
O livro 
Juju, a menina alegre e divertida que adorava cores e brincava 
de associá-las a diferentes significados, agora tem um novo de-
safio: cuidar bem de seu jardim de amigos e deixar a vida mais 
colorida, compartilhando experiências e aprendizados por aí! 
Assim como há diferentes tipos de plantas, há diferentes tipos de 
amigos. Como então regar a amizade para colher lindos frutos 
duradouros? No final do livro, Juju e seus amigos dão dicas de 
como preservar a natureza e como plantar mudinhas no algo-
dão, em garrafas pet e até na casca do ovo! 

Em sala de aula
Amizade, convivência social, coletividade, solidariedade, pre-
servação da natureza e meio ambiente são temas que podem 
ser trabalhados na obra. Como se constrói uma amizade? Há 
amigos para cada coisa na vida? Por que às vezes gostamos 
mais de um amigo numa ocasião e contamos com outro em um 
momento diferente? Como cultivar uma amizade? O livro parte 
da metáfora do jardim, “regando uma amizade”, para nos apre-
sentar os diferentes sentimentos e emoções que acompanham 
a vida social de crianças e adultos e também para salientar a 
importância da preservação da natureza. Com os amigos, nos 
olhamos e nos entendemos como sujeitos, nos espelhamos e 
aprendemos um bocado de coisas. Ao falar das diferenças e 
do respeito que existem entre os seres humanos a partir de uma 
relação afetuosa, Juju aborda os vínculos e a importância dos 
amigos em nossa vida. Partindo da metáfora do jardim, que tal 
propor uma atividade em grupo e interdisciplinar sobre preser-
vação ambiental?
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• Mais um livro divertido da perso-
nagem Juju, de Juju e o mistério 
das cores.

• Amizade e preservação da na-
tureza.
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Juju e a árvore  
da amizade
Com muito carinho e cuidado, o livro vem para 
semear amizades


