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Os títulos da coleção Histórias do Coração consideram a 
necessidade de propor às crianças uma leitura prazerosa de 
narrativas literárias que empregam linguagem verbal e não 
verbal e tematizam o amor, a amizade, o respeito às pessoas, 
à natureza, aos animais, etc. 

A concepção de texto na coleção:  
o imagético e o verbal

A coleção parte do pressuposto de que as crianças já leem 
as mais diversas linguagens antes de frequentarem a escola, 
pois interagem com palavras, imagens, formas e cores em 
brinquedos, desenhos animados, filmes, gibis, embalagens, etc. 

A coleção Histórias do Coração tem uma concepção amplia-
da de texto. Cada história apresenta, inicialmente, uma narra-
tiva visual, ou seja, um texto imagético-compositivo formado 
por imagens (de uma ilustradora) que são, em sua essência, a 
própria composição textual. Na sequência, mostra a mesma 
história (de uma escritora), mas agora usando os recursos da 
linguagem verbal, para que a criança perceba as semelhanças 
e as diferenças entre a narrativa imagética e a verbal. 

O texto imagético e o texto verbal oferecem grande nível 
informacional e exigem estratégias próprias de leitura. A leitura 
desses textos não deve ser feita de forma passiva. As crianças 
devem dialogar com os textos e compreender que a lingua-
gem visual não é um mero elemento decorativo. Em síntese: 
as imagens contam histórias, dão informações, emocionam, 
ensinam, levam as pessoas a refletir e até a mudar de opinião.

Objetivos, conteúdos e conceitos 

Esta coleção tem por objetivo levar os alunos a:
• apreciar textos literários;
• compreender as semelhanças e as diferenças entre nar-

rativa literária verbal e não verbal;

• compreender os elementos comuns a essas narrativas: 
personagens, cenário ou espaço, enredo (momento inicial, 
complicação, suspense, clímax, desfecho), tempo, sequência 
das ações, temas/assuntos, relações entre a parte e o todo, 
relações de causa e consequência, relações de finalidade, etc.;

• compreender os elementos próprios da narrativa verbal: 
linguagem verbal, narrador, diálogo, sinal de pontuação, sinal 
gráfico, paragrafação, etc.; 

• compreender os elementos próprios da narrativa visual: 
imagem, cor, forma, dimensão, movimento, balão, símbolo, 
sinal gráfico, quadro/quadrinho, cena maior e menor, ponto, 
linha, sombra e luz, etc.;

• compreender conceitos e elementos da linguagem gráfica 
ou editorial: capa (segunda capa, quarta capa), folha de rosto, 
orelhas, títulos (do livro e da coleção), nomes (da autora, da 
ilustradora, da editora), dedicatórias, dados biográficos, etc.;

• apreender e empregar conceitos de posição/lugar: fren-
te, verso, atrás; embaixo, em cima; dentro, fora; longe, perto; 
direita, esquerda; primeiro, último, etc.;

• compreender dimensões e medidas de: tamanho (gran-
de, pequeno; maior, menor, igual; alto, baixo), quantidade 
(muitos, poucos; menos, mais), espessura (grosso, fino; largo, 
estreito), peso (leve, pesado), etc.; 

• construir saberes da leitura e da escrita, antes de saber 
ler convencionalmente;

• recontar oralmente as histórias lidas.

A leitura compartilhada do texto imagético 
(Atividade oral e coletiva)

Propomos, a seguir, atividades que buscam promover o 
letramento visual dos alunos. Durante a realização dessas ativi-
dades, incentive o levantamento de hipóteses, a troca de ideias 
entre as crianças e crie situações para que todas participem.
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PrOPOstA de sequênciA  
didáticA PArA trAbAlhO  
em sAlA de AulA 
Graça Sette e Márcia travalha

www.autentiCaeditora.Com.br

Sonia Junqueira (história)
Mariângela haddad (desenhos)



Proposta de sequência didática para trabalho em sala de aula –  A árvore de dinheiro2

1) LeiTUrA de CAPA, SeGUndA CAPA, 
FoLhA de roSTo, QUArTA CAPA  
e oreLhAS

capa

• Apresente a capa aberta aos alunos. Peça que falem a 
respeito do que estão vendo: as cores, as palavras, o título 
do livro, os nomes da autora e da ilustradora, da editora, da 
coleção. Chame a atenção, na logomarca da coleção, para a 
imagem (♥) no lugar da palavra “coração”.

