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AUTORA
Marcia Cristina Silva é uma escri-

tora brasileira nascida no Rio de Ja-
neiro, em 1969. Sua formação e sua 
carreira profissional são bastante hí-
bridas: antes de se dedicar à literatu-
ra, ela estudou Direito e deu aulas de 
inglês. Em 2004, entretanto, publicou 
seu primeiro livro infantil, O colecio-
nador de segredos, pelo Grupo Brin-
que-Book. Desde então, a literatura 
infantil tornou-se o cerne de sua vida 
profissional, expandindo-se inclu-
sive para o campo da educação. Em 
2007, Marcia Cristina publicou sua 
tese de doutorado Retratos da infân-
cia na poesia brasileira e, em seguida, 
concluiu seu pós-doutorado em Lite-
ratura, Arte e Pensamento Contem-
porâneo pela PUC-Rio.

ILUSTRADORA
Catarina Bessell é uma ilustradora 

brasileira. Nascida em São Paulo em 
1984, ela se formou em Arquitetura e 
Urbanismo pela USP, em 2010. Em um 
estúdio próprio, foi aos poucos de-
senvolvendo a carreira de artista, de-
signer e ilustradora. Por muitos anos, 
trabalhou junto à Folha de S.Paulo, 

ilustrando o caderno de Economia. 
Ainda no setor jornalístico, colaborou 
com publicações impressas e digi-
tais de diversos jornais e revistas. No 
campo da literatura, Catarina vem 
trabalhando com diversas editoras, 
ilustrando livros infantis, adultos e 
juvenis. Em 2011, recebeu a Menção 
Honrosa no Concurso do Cartaz pro-
movido pelo Museu da Casa Brasileira.

OBRA
Nesta delicada obra de Marcia 

Cristina Silva, o leitor é convidado a 
adentrar um universo repleto de afe-
tos, memórias e vínculos familiares. 
Todos esses temas, por sua vez, se 
entrelaçam ao cultivo de uma relação 
de amizade entre um garoto e um 
senhor idoso. Assim nasce O lugar do 
meu amigo.

A história se inicia quando o garoto, 
personagem/narrador, compartilha a 
lembrança dos encontros que costu-
mava ter com um senhor à beira da 
praia. Todos os dias, o garoto pedalava 
sua bicicleta sobre uma ponte de ma-
deira para passar algumas horas com 
esse inusitado amigo. Às vezes eles 
brincavam de carrinho, noutros dias 
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observavam as ondas do mar com 
um binóculo, volta e meia sopravam 
bolinhas de sabão e não raras vezes, 
contentavam-se em apenas ficar em 
silêncio. Um na companhia do outro.

Um dia, entretanto, uma impac-
tante revelação do amigo mais velho 
quebrou o silêncio de maneira abrup-
ta: “Sou seu avô”. Entre algumas expli-
cações e muitas perguntas, o garoto 
começa então a refletir sobre as rela-
ções familiares, suas desavenças, seus 
laços e mistérios. E foi justamente em 
meio a tantos questionamentos que 
o amigo/avô um dia desapareceu. 
Assim mesmo, sem nenhuma expli-
cação. Nem no dia seguinte, nem no 
outro, nem nos meses ou anos que se 
seguiram o garoto voltou a encontrar 
o seu amigo. Mas o tempo também 
lhe reservou algumas surpresas – e 
aprendizados. 

Assim, ao acompanhar o processo 
de amadurecimento do garoto que 
jamais abandona a lembrança de seu 
amigo e avô, o leitor certamente se 
sentirá impelido a refletir sobre as 

fases da vida e as relações de afeto 
que as atravessam. 

Lançando mão de um texto extre-
mamente poético, o livro conta ainda 
com as delicadas e sensíveis ilustra-
ções de Catarina Bessel. Feitas de co-
lagens, as imagens materializam não 
apenas as paisagens e personagens 
descritos, mas também as metáforas 
que permeiam a narrativa, estimulan-
do a sensibilidade e o pensamento 
poético do leitor. A partir desse afi-
nado jogo entre palavra e imagem, 
um efetivo intercâmbio entre Língua 
Portuguesa e Arte certamente pode-
rá ser aprofundado em sala de aula. 
Da mesma maneira, outras formas de 
interdisciplinaridade poderão ser tra-
balhadas pelo prisma da passagem 
do tempo e das alterações que ele 
exerce no corpo humano.

