecer relações 
de comparação entre objetos, 

observando suas propriedades.

Língua Portuguesa

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado. 

Geografia

(EF01GE06) Descrever e comparar 
diferentes tipos de moradia 
ou objetos de uso cotidiano 

(brinquedos, roupas, mobiliários), 
considerando técnicas e materiais 

utilizados em sua produção.

Lançando mão de muita criativida-
de, os irmão Rosa e Rafa utilizam os 
mais diversos materiais na constru-
ção de seus desenhos e brinquedos. 
Por exemplo, para construir o cas-
telo, Rosa utiliza diversas caixas de 
papelão; já para criar seu urso-polar, 
Rafa lança mão de diversos recor-
tes de papel, desenhos e colagens. 
Desafie os alunos a identificarem os 
materiais utilizados em todas as cria-
ções dos irmãos. Quais deles pare-
cem mais interessantes? Quais deles 
parecem mais comuns? Por quê?

Depois da leitura

O eu, o outro e o nós

(EI02EO06) Respeitar regras básicas 
de convívio social nas interações e 

brincadeiras.
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Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF04) Recontar histórias 
ouvidas e planejar coletivamente 

roteiros de vídeos e de encenações, 
definindo os contextos, os 

personagens, a estrutura da história.

Língua Portuguesa

(EF15LP19) Recontar oralmente, 
com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor. 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda 
do professor, o texto que será 

produzido, considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores 

(quem escreve/para quem escreve); 
a finalidade ou o propósito 

(escrever para quê); a circulação 
(onde o texto vai circular); o 

suporte (qual é o portador do 
texto); a linguagem, organização 

e forma do texto e seu tema, 
pesquisando em meios impressos 

ou digitais, sempre que for 

preciso, informações necessárias 
à produção do texto, organizando 

em tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas.

Forme uma roda com a turma e 
proponha a recontagem coletiva da 
história. Para começar, convide um 
voluntário a iniciar a narrativa oral 
através da formulação de uma frase 
simples, como, por exemplo: “Rosa 
e Rafa eram dois irmãos que gos-
tavam de brincar juntos”. Quando 
a frase ou ideia for concluída, bata 
palmas uma vez sinalizando que a 
palavra deve ser passada ao colega 
à direita do orador. Este deverá dar 
continuidade à narrativa através 
da formulação de mais uma frase, 
como, por exemplo: “Rosa gostava 
de desenhar flores, e Rafa, de dese-
nhar elefantes”. Siga com essa dinâ-
mica até que a história se conclua, 
com a participação de todos os alu-
nos. Além de exercitar a oralidade 
e a elaboração do discurso, a ativi-
dade proporcionará uma melhor 
apropriação do livro por parte das 
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crianças. Caso a turma já seja alfa-
betizada, finalize o exercício crian-
do uma transposição coletiva da 
narrativa oral para a escrita.

O eu, o outro e o nós 

(EI03EO01) Demonstrar empatia 
pelos outros, percebendo que as 

pessoas têm diferentes sentimentos, 
necessidades e maneiras de pensar 

e agir.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação  

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos 
e sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de 

fotos, desenhos e outras formas de 
expressão.

Língua Portuguesa 

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado

Dois temas muito importantes 
abordados pelo livro são a empa-
tia e o respeito às diferenças. Todas 
as vezes que Rosa inventava uma 
brincadeira e convidava o irmão 
para participar, ele aceitava, mas 
logo dava um jeito de destruir a 
brincadeira da irmã. Levando isso 
em conta, proponha uma reflexão 

com a turma. Afinal, por que será 
que Rafa sempre destruía as cria-
ções de Rosa? Será que ele queria 
provocá-la ou será que esse era 
simplesmente o seu jeito de brin-
car? Afinal, construir e destruir 
mundos inventados também pode 
ser uma divertida brincadeira! Será 
que Rosa não gostaria de brincar, 
por exemplo, de ser o dragão ou 
o elefante destruidor? Após essa 
reflexão, pergunte aos alunos com 
qual dos dois personagens eles se 
identificam mais: com a que cons-
trói mundos ou com o que des-
trói? Por quê? Permita que todos 
tenham a chance de participar da 
conversa, expressando seus pon-
tos de vista em um ambiente de 
respeito às diferentes opiniões. O 
importante é compreender que 
cada um tem um jeito de se diver-
tir e que todos são válidos, desde 
que não prejudiquem o outro. 

Corpo, gestos e movimentos 

(EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros.