• Questione-os sobre o significado da palavra “Autêntica”, 
que dá nome à editora. Explique que “autêntica” tem o sentido 
de verdadeira, original. 

• Primeiramente mostre que, nesta coleção, a narrativa 
visual começa na ilustração da capa, que apresenta uma cena 
e cria expectativas no leitor. Peça que falem sobre as cores que 
se destacam na capa e descrevam a cena, indagando: Quem 
seriam essas pessoas? Onde estão? O que vemos nas vitrines das 
lojas? Para onde o menino aponta?

Caminhando por uma rua está uma senhora ruiva que parece 
ser a mãe de duas crianças, uma garotinha em seu colo e um 
menino que a segura pela mão e aponta para a vitrine de uma loja 
de brinquedos, com peteca, raquete, castelo, automóvel, boneca, 
jogo de montar, bola de futebol, skate e bicicleta. Na outra vitrine 
há doces, bolos, pães, etc. Aparentemente, o menino pede que a 
mãe compre algo para ele. Comente que essa é a cena inicial, que 
vai provocar as ações das personagens na história que vão ler.

quarta capa

• Chame a atenção para a quarta capa (parte posterior 
externa da capa de um livro). Acima, à esquerda, aparecem 
o nome da coleção e os títulos dos livros que fazem parte 
dela. Pergunte-lhes o que representa o desenho do coração. 
Leve-os a refletir que o desenho do coração está relacionado 
a sentimentos. Peça que levantem hipóteses a respeito dos 
sentimentos que poderiam ser tratados na coleção. Leia os 
títulos dos livros para a turma e questione: Que história eles 
imaginam que seria narrada em cada livro? Que livros eles 
gostariam de ler primeiro?

• Leia para a turma o texto que explica que a história de 
cada livro da coleção é contada por meio de desenhos e de 

palavras. Pergunte-lhes se já leram livros só com imagens, só 
com palavras ou com imagens e palavras. 

• Comente a respeito do código de barras. Explique que 
são barras paralelas (de diferentes larguras) e números, usados 
para identificar eletronicamente um produto e seu preço. 

• Comente que a vitrine de brinquedos, que foi apontada pelo 
menino, aparece com mais destaque e detalhes na quarta capa. 

• Chame a atenção para a numeração das páginas. Expli-
que que a capa, a segunda capa e a quarta capa dos livros não 
são numeradas. Questione-os: Quantas páginas tem o livro? 
Quais páginas não estão numeradas? 

segunda capa e folha de rosto

• Peça que abram o livro e descrevam a segunda capa 
(verso da primeira capa) e a folha de rosto (que seria a p. 1).  
Pergunte-lhes: Qual é a cor principal dessas duas páginas? O 
que veem na segunda capa? Vocês reconheceram as personagens 
que aparecem na folha de rosto? Como? 

A cor principal é o amarelo. Na segunda capa aparecem duas 
borboletas e um beija-flor multicoloridos. Na folha de rosto 
vemos a mesma menininha da capa. Ela está caminhando com 
um bichinho de pelúcia na mão direita e uma borboleta ver-
melha e branca pousada na mão esquerda. À sua frente está 
seu irmão, o mesmo menino da capa. Ele também caminha, 
lendo um livro com o título: Árvores. Uma borboleta verde (de 
pintinhas vermelhas) o acompanha. 

• Leve a turma a sugerir nomes para as personagens e 
anote-os na lousa.

• Chame a atenção para o fato de que, em linguagem verbal, 
a folha de rosto apresenta as mesmas informações da capa. 
Observe o formato das letras (maiúsculas e minúsculas), o tama-
nho, as cores. É importante lembrar que algumas crianças têm 
dificuldade de distinguir o código verbal do não verbal. Fique 
atento a isso e ajude-as a superar essa dificuldade, se necessário. 

Orelhas, dedicatórias, dados biográficos

• Chame a atenção para as orelhas: cada uma das extre-
midades da capa, dobradas para dentro do livro. 

