
MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR 

AS CORES DE CECÍLIA 



A proposta inicial para a 

criação desta história foi 

para ser interpretada du-

rante nossa contação às 

crianças! Portanto, trata-

se de um diálogo divertido 

e alegre! 

Assim, nossa proposta ini-

cial de atividade com este 

livro é a de que os profes-

sores orientem os alunos 

para que façam uma lei-

tura compartilhada, onde 

cada um assumirá as falas 

de um dos personagens. 

A atividade pode ser feita 

pelos alunos entre si, ou, 

também, com os familiares 

em casa! Divirta-se! 



PROPOSTAS DE ATIVIDADES  

AOS ALUNOS 

Adjetivos  

1 - Adjetivos são palavras que usamos para qualificar as coisas. Sendo assim, dê três ad-

jetivos a cada um dos personagens: Poeira, Bolota e vovó. 
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ATIVIDADE 

1 

Tipologias textuais 

 No mundo há diferentes tipos de texto e cada um deles obedece a uma função. Por 

exemplo: A receita nos ensina, passo a passo, como prepararmos uma comida. Uma bula 

de remédio, as informações sobre o medicamento. Um jornal, as notícias. 

 A história do Poeira é escrita em formato de texto teatral, ou seja: ela tem os no-

mes dos personagens e, ao lado, suas falas. O texto teatral também pode ser divididos 

em cenas e ter entre parênteses informações sobre como as falas devem ser interpreta-

das. Exemplo: 

 

POEIRA -  Meus donos me abandonaram 

  Me deixaram no fim da ledeira 

  Desde então, vivo só 

  E meu nome é Poeira 

  (chorando) 

 

 Assim, peça aos alunos que criem um pequeno diálogo, onde o texto seja escrito 

em formato de texto teatral, como mostramos. 

ATIVIDADE 

2 



Dramatização 

Utilizando a tecnologia, proponha aos alunos que o texto escrito seja dramatizado. Com 

direito a trilha sonora e figurino, se quiserem. 

ATIVIDADE 

3 

ATIVIDADE 

4 

 Amigos leitores, a história do Poeira nos fala 

sobre amizade, sobre igualdade e adoção de ani-

mais. Assim, a mensagem que pretendemos deixar, 

além da literatura é a do respeito, da fraternidade 

e da capacidade de olharmos para o outro. 

 

 

     André Gandolfo 

Animais de estimação 

Todos nós temos ou sabemos de alguém tenha animais de estimação. Os mais comuns 

são: cachorros, gatos, aves e peixes. Mas também há quem tenha coelhos, tartarugas, 

hamsters e outros. Assim, tire uma foto de um animal de estimação: pode ser seu, de um 

familiar ou até um vizinho e, junto da foto, um pequeno texto dizendo dos cuidados im-

portantes que ele recebe como: carinho, alimentação, banho e outros. 


