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Apresentação
A obra aborda questões relacionadas à rejeição, compreensão e amor entre pessoas. Narra a história de uma
senhora e a relação com suas netas.

Justificativa
No decurso das atividades, o tema permite desenvolver discussões, opiniões e ensinamentos.

Projeto pedagógico
Como reconhecer e ser grato pela dedicação, amor, amizade daqueles que nos cercam.

Áreas de conhecimento
Arte, Literatura, Ciência, Sociologia.

Temas transversais
Ética, Educação, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente.

Indicação
Ciclo 01: indicado para alunos do primeiro ao segundo ano do ensino fundamental.

Objetivos
Levar o aluno a desenvolver habilidades de leitura e escrita; pela leitura aprender sobre a prática da
convivência amistosa entre familiares, principalmente, entre os mais velhos.
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Antes da leitura
Mostre o livro e escreva no quadro, destacando o título, o nome do autor, do ilustrador da capa e o da editora
que o publicou. Aprofunde o tema, comente fatos do cotidiano ligando-os à história da Vovó Isaura.

Perguntas
Na sua família tem pessoas idosas? Você convive com elas? Como é o seu relacionamento? São amigos,
trocam ideias? Explique.

Iniciando a leitura
Sugerimos desenvolver estratégias para a leitura. Recomendamos para compreensão do texto, primeiro
uma leitura silenciosa; a lápis, sublinhar de leve as palavras que por acaso não consigam ler ou entender o
significado. Depois, fazer uma releitura, mas revezando os papéis: ora o professor, ora um aluno, sendo o
professor o modelo para se observar a expressividade composta de pontuações.

Mapeando o texto
Lendo imagens
Sugerimos propor aos alunos observarem as ilustrações, buscando significados das cores, linhas e formas.
Provoque perguntas e solicite:

1. Descreva ou redesenhe as imagens da capa.
2. Escolha uma ilustração do livro e responda: o que ela representa para você?
3. Observe as ilustrações e preencha os espaços escrevendo os nomes de objetos que aparecem na história
Vovó Isaura:
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Atividades
Sugerimos organizar os alunos em grupo e estimule cada grupo trocar ideias; fazer suas interpretações.
Incentive os alunos a se manifestarem sobre o livro, pergunte: houve algum trecho que você não entendeu?
Qual a sua opinião, e o que na história mais chamou sua atenção?

Compreensão de Leitura
Converse com os colegas sobre livro e:

1. Escreva o nome dos personagens da história: _________________________________________________
2. Como é o nome da personagem principal? ___________________________________________________
3. Que tipo de relação de parentesco Isaura tinha com os outros personagens? Mãe? Tia? Avó? Qual? ________
4. Assinale a alternativa, aquela que você considera correta.
Como o narrador considerava a Vovó Isaura?
( a ) Senhora muito preguiçosa
( b ) Senhora muito simpática
( c ) Senhora muito simpática e talentosa

5. O que Vovó Isaura gostava de fazer? ________________________________________________________
6. Quantas netas, a Vovó Isaura tinha? _________________________________________________________
7. Todas as netas gostavam de ficar perto da Vovó Isaura? ________________________________________
8. De sua resposta, escolhendo uma alternativa.
Qual o comportamento de Vera:
( a ) Mantinha-se próxima de Vovó Isaura.
( b ) Mantinha-se distante da vovó Isaura.
( c ) Era muito indiferente aos talentos da vovó.
Como vovó ficava por causa do comportamento de Vera:
( a ) Vovó Isaura se sentia alegre.
( b ) Vovó Isaura se sentia triste.
( c ) Vovó Isaura se sentia triste e rejeitada.
Quem na história era a preferida de Vera:
( a ) A irmã mais velha.
( b ) A irmã mais nova.
( c ) Antonieta, a boneca de pano.

9. O que aconteceu com a boneca de Vera? ____________________________________________________
10. Ao saber do acontecido, o que fez Vovó Isaura? ______________________________________________
11. O que mudou na relação entre Vovó Isaura e sua neta Vera? ___________________________________
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Agora é com você
Já recebestes um presente de alguém da família, como da avó ou do avo? De que modo se comportou quando
recebeu o presente: rejeitou-o? Agradeceu, demonstrou carinho? Ou demonstrou indiferença?

Vocabulário
Busque primeiro no texto, para depois recorrer ao dicionário o sentido das palavras:

Plenamente

Talentosa

Tricotando

Rejeitada

Preferida

Lamentavelmente

Habilidade

Empenho

Simpática

Conquistar

Um assunto puxa outro
Busque na família e escreva o nome completo dos seus avós:

1. Avo e avó paternos _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Avo e avó maternos _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Converse com seus colegas
Você sabe onde seus avós moram? Com quem moram? Tem visitado-os com frequência? Como são eles:
alegres, divertidos, simpáticos?

Desafio
Que tal levar uma foto da família (contendo seus avós) e mostrar para a classe. Desenhar o retrato e oferecer
à avó de presente.

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades.
Atendimento às propostas de trabalho individual ou em grupo.

Ressaltamos que as atividades, aqui propostas, têm por objetivo cooperar, oferecendo subsídios para a
mediação do trabalho pedagógico com a obra Vovó Isaura, da PAULUS Editora, e que não pretendem ser
determinantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece
as necessidades específicas de sua turma.
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Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br