• Leia o texto da orelha esquerda e ajude-os a perceber que 
são duas dedicatórias: uma da autora do texto escrito (Sonia) 
e outra da autora das imagens (Mariângela). Pergunte-lhes se 
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sabem o que é uma dedicatória (texto em que o autor e/ou 
ilustrador dedica, oferece o livro a alguém de quem ele gosta 
ou que pode tê-lo inspirado a escrever). 

• Questione a turma: Será que a escritora escreveu seu texto 
literário se inspirando na pessoa a quem ela dedicou o livro? 
Como será que Laertes aprendeu o valor do trabalho “plantando 
moedas”? 

Ao final da leitura do livro essa questão será retomada, para 
que os alunos percebam o sentido e o motivo dessa dedicatória.

• A desenhista ofereceu o livro a Rubinho, “moço de dedo 
verde”. Pergunte: É possível alguém ter “dedo verde”? O que faria 
uma pessoa que tem “dedo verde”?

Respostas pessoais. Após as crianças levantarem suas hipóteses, 
fale a respeito do livro O menino do dedo verde (do escritor 
francês Maurice Druon). Esse livro narra a história de um 
menino que tinha o dedo polegar verde, e onde ele colocasse o 
dedo nasciam flores. Dependendo do interesse e da maturidade 
da turma, leia trechos do livro para ela.

• Na orelha direita as autoras se apresentam ao leitor (onde 
nasceram, o que gostam de fazer, etc.)

2) LeiTUrA dAS PáGinAS (iMAGenS)
• Comente que livro de imagem é aquele que possui uma 

narrativa construída única ou prioritariamente por ilustrações. 
Estas representam o que as personagens fazem, sentem, pensam.

• Algumas cenas são apresentadas em duas páginas (du-
plas); outras, em uma página. 

introdução

• Questione: Que árvores vocês conhecem? Como será uma 
história que tem como título A áRvORe de dinheiro?

• Escreva na lousa as hipóteses levantadas pelos alunos. 
• Aponte desenhos e detalhes que indicam sentimentos, 

sensações ou emoções das personagens. Leve-os a falar a res-
peito disso ou de suas próprias emoções/reações, se estivessem 
no lugar das personagens.

Páginas 2 e 3

• Leve os alunos a perceber que essa imagem apresenta o 
momento inicial da narrativa. Nela aparecem a personagem 

principal (o protagonista da história) e o primeiro cenário. 
Peça que descrevam a cena, questionando-os: Quem é o me-
nino? Como vocês souberam disso? Como o menino está? O que 
ele faz? Em que lugar? Como é esse lugar? 

Trata-se do mesmo menino que vimos na capa do livro. Sabe-
mos disso por causa de suas características físicas: as mesmas. 
O menino está deitado no chão de uma casa, descalço, com as 
pernas e os braços cruzados, lendo um livro. Deve estar na sala 
de sua casa. Chame a atenção para os detalhes e as cores.

• Com relação ao livro que o menino lê, pergunte: Que de-
senhos e palavras vocês podem identificar no livro que o menino 
lê? Peça que expliquem o significado dessas palavras.

São os desenhos de duas árvores e seus frutos, com as palavras 
em letras maiúsculas. Pergunte se conhecem essas árvores.

Páginas 4 e 5

• Pergunte: Que cena está retratada na p. 4? Que imagem 
está acima da cabeça do menino? Já viram essa imagem em 
outro texto visual? Qual? O que ela significa?

Leve-os a perceber que o menino fechou o livro, sentou-se e 
levantou o braço esquerdo (apontando ou falando algo como: 
“Tive uma ideia!”). Explique que a “lâmpada acesa” é um sím-
bolo muito usado nas histórias em quadrinhos. Significa “ideia”, 
“descoberta”, “saber”.

• Chame a atenção para a ideia de movimento e ação, 
na p. 5. Pergunte: Que cenário é esse? O que o menino está 
fazendo? Aonde ele foi? Por que ele correu na direção do 
porquinho? 

O menino corre para outro cômodo da casa. Parece ser o seu 
quarto. Há um cabide na parede (à esquerda) e uma mochila 
pendurada nele; uma estante com livros; um par de tênis verdes 
no chão; uma cômoda verde e, sobre ela, um porquinho verde-
claro. Leve a turma a perceber que o porquinho é um cofre: 
objeto usado para guardar moedas. Dentro dele pode haver 
moedas que o menino economizou. 