Mas onde fica, afinal, “o lugar do 
meu amigo”? Será o lugar dos afetos? 
O lugar das lembranças? Será preci-
so ler o livro até o fim para descobrir, 
mas talvez a resposta esteja simples-
mente dentro de nós.
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

Língua Portuguesa
(EF15LP17) Apreciar poemas 

visuais e concretos, observando 
efeitos de sentido criados pelo 

formato do texto na página, pela 
distribuição e diagramação das 

letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais.

Arte
(EF69AR03) Analisar situações 

nas quais as linguagens das artes 
visuais se integram às linguagens 
audiovisuais (cinema, animações, 

vídeos etc.), gráficas (capas de 
livros, ilustrações de textos diversos 

etc.), cenográficas, coreográficas, 
musicais etc.

Peça aos alunos que observem 
atentamente a ilustração da capa 
do livro. Além da paisagem mari-
nha, será possível reconhecer uma 
série de elementos na base da ima-
gem: meias, calçados, uma bicicleta 
e uma bengala. Alguns detalhes, en-
tretanto, merecem especial atenção, 
como, por exemplo, o tamanho dos 
calçados e as estampas das meias. 
Será possível deduzir a idade de seus 
donos a partir desses elementos? E o 
que dizer da bengala e da bicicleta? 

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.
(EF15LP11) Reconhecer características 

da conversação espontânea 
presencial, respeitando os turnos 
de fala, selecionando e utilizando, 
durante a conversação, formas de 

tratamento adequadas, de acordo com 
a situação e a posição do interlocutor.

Um dos temas centrais do livro é a 
idade. Levando isso em conta, per-
gunte aos alunos se eles convivem 
com alguma pessoa idosa, como, por 
exemplo, um avô, uma avó, tios ou 
outros. Em caso afirmativo, que tipo 
de atividades eles praticam juntos? 
Sobre que assuntos eles conversam? 
Existe algum cuidado específico que 
as crianças têm para com essas pes-
soas de mais idade? Quais? Permita 
que todos partilhem suas experiên-
cias em uma roda de conversas.

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.
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(EF69LP45) Posicionar-se 
criticamente em relação a textos 

pertencentes a gêneros como 
quarta capa, programa (de teatro, 

dança, exposição etc.), sinopse, 
resenha crítica, comentário 

em blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e outras 
manifestações artísticas (cinema, 
teatro, exposições, espetáculos, 

CDs, DVDs etc.), diferenciando as 
sequências descritivas e avaliativas 
e reconhecendo-os como gêneros 
que apoiam a escolha do livro ou 
produção cultural e consultando-
os no momento de fazer escolhas, 

quando for o caso.

Peça para algum aluno ler em voz 
alta a sinopse do livro, em sua quarta 
capa. O texto nos adianta que a histó-
ria gira em torno de uma relação de 
amizade entre um menino que “vem 
correndo de bicicleta” e um senhor 
que “vem sem pressa, apoiando-se 
em uma bengala”.  De que maneira 
essa sinopse se relaciona com a ima-
gem da capa previamente analisada? 
Além disso, o texto nos instiga a refle-
tir sobre uma “ponte” que separa os 
dois. Ora, que ponte será essa? Será 
uma ponte de verdade ou uma metá-
fora para a idade ou o tempo? 

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.

Escreva na lousa o título O lugar do 
meu amigo. Como os alunos interpre-
tam essa expressão? O que seria, afi-
nal, o lugar de um amigo? Será uma 
localidade física, como uma casa ou 
a sala de aula? Ou um lugar mais me-
tafórico, como os nossos sentimentos 
ou o coração? Conduza uma conver-
sa sobre o tema e em seguida peça 
que cada criança complete a frase “O 
lugar do meu amigo é...”. 

Lendo o livro

Língua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.

Arte
(EF69AR03) Analisar situações nas 

quais as linguagens das artes visuais se 
integram às linguagens audiovisuais 

(cinema, animações, vídeos etc.), 
gráficas (capas de livros, ilustrações 

de textos diversos etc.), cenográficas, 
coreográficas, musicais etc.
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Recomende aos alunos que aten-
tem para as ilustrações do livro, pro-
curando estabelecer relações diretas 
entre a imagem e a palavra. Será in-
teressante notar como as ilustrações 
muitas vezes fazem uma transposi-
ção literal das imagens poéticas do 
texto, como, por exemplo, no mo-
mento em que o peso das indaga-
ções literalmente infla a mochila do 
garoto (p. 33). Em que outras passa-
gens esse tipo de jogo ocorre? Peça 
aos alunos que tomem nota das suas 
observações, comparando-as com as 
dos colegas ao final da leitura.

Língua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.
(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.

