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AUTORA
André Neves é autor e ilustrador de 

livros infantis. Nascido em Recife, Per-
nambuco, ele se formou em Relações 
Públicas e começou a estudar Artes 
Plásticas em 1995. Ainda na sua cida-
de natal, enveredou-se pelo univer-
so da literatura infantil. Atualmente, 
além dos muitos livros publicados, 
André também coleciona alguns prê-
mios que atestam o reconhecimento 
de seu trabalho, como o Prêmio Luíz 
Jardim, de melhor livro de imagem; 
uma menção honrosa no Prêmio Ja-
buti; e o Premio Açorianos, de me-
lhor ilustração. Vale ressaltar também 
que muitas de suas obras receberam 
o selo “Altamente Recomendável”, 
concedido pela FNLIJ.  Artista visual, 
André gosta de perceber o mundo 
através do olhar e costuma dizer que 
os livros nascem dos sonhos. O liris-
mo, a delicadeza e a inocência são 
marcas fundamentais de suas obras, 
entre as quais destacamos “Obax”, 
“Manu e Mila” e “Entre Nuvens”, to-
dos publicados pelo grupo Brinque-
-Book.

OBRA
A busca pela felicidade é uma 

questão que acompanha a huma-
nidade desde tempos imemoriais. 

Mas onde encontrá-la? Esta indaga-
ção é o ponto de partida de “Manu 
e Mila”, uma bela e delicada obra de 
André Neves. 

Mila não tinha dúvidas de que a 
alegria estaria nas pequenas coisas, 
como debaixo de uma pedra ou 
dentro de um botão de flor. Manu, 
por sua vez, acreditava que ela per-
tencia à vastidão do mundo e que, 
portanto, seria mais provável encon-
trá-la boiando no oceano ou emba-
lada pelo vento. Assim, com modos 
de pensar tão distintos, as duas 
crianças começaram as suas buscas. 
Mila olhando cuidadosamente de-
baixo de todas as folhas do jardim, 
enquanto Manu subia no topo da ár-
vore para tentar alongar a vista.

Nada... 

Gênero literário:
Conto infantil 

Competências:
Língua Portuguesa, Arte e Ciências

Temas:
Família, amigos e escola / O 

mundo natural e social 

Categoria:
Fundamental I (1º ao 3º ano)
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Procuraram mais um pouco... Nada.
O que os amigos não previam, en-

tretanto, é que o próprio jogo da bus-
ca já continha em si algo de valioso. 
Através da conversa, da troca e da 
brincadeira, Mila e Manu sentiram 
algo especial acontecer. Seria a pró-
pria alegria despontando? Cabe ao 
leitor descobrir.

Através desta história singela, An-
dré Neves oferece-nos a chance de 
refletir não apenas sobre o que é a 
felicidade, mas também sobre a sua 
natureza efêmera e indomável. Na 
companhia das personagens, ficará 
fácil ao leitor compreender como 
é vã a tentativa de enquadrá-la. Ao 
contrário, a felicidade parece sur-
gir justamente nos momentos em 
que não estamos prestando aten-
ção – nos momentos em que nos 

entregamos ao viver, em seu eter-
no presente. Essas reflexões, que 
à primeira vista podem parecer 
elaboradas ao pequeno leitor, são 
apresentadas pelo autor com sim-
plicidade e poesia assertivas. Além 
disso, a obra conta com o apoio de 
delicadas ilustrações, que prezam 
pelo detalhamento, traduzindo com 
maestria a imaginação e os estados 
de alma das personagens. 

Por fim, “Manu e Mila” oferece ain-
da a chance resgatar temas como a 
amizade, o respeito pelas diferenças 
e o mundo natural e social. Todas es-
sas razões fazem da obra uma ótima 
opção de leitura para alunos do Fun-
damental I que, assim como as per-
sonagens, possuem toda a vida pela 
frente, além, é claro, de uma sede in-
findável de alegria.
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Preparando a leitura
Língua Portuguesa (EF15LP02) 

(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.

Onde se encontra a alegria? Escre-
va esta pergunta na lousa, convidan-
do a turma para uma reflexão sobre o 
tema. Afinal, será possível encontrá-
-la nas brincadeiras com os amigos? 
No convívio com a família? No con-
tato com a natureza? Permita que os 
alunos expressem suas idéias livre-
mente, respeitando a fala e a opinião 
dos colegas. Conforme as reflexões e 
respostas forem surgindo, anote-as 
na lousa de modo a formar um gran-
de quadro da alegria.  

Arte (EF15AR04)

(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.

Com certeza, todos os alunos car-
regam a lembrança de um dia ou de 
uma experiência feliz. Levando em 
consideração as reflexões suscita-
das na atividade anterior, proponha 
que eles individualmente criem um 

desenho, buscando retratar alguma 
situação de alegria vivida. Cores, é 
claro, são mais do que bem-vindas. 
Ao final da atividade, exponha os de-
senhos nas paredes da sala de aula.

Língua Portuguesa (EF15LP02) 

(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.