• Questione: O menino vai pegar suas economias para quê?

Respostas pessoais. 
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Páginas 6 e 7
• Pergunte: O cenário é o mesmo da página anterior? Quem 

está com o menino? O que eles estão fazendo?

Não, o cenário mudou. O menino agora está com a irmã, na área 
externa da casa, em um quintal/jardim. Está “plantando”, em um 
buraco, as moedas que retirou do cofre (o porquinho). Ao seu lado 
aparece um regador e uma pazinha. A irmã do menino está ajoe-
lhada, com o coelhinho de pelúcia na mão direita. Com a esquerda 
ela aponta para uma borboleta que voa na direção do menino. 
Aos pés da menina vemos o porquinho, de onde saem moedinhas.

• Peça que observem o balão de pensamento. Pergunte: 
Vocês descobriram a ideia que o menino teve? Qual é o objetivo 
do menino?

Ajude as crianças a inferir que o menino está pensando em 
plantar uma “árvore de dinheiro”.

• Questione a turma se já compreenderam qual é a com-
plicação da narrativa: o menino quer conseguir dinheiro para 
comprar os brinquedos que ele viu na vitrine.

• Ajude-os a observar que, na cova em que o menino está 
plantando suas moedas, cresce também uma plantinha.

Páginas 8 e 9
• Peça que descrevam o que as crianças estão fazendo. 

Leve-os a perceber os dois balões de pensamento. Relembre 
à turma a cena inicial da capa. Pergunte: O que o menino está 
pensando agora? O que ele quer? 

Ajude-os a observar que o menino foi se sentar ao lado da irmã. 
Estão observando o local onde as moedas foram plantadas. O 
garoto pensa nos brinquedos que poderá comprar com o dinheiro 
da árvore: uma bola e uma peteca. 

• Questões que devem ser discutidas: Para que serve um 
regador? E uma pá? De que necessita uma planta para viver?

Página 10
• Chame a atenção para as mudanças e as novas ações. Co-

mente que algum tempo já se passou e pergunte: Como ou por 
que sabemos que isso aconteceu? O que o menino está fazendo 
nessa cena? Em que ele está pensando? Como está vestido? Como 
está a árvore? Qual é a altura dela? 

O menino rega a sua plantinha, que já cresceu um pouco. Pensa 
em outra coisa que poderá comprar com o dinheiro da árvore: 
figurinhas, para completar o seu álbum. Ele usa uma jardineira 
azul, tênis e boné também azuis. A árvore está forte, verdinha, 
crescendo, quase alcançando a cintura do menino.

Página 11

• Questione: Qual é a ação do menino nessa cena? Como 
ele está vestido? Em que ele pensa? Como está a árvore agora?

O menino está ajoelhado no chão, colocando terra preta/adubo 
na planta. Veste uma calça comprida azul, camiseta e tênis 
vermelhos. Atrás dele voa uma borboleta vermelha de pintas 
amarelas. Ele pensa em outra coisa que poderá comprar com o 
dinheiro da árvore: uma bicicleta. A árvore e o menino cresceram 
mais, o que é um índice da passagem do tempo. 

• Para que serve o adubo ou a terra preta? O que será que 
o menino vai fazer depois? Por quê? 

Adubo e terra servem para fortalecer as plantas. Depois, ao que 
tudo indica, o menino vai regar a planta e revolver a terra, para 
que fique macia. Assim, a plantinha vai ficar mais saudável. 
Sabemos disso porque o regador (para molhar) e a pá (para 
revolver a terra) estão perto dele.

Páginas 12 e 13

• Comente que a história se passa ao longo de um determi-
nado tempo, que é indicado pelo crescimento das crianças e da 
árvore. O uso de roupas diferentes também indica a passagem 
do tempo, assim como a substituição dos objetos de desejo 
do menino (nos balões de pensamento), à medida que ele 
cresce. Peça que descrevam a cena, observando o tamanho 
das crianças e da árvore: O que notaram? O que mudou? Como 
estão os dois irmãos? E a árvore? Quem mais entrou em cena?