Na p. 25, a ilustração mostra uma 
andorinha voando no céu, cujo tra-
jeto sugere a grafia da letra “S”. Consi-
derando que a imagem acompanha a 
passagem em que o avô lamenta os 
rompimentos familiares (p. 22), que pa-
lavra a andorinha poderia estar escre-
vendo? Saudade, sentimento e sonhos 
são algumas opções. Peça aos alunos 
que escolham ao menos duas palavras 
que poderiam completar a ilustração.

Língua Portuguesa
(EF69LP47) Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as diferentes 
formas de composição próprias de 
cada gênero, os recursos coesivos 

que constroem a passagem do tempo 
e articulam suas partes, a escolha 
lexical típica de cada gênero para 

a caracterização dos cenários e dos 
personagens e os efeitos de sentido 

decorrentes dos tempos verbais, 
dos tipos de discurso, dos verbos 
de enunciação e das variedades 

linguísticas (no discurso direto, se 
houver) empregados, identificando 

o enredo e o foco narrativo e 
percebendo como se estrutura a 

narrativa nos diferentes gêneros e 
os efeitos de sentido decorrentes do 
foco narrativo típico de cada gênero, 
da caracterização dos espaços físico e 
psicológico e dos tempos cronológico 
e psicológico, das diferentes vozes no 

texto (do narrador, de personagens 
em discurso direto e indireto), do uso 
de pontuação expressiva, palavras e 
expressões conotativas e processos 

figurativos e do uso de recursos 
linguístico-gramaticais próprios a 

cada gênero narrativo.
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A passagem do tempo é um dos 
temas centrais do livro. Levando 
isso em conta, peça aos alunos que 
identifiquem os principais marcos 
temporais da narrativa, como, por 
exemplo, a época dos encontros 
com o amigo/avô na praia, o mo-
mento em que o avô desaparece, 
quando o garoto se torna pai, entre 
outros. Afinal, quanto tempo se pas-
sou ao longo da história?

Língua Portuguesa
(EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.
(EF35LP04) Inferir informações 

implícitas nos textos lidos.
(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, 

e compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos 
e levando em conta características 

dos gêneros e suportes –, romances 
infantojuvenis, contos populares, 

contos de terror, lendas brasileiras, 
indígenas e africanas, narrativas de 

aventuras, narrativas de enigma, 
mitos, crônicas, autobiografias, 

histórias em quadrinhos, mangás, 
poemas de forma livre e fixa (como 
sonetos e cordéis), videopoemas, 

poemas visuais, dentre outros, 
expressando avaliação sobre o texto 

lido e estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores.

(EF69LP48) Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo uso de 

recursos expressivos sonoros 
(estrofação, rimas, aliterações etc.), 
semânticos (figuras de linguagem, 

por exemplo), gráfico-espaciais 
(distribuição da mancha gráfica no 

papel), imagens e sua relação com o 
texto verbal.

Ainda que seja escrito em pro-
sa, o texto de Marcia Cristina Silva é 
permeado por uma alta carga poética.  
Um bom exemplo se encontra na  
p. 44, quando o garoto, já crescido, re-
conhece os traços do avô no próprio 
rosto. Considerando que algumas 
dessas passagens podem ser um tan-
to desafiadoras para o leitor infantil, 
oriente os alunos a destacar aquelas 
que eventualmente lhes gerarem dú-
vidas de interpretação. Por fim, con-
vide a turma a discutir coletivamente 
os múltiplos sentidos suscitados por 
essas passagens.
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Arte
(EF69AR03) Analisar situações nas 

quais as linguagens das artes visuais se 
integram às linguagens audiovisuais 

(cinema, animações, vídeos etc.), 
gráficas (capas de livros, ilustrações 

de textos diversos etc.), cenográficas, 
coreográficas, musicais etc.

Ao longo da leitura, a turma certa-
mente notará a forte presença dos 
tons de azul-claro que compõem 
as paisagens marítimas. No final do 
livro, entretanto, a praia antes ilumi-
nada e ensolarada se transmuta em 
uma sequência de tons de vermelho, 
rosa e roxo. Que sensações essa últi-
ma imagem provoca nos alunos? Es-
tariam os tons se referindo ao pôr do 
sol? Ou ao fim da vida? Por quê?

Língua Portuguesa

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, 
em voz alta, com autonomia e 

fluência, textos curtos com nível de 
textualidade adequado.

Em sala de aula, convide dois alu-
nos a ler em voz alta os textos sobre 
a ilustradora (p. 54) e a autora (p. 55). 
Além de revelar alguns episódios de 
sua biografia, os textos apresentam, 
cada um à sua maneira, uma relação 
bastante íntima com a história do li-
vro. Que semelhanças a turma é ca-
paz de identificar?