Língua Portuguesa 

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.
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Ainda seguindo com a reflexão a 
respeito das dinâmicas de constru-
ção e destruição nas brincadeiras, 
proponha uma atividade lúdica à 
turma. Com a ajuda de pequenos 
blocos de madeira ou similares, de-
safie o coletivo a empilhar as peças 
de modo a criar algumas torres. A 
atividade poderá ser realizada em 
roda, estimulando o senso de cole-
tividade e cooperação, bem como 
trabalhando noções de peso, equi-
líbrio e coordenação motora fina 
das crianças. É importante ressaltar 
que é bem possível que as torres 
despenquem sozinhas, e que isso 
também faz parte da brincadeira. 
Por fim, caso a turma de fato consiga 
empilhar todas as peças, será chega-
do o momento de colocá-las abaixo 
– mas não sem a justificativa lúdica 
de um ataque de elefantes, ursos, 
dragões ou outros animais assusta-
dores propostos pela turma! Ao final 
do exercício, proponha a reflexão: o 
que é mais prazeroso, construir ou 
destruir as torres? Por quê? 

Corpo, gestos e movimentos  

(EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, 

rasgar, folhear, entre outros. 

Traços, sons, cores e formas 

(EI03TS02) Expressar-se livremente 
por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 

tridimensionais.

Artes

(EF15AR05) Experimentar a criação 
em artes visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da 
comunidade.

Na p. 17, Rosa nos apresenta uma 
espécie de manual para desenhar 
uma estrela: uma opção é ligar os 
pontos seguindo a ordem “a, b, c, d, 
e”; outra é desenhar dois triângulos 
sobrepostos, sendo um de cabeça 
para cima e outro de cabeça para 
baixo. Que tal seguir as suas instru-
ções para criar uma grande conste-
lação coletiva? As estrelas podem 
ser feitas recortando diversos pa-
péis coloridos. Seguindo as instru-
ções, cada criança pode desenhar e 
recortar de uma a três estrelas. Em 
seguida, é só pendurá-las em uma 
árvore ou até mesmo no teto da sala 
de aula, com a ajuda de barbante e 
fita-crepe! Além de exercitar a criati-
vidade e a coordenação motora fina 
das mãos, a atividade trabalhará o 
senso de coletividade da turma.

Corpo, gestos e movimentos 

(EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

Traços, sons, cores e formas 

(EI03TS02) Expressar-se livremente 
por meio de desenho, pintura, 
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colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 

tridimensionais.

Artes

(EF15AR05) Experimentar a criação 
em artes visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da 
comunidade.

No final do livro, Rosa se propõe 
a construir um foguete, enquanto 
Rafa se lança à criação de um mons-
tro espacial de três olhos e quatro 
braços. Tomando-os como inspira-
ção, divida a turma em dois gran-
des grupos, de modo que um fique 
responsável por construir foguetes 
e o outro, pelos monstros. O desafio 
será criar objetos tridimensionais, 
lançando mão sobretudo de cola-
gem a partir de materiais recicláveis 
como papelão, interior de rolinho 
de papel higiênico, tampinhas de 
garrafa etc. Por fim, a tinta guache 

será uma ótima maneira de dar aca-
bamento às criações. Quando as 
obras estiverem prontas, dê tempo 
na sala de aula para que todos pos-
sam brincar de faz de conta!

Traços, sons, cores e formas 

(EI03TS02) Expressar-se livremente 
por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 

tridimensionais.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF06) Produzir suas próprias 
histórias orais e escritas (escrita 
espontânea), em situações com 

função social significativa.

Língua Portuguesa

(EF12LP05) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, (re)contagens 
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de histórias, poemas e outros textos 
versificados (letras de canção, 

quadrinhas, cordel), poemas visuais, 
tiras e histórias em quadrinhos, 

dentre outros gêneros do campo 
artístico-literário, considerando a 

situação comunicativa e a finalidade 
do texto.

Antes da leitura, os alunos resga-
taram algumas memórias acerca de 
brincadeiras realizadas com amigos 
e/ou familiares. Agora inspirados 
pelo livro, que tal resgatar essas me-
mórias transformando-as em um 
desenho ou em uma história em 

quadrinhos? Caso a turma ainda não 
seja alfabetizada, um desenho com 
giz de cera ou lápis de cor dará con-
ta de retratar o momento vivido. Do 
contrário, lance o desafio de recon-
tar essa memória através de cinco 
ou seis quadrinhos, com balões de 
fala e pensamento. Para refrescar a 
memória, lance algumas pergun-
tas à turma: Com quem você estava 
brincando? Qual era a brincadeira? 
Onde vocês estavam? Como eram os 
brinquedos? Ao final, compartilhe as 
criações entre a turma, para que to-
dos possam apreciar os desenhos e 
os quadrinhos dos colegas. 