O menino e sua irmã cresceram. Estão de uniforme escolar 
(bermudas verdes e camisetas brancas), com uma mochila nas 
costas. Observam a árvore, que está maior e já com flores bran-
cas que são visitadas por beija-flores e borboletas. Na cena há 
outra menina, que parece ser uma colega de escola, pois veste 
o mesmo uniforme. 
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• Chame a atenção para o formato do balão de fala, dife-
rente dos balões de pensamento do menino, nas páginas ante-
riores. Questione: O que o menino estaria falando? Para quem?

Provavelmente ele está contando para a colega que a árvore 
vai dar dinheiro. 

Páginas 14 e 15

• Pergunte: O que mais chama a atenção na cena? Em que o 
menino está pensando? O que ele está fazendo? Que ferramenta 
está usando? 

A árvore cresceu tanto, tanto, que já começa a dar pequenos 
frutos em vários galhos. São frutos ainda um pouco verdes 
(ou amarelados) e redondinhos. O menino pensa no com-
putador (notebook) que poderá comprar com o dinheiro da 
árvore, enquanto tira as folhas secas caídas no solo. Ele usa 
um pequeno rastelo. Professor: explique que rastelo é uma 
ferramenta própria para juntar folhas secas e limpar grama-
dos, canteiros, etc.

• O que a menina está pegando? Como é sua expressão facial? 
O que estaria falando? 

Ela pega um fruto da árvore. Parece surpresa e curiosa. Talvez 
esteja falando para o irmão: “Venha ver isso!”, “Olha o que 
descobri!”, “Será que isso é um fruto de dinheiro? Ou será um 
fruto comum?”. 

Páginas 16 e 17

• este é o momento de maior tensão da história. Questione: 
O que o menino está pegando? Como é sua expressão? Por que 
ele está assim?

Ele está pegando um dos frutos da árvore, com uma expressão 
de grande espanto e surpresa, porque descobriu que se trata de 
um fruto comum. Não é um “fruto de dinheiro”.

• Peça que observem o balão de pensamento. Pergunte: 
O que o balão indica? Como?

O balão indica que o sonho não foi realizado. Chame a atenção 
para o X na frente do desenho da “árvore de dinheiro”, elimi-
nando-a, cortando-a dos sonhos do menino.

Página 18 
• Questione: Como o menino está se sentindo? Como per-

cebemos isso? O que indicam os balões?

A expressão fisionômica do menino indica que ele está decepcio-
nado, triste, abatido, derrotado. Os balões indicam que ele não (X) 
poderá comprar os livros, o computador e a bicicleta que queria.

Página 19
• Questione: O que a personagem principal, o menino, está 

fazendo agora?

Ainda está decepcionado, mas mesmo assim se ajoelha aos pés 
da árvore e recomeça a cuidar dela, retirando as folhas secas. 

Páginas 20 e 21
• e agora? O que as personagens estão fazendo? Que árvore 

seria essa? Por quê? Eles estão tristes ou felizes? O que a menina 
estaria falando para o irmão?

Os dois irmãos agora molham a árvore com uma mangueira (para 
sair mais água). Ela cresceu muito (é uma árvore adulta), está 
rodeada de passarinhos e borboletas e cheia de frutos ainda peque-
nos. Pela cor e pelo formato dos frutos, deve ser uma laranjeira. 
Os irmãos, também bastante crescidos, estão felizes, sorridentes, 
admirando as laranjas maduras. A menina pode estar falando 
algo como “Que laranjeira linda!”.

Página 22 
• Será que a história vai tomar novo rumo? Peça que observem 

a “lâmpada acesa” na cabeça do menino e indague: O que ela 
significa? Qual é a sua expressão fisionômica? Como está a menina?

A lâmpada acesa significa que o menino teve outra ideia. Sua 
expressão é de alegria. A menina parece curiosa, com um dedi-
nho nos lábios. Leve os alunos a comparar essa cena com a da 
p. 4: são, essencialmente, a mesma cena, com alguns anos de 
diferença. Peça que estimem quantos anos se passaram (apa-
rentemente, 5 ou 6 anos).