Após a leitura

Língua Portuguesa
(EF35LP03) Identificar a ideia 

central do texto, demonstrando 
compreensão global.

(EF67LP23) Respeitar os turnos 
de fala, na participação em 

conversações e em discussões ou 
atividades coletivas, na sala de aula 

e na escola e formular perguntas 
coerentes e adequadas em 

momentos oportunos em situações 
de aulas, apresentação oral, 

seminário etc.

Durante a leitura, os alunos com 
certeza notaram a presença de diver-
sos temas que se entrelaçam à narra-
tiva, como, por exemplo, a passagem 
do tempo, o ciclo da vida, as relações 
familiares, as relações de amizade 
e até mesmo a morte. Levando isso 
em conta, forme uma roda com a 
turma e proponha um bate-papo so-
bre o livro. Quais foram as reflexões 
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mais importantes suscitadas pela 
obra? Alguma passagem da história 
se mostrou mais misteriosa ou difícil 
de interpretar? O que os alunos acre-
ditam que tenha acontecido com o 
avô do garoto? Nesse bate-papo, não 
deixe de perguntar se eles notaram 
a dinâmica cíclica do livro que, por 
sua vez, evidencia a maneira como o 
garoto vai se tornando cada vez mais 
parecido com o próprio avô.

Língua Portuguesa
(EF67LP22) Produzir resumos, a 
partir das notas e/ou esquemas 
feitos, com o uso adequado de 

paráfrases e citações.
(EF35LP29) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 

gerador, resolução e o ponto de 
vista com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas 

em primeira e terceira pessoas.

Com o intuito de exercitar a escri-
ta e fomentar a apropriação da obra 
pelos alunos, peça-lhes que reescre-
vam, com as suas próprias palavras, 
a história do livro. Cada aluno deve-
rá recontar a história à sua maneira, 
dando foco aos momentos que lhe 
foram mais marcantes e esmiuçando 
as suas interpretações pessoais à nar-
rativa. Os textos poderão ter de uma 
a duas páginas. Na hora de escrever, é 
sempre bom relembrar as noções de 
introdução, desenvolvimento e con-
clusão da narrativa. A descrição dos 
cenários e dos personagens também 
é mais do que bem-vinda.

Arte
(EF15AR04) Experimentar 

diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 
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vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.
(EF69AR05) Experimentar e analisar 

diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia, performance etc.).

Em determinado momento do 
livro, o garoto, já adulto, faz um re-
trato do avô. Tomando esse episó-
dio como inspiração, proponha um 
intercâmbio com as aulas de Arte. 
Cada criança deverá escolher um 
avô, avó ou outro familiar mais velho 
para retratar. Antes de iniciar o de-
senho, entretanto, faça algumas per-
guntas para inspirar o coletivo, por 
exemplo: Como é o rosto da pessoa 

escolhida? Você se parece com ele 
ou com ela? Como são os seus cabe-
los, os seus olhos, o seu sorriso? Qual 
é a cor da sua pele? Após esse breve 
mergulho nas lembranças, será hora 
de fazer o retrato. Se possível, pro-
ponha que os trabalhos sejam feitos 
com tinta acrílica ou guache sobre 
tela. Do contrário, papel e lápis de 
cor também serão boas opções. Ao 
final, exponha os retratos em sala de 
aula para a apreciação de todos.

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.
(EF69AR06) Desenvolver processos 

de criação em artes visuais, com 
base em temas ou interesses 

artísticos, de modo individual, 
coletivo e colaborativo, fazendo 
uso de materiais, instrumentos 

e recursos convencionais, 
alternativos e digitais.

As ilustrações do livro foram feitas 
com colagem, ou seja, recortes e so-
breposições de imagens variadas.  Em 
um novo intercâmbio com as aulas de 
Arte, peça aos alunos que elejam uma 
memória pessoal de um momento 
vivido com um amigo ou com um fa-
miliar para retratar por meio de cola-
gem. Para tanto, eles poderão utilizar 
imagens de revistas, fotografias e até 
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mesmo papéis com texturas variadas. 
Onde se passou a memória? Que ob-
jetos ou elementos fizeram parte da 
cena? Quem estava lá? Quais eram as 
cores mais predominantes naquele 
momento? A partir dessas perguntas 
será possível buscar e recortar ima-
gens que possam ser utilizadas na re-
construção da cena. Com o intuito de 
oferecer mais referências visuais aos 
alunos, peça-lhes que visitem o site da 
ilustradora Catarina Bessell (https://
www.catarinabessell.com, acesso em 
09 ago. 2021), onde eles certamente 
encontrarão inspiração para suas pró-
prias criações. As colagens podem ser 
feitas sobre um pedaço de cartolina 
de aproximadamente 30 x 20 cm. Por 
fim, os alunos também podem dar 
um título às suas obras, que, a exem-
plo do título do livro, deverá ser es-
crito no papel por meio de recorte e 
colagem de letras. 