Apresente a capa do livro à turma, 
pedindo que observem atentamente 
a ilustração. Quais são os elementos 
retratados? O que a imagem represen-
ta? O que será que as crianças – Manu 
e Mila – estão fazendo dentro de um 
botão de rosa? A julgar pelas suas ex-
pressões, como eles estão se sentindo?

Peça para algum aluno ler em voz 
alta a sinopse do livro, localizada em 
sua quarta capa. O texto nos adian-
ta que a história gira em torno da 
busca pela felicidade. Diante disso e 
também levando em consideração 
as reflexões e os desenhos criados, 
questione a turma sobre as suas ex-
pectativas para a leitura. 
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Lendo o livro 
Língua Portuguesa
(EF15LP04, EF15LP18, EF15LP03 e 

EF01LP14)

(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos.

Ao abrir o livro, os alunos irão se 
deparar com a imagem de um aglo-
merado de plantas e flores. Peça-
-lhes que observem essa ilustração 
com a atenção, buscando identificar, 
além dos elementos retratados, a 
sensação provocada pela imagem. 
Será que ela estimula uma sensação 
de paz? Uma lembrança? O resgate 
de um sonho? Encoraje os alunos a 
tomarem notas das suas sensações. 
Ao final do livro, essa mesma ima-
gem reaparece, com algumas modi-
ficações: a presença de um besouro 
e de uma joaninha. Como os alunos 
interpretam esses novos dados?

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

Entre as páginas 17 e 23, Mila e 
Manu tomam contato com uma jo-
aninha e com um besouro. Chame a 
atenção das crianças para a maneira 
como esses animais são represen-
tados pelas ilustrações. Em um pri-
meiro momento, eles assumem o 
tamanho das próprias crianças, con-
duzindo-as por vôos inusitados. Em 
seguida, retornam às suas escalas na-
turais, caminhando na ponta dos de-
dos dos amigos. Que sensações essas 

imagens provocam nos alunos? Será 
que elas representam, antes de tudo, 
a imaginação das crianças? 

O livro termina com uma seqüência 
de imagens que representam Mila e 
Manu dançando. A julgar pelas suas 
expressões faciais e corporais, pode-
mos dizer que eles finalmente encon-
traram a alegria? Por quê?

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos.

Apesar de amigos, Mila e Manu 
possuem muitas diferenças, princi-
palmente no que diz respeito à ma-
neira como encaram e refletem sobre 
a vida. Chamando a atenção para 
este fato, peça que os alunos criem 
um quadro comparativo das perso-
nagens. Mila, por exemplo, acredita 
que a felicidade pode estar escon-
dida nas coisas pequenas, como em 
um botão de flor; Manu, por outro 
lado, não tem dúvidas de que é na 
imensidão que ela se encontra.

(EF01LP14) Identificar outros sinais 
no texto além das letras, como pontos 
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finais, de interrogação e exclamação e 
seus efeitos na entonação.

Chame a atenção dos alunos para 
o fato de que o texto se organiza em 
narrativa e diálogos, apresentando 
distintos sinais de pontuação. Além 
dos sinais que conduzem a entona-
ção das frases, como o ponto de ex-
clamação e de interrogação, o livro 
lança mão dos sinais de dois pontos 
e travessão, anunciando as falas das 
personagens. Como uma atividade 
lúdica e como um exercício de ora-
lidade, divida a turma em grupos de 
três alunos, pedindo-lhes que experi-
mentem em voz alta as inflexões su-
geridas pelos sinais, através de leitura 
de alguns trechos do livro. Em cada 
grupo, um aluno ficará responsável 
por assumir a voz do narrador, en-
quanto que os outros dois deverão se 
responsabilizar por Mila e Manu.

Após a leitura
Língua Portuguesa
(EF15LP19, EF02LP14, EF02LP22 e 

EF15LP15)

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

literários lidos pelo professor.

Forme uma roda com a turma e 
proponha a recontagem oral da his-
tória. Para tanto, permita que as ima-
gens do livro sejam utilizadas como 
referência, estimulando tanto a des-
crição de cenários quanto as inter-
pretações pessoais dos sentimentos 
das personagens. A dinâmica se dará 
da seguinte maneira: um voluntário 

deverá iniciar a narrativa, tento como 
referência as páginas 04 e 05, em 
seguida, o colega à sua direita dará 
continuidade à história, através da 
observação das ilustrações presentes 
nas páginas 06 e 07, e assim por dian-
te, até que o livro termine.

(EF02LP14) Planejar e produzir 
pequenos relatos de observação de 
processos, de fatos, de experiências 

pessoais, mantendo as características 
do gênero, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto  
do texto.

Antes da leitura, os alunos criaram 
um desenho buscando retratar a lem-
brança de um momento de felicidade. 
Que tal transformar essa mesma lem-
brança em um relato escrito? Indivi-
dualmente, os alunos deverão criar um 
pequeno texto narrativo, um ou dois 
parágrafos deverão bastar. Como desa-
fio extra, estimule-os a inserirem tam-
bém algumas pequenas falas em meio 
às suas narrativas, exercitando o uso 
dos sinais de dois pontos e travessão. 