Página 23
• Pergunte: Qual é a ação do menino agora? 
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Colhe laranjas e as coloca numa cesta amarela, com um passa-
rinho vermelho pousado em cima da alça. 

Páginas 24 e 25

• Pergunte: O cenário mudou? O que os dois irmãos estão 
fazendo? Onde? Como? Que outras pessoas entraram em cena?

O cenário agora é uma praça. Os irmãos estão mostrando e 
vendendo laranjas para um homem. Atrás do homem aparecem 
duas pessoas: uma senhora e uma menina. 

• Informe a turma: essa é a realização da segunda ideia 
que o menino teve para resolver seu problema – conseguir 
dinheiro para comprar o que queria.

Página 26

• Peça que a turma descreva a cena: O que as personagens 
fazem agora? O que aconteceu?

A cesta está vazia. Eles venderam todas as laranjas. Os meninos es-
tão contando o dinheiro que receberam com a venda das laranjas. 

Página 27

• Novo local. Pergunte: Para onde os meninos foram agora? 
Para quê?

Eles foram até a loja de brinquedos (que aparece na cena inicial, 
a da capa) para comprar alguns brinquedos com o dinheiro que 
ganharam.

Páginas 28 e 29

• Fim da história! Peça que expliquem o desfecho.

Os dois irmãos estão num lugar arborizado, brincando com 
os brinquedos que compraram: a menina, um par de patins; o 
menino, um skate.

• Peça que opinem: O que acharam do final da história, 
o desfecho? Quem é o personagem principal, o protagonista? 

Respostas pessoais. O protagonista é o menino. 

• Quais são as características do comportamento das duas 
crianças?

O menino gosta de ler, é imaginativo, criativo, sonhador, trabalhador 
e carinhoso com a irmã. A irmã é solidária com o irmão: ajuda-o 
a realizar seus sonhos. Ambos são unidos, parecem muito amigos.

• Que lição aprenderam?

Leve-os a refletir que é preciso trabalhar para ganhar dinheiro.

3) reeSCriTA CoLeTivA  
de hiSTÓriA ConheCidA

Por meio da produção coletiva, em que as crianças ditam e o 
professor registra, elas vão se apropriando da linguagem escrita 
e do sistema alfabético, desenvolvendo, de forma progressiva, 
os estágios de planejamento, produção e avaliação do texto. No 
caso, as crianças são escritoras, e o(a) professor(a), escriba. O texto 
visual favorece o desenvolvimento dessa atividade e constitui um 
desafio para as crianças ao realizar uma atividade de mudança 
de gênero: do visual para o verbal. Essa produção coletiva deve 
ser feita após a leitura do texto visual, antes de ler a parte verbal. 

• vá registrando a história recontada em um cartaz e ex-
ponha-o na sala de aula. Chame a atenção para os recursos da 
modalidade escrita: uso de maiúsculas e minúsculas, pontua-
ção, paragrafação, expressões de tempo e lugar, palavras que 
indicam a sequência das ações, etc. 

sugestão de pesquisa

• Para saber mais a respeito de produção de texto coletiva, con-
sulte o site: <http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/ 
roteiro-didatico-producao-texto-1o-2o-anos-636206.shtml>.

4) LeiTUrA orAL do TeXTo verBAL 
PeLo(A) ProFeSSor(A)

Leia para as crianças o texto verbal das p. 30 e 31. O obje-
tivo da atividade é propiciar a fruição e a comparação entre os 
textos. Esse confronto permite avaliar se a turma foi capaz de 
ler compreensivamente o texto visual, se ela levantou hipóteses 
a partir das imagens e se essas hipóteses foram confirmadas 
pelo texto escrito. 

sugestões de atividades orais com a narrativa verbal

1. Que personagem está contando a história? Qual é o 
seu problema? 
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O menino, a personagem principal. Ele queria comprar brin-
quedos, mas não tinha dinheiro.

2. Como tentou resolver o problema? Que ideia teve?

Plantou moedas para que nascesse uma “árvore de dinheiro”. Ao 
ler um livro sobre árvores, imaginou que se plantasse moedas em 
vez de sementes, elas dariam uma “árvore de dinheiro”.

3. Que cuidados ele tinha para que a árvore crescesse e 
desse moedas?

Afofava a terra, regava a árvore e arrancava matinhos. 