Língua Portuguesa
(EF67LP30) Criar narrativas 
ficcionais, tais como contos 

populares, contos de suspense, 
mistério, terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, que 
utilizem cenários e personagens 

realistas ou de fantasia, observando 
os elementos da estrutura narrativa 
próprios ao gênero pretendido, tais 
como enredo, personagens, tempo, 

espaço e narrador, utilizando tempos 
verbais adequados à narração 

de fatos passados, empregando 
conhecimentos sobre diferentes 

modos de se iniciar uma história e de 
inserir os discursos direto e indireto.

O livro termina com o garoto, já 
adulto, voltando ao mesmo banco 
onde costumava encontrar o avô. 
Lá, ele rememora a sua infância e 
a criança que foi um dia. Partindo 
desse ponto, desafie os alunos a 
criar uma continuidade para a his-
tória. Como seria o processo de en-
velhecimento do garoto? Será que 
ele também brincaria com seu neto 
na praia? Será que ele levaria suas 
telas para pintar o oceano à beira-
-mar? Talvez ele pudesse descobrir 
o que aconteceu com seu avô... 
Seria possível reencontrá-lo de al-
guma maneira? Levante algumas 
perguntas de modo a fomentar a 
imaginação da turma antes de lan-
çar o desafio da escrita narrativa. 
Quando os textos estiverem pron-
tos, organize uma rodada de leitu-
ras em voz alta em sala de aula.
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Língua Portuguesa
(EF35LP20) Expor trabalhos ou 
pesquisas escolares em sala de 

aula, com apoio de recursos 
multissemióticos (imagens, 

diagrama, tabelas etc.), 
orientando-se por roteiro escrito, 

planejando o tempo de fala e 
adequando a linguagem à situação 

comunicativa.
(EF67LP21) Divulgar resultados 

de pesquisas por meio de 
apresentações orais, painéis, artigos 
de divulgação científica, verbetes de 
enciclopédia, podcasts científicos etc.

Tomando como ponto de partida a 
questão da passagem do tempo e do 
envelhecimento, reflita com a turma 
sobre as fases da vida. Para tanto, di-
vida a lousa em cinco painéis, desti-
nados respectivamente ao momento 

em que somos bebês, seguindo pela 
infância, adolescência, maturida-
de e velhice. Quais são as principais 
mudanças que acometem o corpo 
humano em cada uma dessas fases? 
Quando somos bebês, por exemplo, 
nosso corpo é muito pequeno e ain-
da não sabemos andar. Na velhice, 
os pelos do nosso corpo começam a 
ficar brancos, perdemos massa mus-
cular e ganhamos algumas rugas.  
A ideia consiste em preencher os pai-
néis com os apontamentos trazidos 
pelo coletivo, criando um panorama 
geral do ciclo da vida. Para aprofun-
dar ainda mais o intercâmbio com as 
aulas de Ciências, divida a turma em 
cinco grupos, delegando a cada um 
deles uma fase da vida para aprofun-
dar a pesquisa. Os resultados podem 
ser apresentados através de cartazes 
ilustrados e explanação oral.



13

Língua Portuguesa
(EF04LP11) Planejar e produzir, 

com autonomia, cartas pessoais de 
reclamação, dentre outros gêneros 

do campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções do 
gênero carta e com a estrutura 

própria desses textos (problema, 
opinião, argumentos), considerando 

a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.

Ao longo do livro, o garoto sofre 
com o súbito desaparecimento do 
avô e com a impossibilidade de con-
tinuar conversando com ele. Levan-
do isso em conta, proponha a escrita 
coletiva de uma carta que o garoto 
poderia enviar ao avô. O que ele ain-
da gostaria de dizer ou perguntar? 
Talvez ele pudesse até mesmo con-
tar alguns fatos importantes de sua 
vida, como o nascimento da filha, 
por exemplo. Seja como for, aprovei-
te a oportunidade para permitir que 
a turma assuma o ponto de vista do 
personagem ao escrever essa mensa-
gem coletiva. Para tornar a atividade 

mais lúdica, proponha que a carta 
seja colocada dentro de uma garrafa 
de verdade e fechada com uma rolha. 
Na história, o garoto poderia lançar a 
garrafa ao mar. Na vida real, ela pode 
ser guardada pela turma em algum 
lugar especial.
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