(EF02LP22) Planejar e produzir, 
em colaboração com os colegas 

e com a ajuda do professor, 
pequenos relatos de experimentos, 

entrevistas, verbetes de enciclopédia 
infantil, dentre outros gêneros do 
campo investigativo, digitais ou 

impressos, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/

finalidade do texto.

O que é a felicidade? Para explo-
rar o tema, proponha uma atividade 
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investigativa à turma. Coletivamen-
te, os alunos deverão criar um cartaz 
com essa pergunta, bem como con-
feccionar uma espécie de urna de 
papel, que pode ser criada a partir do 
reaproveitamento de uma caixa de 
papelão. Em seguida, peça-lhes que 
elejam um local do colégio para po-
sicionar a urna, o cartaz, além de um 
pequeno bloco de papel com caneta. 
A idéia é estimular todo o colégio a 
refletir sobre o tema, escrevendo 
suas respostas nas folhas de papel e 
depositando-as dentro da urna. Após 
uma ou duas semanas, é hora de abri-
-la e de criar um grande painel feito 
de colagens das respostas encontra-
das. O painel deverá ser exposto no 
mesmo local onde anteriormente se 
encontrava o cartaz. Com certeza, 
será interessante verificar a pluralida-
de das respostas e das reflexões em 
torno da tão importante felicidade.

(EF15LP15) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo 
do imaginário e apresentam uma 

dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio artístico 

da humanidade.

Na página 7, a ilustração nos mos-
tra Mila e Manu conversando, cada 
qual com um livro na mão. Que li-
vros são esses? Chame a atenção dos 
alunos para o fato de que se trata de 
outras obras de André Neves, “Entre 
nuvens” e “Obax”. Que tal se aventu-
rar nessas novas leituras, conhecen-
do um pouco mais sobre o trabalho 
de André? Será interessante estabe-
lecer pontos de conexão entre as 
obras, identificando as principais 
características do seu estilo de es-
crita e desenho. Para complementar 
essa atividade, proponha também a 
leitura em voz alta do texto sobre o 
autor, localizado na página 31.

Arte (EF15AR11 e EF15AR12)

(EF15AR11) Criar e improvisar 
movimentos dançados de modo 

individual, coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos 

estruturais, dinâmicos e expressivos 
dos elementos constitutivos do 

movimento, com base nos códigos 
de dança.

Ao ouvir o zumbido dos insetos, 
Mila e Manu experimentam a alegria 
de dançar. Com o intuito de oferecer à 
turma uma experiência similar, traba-
lhando o movimento e a consciência 
corporal, proponha uma atividade 
lúdica. Divida a turma em duplas e or-
ganize a sala de aula de modo a deixar 
uma grande área vazia. Como o apoio 
de músicas de diversos ritmos, ofereça-
-lhes um tempo de livre exploração de 
movimento, onde o desafio é manter 
algum tipo de conexão com o parceiro. 
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De vez em quando, pause a música, si-
nalizando que todos devem congelar o 
movimento, simulando estátuas. O re-
torno do som, por conseqüência, pro-
põe a retomada da dança. Lembre-se 
de explicar aos alunos que não existe 
um jeito certo de dançar, o importante 
é simplesmente se divertir!

(EF15AR12) Discutir, com respeito 
e sem preconceito, as experiências 

pessoais e coletivas em dança 
vivenciadas na escola, como fonte 

para a construção de vocabulários e 
repertórios próprios.

Após a dança, forme uma roda com 
os alunos, pedindo-lhes que comen-
tem um pouco sobre a experiência. 
Como eles se sentiram ao dançar com 
um colega? Quais ritmos foram mais 
divertidos? E os mais esquisitos?  Foi 
difícil fazer as pausas de movimento? 
Por quê? Para conduzir a conversa, tra-
ga um objeto para a roda, como por 
exemplo, um lenço ou uma bola. O 
objeto deverá ser passado de mão em 
mãe, representando os turnos da fala. 

Ciências (EF02CI04)

(EF02CI04) Descrever características 
de plantas e animais (tamanho, 

forma, cor, fase da vida, local onde se 
desenvolvem etc.) que fazem parte 
de seu cotidiano e relacioná-las ao 

ambiente em que eles vivem.

Dois insetos chamam a atenção 
de Mila e Manu: uma joaninha e um 
besouro. O que os alunos sabem so-
bre essas duas espécies? A partir da 
observação das ilustrações, é pos-
sível descrever algumas de suas ca-
racterísticas físicas básicas, mas que 
tal pesquisar e aprender um pouco 
mais sobre eles? Divida a turma em 
dois grandes grupos, delegando a 
cada um a tarefa de coletar informa-
ções sobre um desses animais. Qual 
é o seu nome científico? Quais são os 
seus hábitos alimentares? Onde eles 
vivem? Essas são algumas pergun-
tas que podem guiar a pesquisa. Os 
resultados investigados podem ser 
apresentados em painéis informati-
vos e ilustrados.
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