4. O que ele queria comprar quando a árvore desse dinheiro?

Uma bola, um videogame, uma bicicleta e muitos livros.

5. Sua primeira ideia deu certo? Como o menino se sentiu?

Não. Quando a árvore cresceu, ele descobriu que era uma la-
ranjeira que já estava plantada ao lado da cova onde havia 
plantado suas moedas. Sentiu-se triste, decepcionado.

6. Sua segunda ideia deu certo? Qual foi o desfecho da história?

Sim. Os irmãos venderam as laranjas e compraram brinquedos. 

7. O que o menino descobriu com a experiência que viveu?

Ele trabalhou, cuidou da árvore, ela deu frutos e ele os vendeu. 
Assim, descobriu que com o trabalho a pessoa pode ganhar 
dinheiro. E realizar seus sonhos. 

8. Quais são as semelhanças e diferenças entre a narrativa 
visual e a escrita?

Leve as crianças a perceber que as duas formas de contar a his-
tória apresentam elementos comuns, como personagens, cenário, 
situação inicial, complicação, tentativas de solucionar a compli-
cação, suspense, desfecho, e que as ações duram um determinado 
tempo. A narrativa visual apresenta o que as personagens falam, 
fazem, sentem e pensam por meio de de imagens, cores, símbolos, 
balões, sinais gráficos, etc. O cenário e as características físicas e 
emocionais das personagens são apresentadas, também, por meio 
de ilustrações. A passagem do tempo é indicada por modificações 
no cenário, na aparência das personagens, por elementos que 
indicam dia e noite, etc. Na narrativa escrita, há um narrador 
que conta tudo o que ele e as outras personagens falam, fazem, 

sentem e pensam, por meio de narração, descrição, diálogos, etc. 
São usadas, ainda, palavras e expressões para indicar lugares 
(como “pro quintal”, “no canteiro”, “aqui”, “no pé da plantinha” 
etc.); palavras para indicar a passagem do tempo (como “o tempo 
foi passando”, “um dia”, “logo cedo”, “um tempo depois”, etc.); 
letras maiúsculas e minúsculas; paragrafação; pontuação, etc. 

5) ATividAdeS CoMPLeMenTAreS 

1. roda de conversa (atividade oral)

temas

• A importância das árvores em nossas vidas – Sonde 
quais outras árvores as crianças conhecem. Pergunte: Qual é 
o nome delas? Todas as árvores dão frutos? Qual é a utilidade 
das árvores? Que cuidados devemos ter com elas?

Respostas pessoais. Registre, na lousa, os nomes das árvores que os 
alunos citarem. Utilidades das árvores: As árvores são muito úteis 
à nossa vida: dão flores que enfeitam a natureza e frutos que nos 
alimentam. Nem todos os frutos são comestíveis, mas podem ser úteis 
para outras coisas. São as árvores que nos dão oxigênio e tornam o 
ambiente mais saudável. Sua sombra, no verão, nos protege do sol. 
A madeira é aproveitada na fabricação de papéis, móveis, casas 
e brinquedos; além de fornecer lenha para as lareiras. As árvores 
servem de abrigo para os pássaros e para outros animais. Para cada 
árvore cortada, por necessidade, devemos plantar no mínimo outra 
em seu lugar. Cuidados que devemos ter com as árvores: adubar 
e afofar a terra, regar, limpar o solo, podar os galhos secos, etc.

• Consumismo – Proponha uma discussão a respeito des-
se tema: Precisamos de tudo o que vemos nas vitrines e nas 
propagandas? O que é realmente necessário para viver? O que 
é supérfluo? Por que jogamos tanta coisa no lixo? Por que com-
pramos e guardamos coisas que nunca usamos?

Respostas pessoais. 

2. Painel, mural ou cartaz ilustrativo com desenhos 
feitos pelos alunos

• Peça que as crianças pesquisem diferentes espécies de 
árvores brasileiras, façam desenhos ou colem gravuras e es-
crevam uma legenda com o nome de cada árvore.
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• Ajude-as a colar as imagens legendadas em um cartaz, 
painel ou mural, para expor na sala. 

sugestões de leituras, pesquisas  
e atividades complementares

Livro

• A semente: S.O.S florestas (livro de imagens). Roteiro e 
ilustrações de Eduardo Albini (Autêntica Editora).

