
O livro
À primeira vista, parecia uma garrafa vazia e nada mais. Mas 
foi só olhar de pertinho para ver quantas brincadeiras cabiam 
ali! Nesse livro de imagem, a garrafa de plástico deixada na pia 
da cozinha se transforma em objeto de observação pelos olhos 
de uma criança muito curiosa – como toda criança é. Carrinho, 
foguete, megafone, tromba de elefante e orelhas de coelho são 
algumas das possibilidades que se multiplicam quando, na lata 
de lixo reciclável, várias outras garrafas são encontradas. Das 
coisas nascem coisas? Se olhar de pertinho, com aquela curiosi-
dade de criança, a resposta é sim!

Em sala de aula
Esse livro de imagem mostra como a imaginação transforma 
reciclagem em brincadeira. Criatividade e diversão caminham 
juntos no cotidiano das crianças, dando vida aos mais variados 
objetos. Em A garrafa, quantas propostas podem surgir através 
da imaginação? O livro traz elementos que dialogam com a 
reciclagem e com o uso que damos aos objetos aparentemente 
inúteis. Apresenta também momentos em que a imaginação da 
criança constrói conhecimento, viaja para o espaço e se finge 
de bombeira ou de animal. A autora dos premiados O Jornal 
e O Lenço retoma elementos desses livros na obra. O tecido 
de bolinha e o barco de papel são alguns deles. Mais algum? 
Aproveite para fazer uma roda de leitura com os três livros, cujas 
imagens expressivas trazem múltiplas possibilidades de leitura. 
Vamos explorá-las!
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A garrafa
A imaginação é o melhor brinquedo