Sites para pesquisa: programa de tV/revista

• Globo Rural/Árvores brasileiras/Jequitibá. Disponível em: 
<http://globotv.globo.com/rede-globo/globo-rural/v/arvores- 
brasileiras-conheca-o-jequitiba/2148102/>.

• “Como plantar uma laranjeira”. Revista Globo Rural. 
Disponível em: <http://revistagloborural.globo.com/Revista/
Common/0,,eMI292892-18291,00-LARANJA.html>.

3. Varal de desenhos: outro desfecho para a 
história

• Solicite que cada aluno desenhe outro final para a história 
e ajude-os a expor os desenhos em um varal, na sala de aula.

4. cartaz: Você sabia? (Produção coletiva)

• veja sugestões de sites com textos dirigidos ao público in-
fantil para ancorar a produção coletiva do cartaz “Você sabia?”.

informações a respeito da história do dinheiro e da fabri-
cação de papel-moeda 

• “entenda como surgiu e quais são as funções do papel-
moeda”. Revista Ciência Hoje. Disponível em: <http://chc.
cienciahoje.uol.com.br/dinheiro-pra-que-dinheiro/>.

•Como funciona a fabricação do dinheiro?
Se a pergunta do título fez você pensar que poderá abrir 

a sua própria fábrica de dinheiro, pode ir tirando o seu cofre 
de porquinho da chuva. Saiba que, para ter valor, o dinheiro 
somente pode ser fabricado com autorização oficial. Ou seja: 
apenas o Banco Central do Brasil, órgão responsável pelo 
controle da emissão e da circulação do dinheiro brasileiro, 
determina a quantidade de cédulas e moedas a serem pro-
duzidas durante um ano. e quem fabrica o dinheiro? A Casa 
da Moeda! Leia mais sobre esse tema no link: <http://www.

cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=chc&cod=_co-
mofuncionaafabricacaod>.

Sugestão de site para pesquisa: Letramento Visual

• A abordagem de imagens em atividades de um livro didáti-
co do 1º ano do Ensino Fundamental: perspectivas de letramento 
para além do escrito. Trícia Tamara Boeira do Amaral.

• Dissertação/UCPEL. Disponível em: <http://tinyurl.com/
oxhu8a7/>.

Graça Sette é professora, graduada em Português-Francês pela PUC Minas 
e coautora de livros didáticos de língua portuguesa, como Transversais do 
Mundo: leituras de um tempo (Lê, 1999), Para ler o mundo: EF2 (Formato, 
2001; Scipione, 2007), Para ler a Gramática (Formato, 2002), Para ler o 
mundo: Ensino Médio (Scipione, 2006) e Linguagens em conexão: Ensino 
Médio (Leya, 2013).

Márcia Travalha é professora, graduada em Português-Francês pela UFMG, 
bacharel em Desenho pelo INAP e em Artes Plásticas pela Escola Guignard, 
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cOnVerse cOnOscO
1) a proposta de sequência didática aqui apresentada estimulou o interesse 
dos alunos? Sim? Não? Por quê?
2) O que funcionou melhor? Por quê? O que não funcionou? Por quê?
3) Foi possível desenvolver atividades interdisciplinares? Quais? Quais delas 
foram bem-sucedidas? Quais não foram? Por quê?
4) a proposta facilitou/enriqueceu sua prática pedagógica? Sim? Não? 
Por quê? em sua opinião, sugestões como essas contribuem muito/pouco/
nada para o seu trabalho?
5) Que sugestões você daria para aprimorar este trabalho?
6) em que escola você leciona? (Por favor, informe o endereço completo, 
incluindo ceP.) Para que etapa de ensino?
8) você pretende adotar outros títulos da coleção? Das mesmas autoras? 
Da editora? Quais? Por quê?

Por favor, responda para divulgacao@grupoautentica.com.br

este trabalho está disponível também em: <http://grupoautentica.
com.br/autentica/a_arvore_de_dinheiro/902/>. 
esta publicação acompanha o livro A árvore de dinheiro (coleção 
histórias do coração) © autêntica editora ltda. Não pode ser vendida 
separadamente.


