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Apresentação
Uma árvore, duas crianças e um cãozinho protagonizam a narrativa.  De um lado, o ipê sem cor, sem folhas, 
sem flores e sem brilho se sente abandonado, esquecido por alguém que ele um dia tanto amou. Do outro, uma 
menina e um menino empenhados em transformá-lo e em devolver-lhe a vida, oferecendo amor, cuidados, 
carinhos, seus brinquedos e a arte de brincar.     

Justificativa
O livro ensina às crianças como cultivar o carinho, o amor e a amizade pelo que as cercam, mostrando o 
verdadeiro sentido de se ter cuidado para com as plantas, as árvore, os animais e os seres humanos. Uma 
história que aborda o comportamento humano e sua relação com a natureza, no qual a temática também 
pode ser aprofundada para mostrar o ciclo das estações, ou seja, ensinar a estação de uma época específica 
para o aparecimento dos ipês todo coberto de flores e de outras, quando começam a perder as folhas ou 
quando começa a colheita de frutos. 

Projeto pedagógico 
Como identificar na planta, na flor ou na árvore, por meio do seu aspecto, a estação do ano? Como reconhecer 
nela certa necessidade de cuidados?

Temas secundários
Relacionamento, comportamento, natureza, cidadania.

Temas transversais
Ética, Educação, Trabalho, Saúde, Meio Ambiente.

Indicação
Ciclo 1: Indicado para alunos do 1º ao 4º anos. 
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Áreas de Conhecimento
Língua Portuguesa, Arte, Literatura, História, Ciências, Geografia, Psicologia.

Objetivos
1. Desenvolver no aluno as habilidades da leitura e da escrita. 

2. Fazer da leitura o princípio articulador nas atividades propostas, para que o aluno aprimore seus 
conhecimentos sobre a vida vegetal, suas necessidades e seu habitat.

3. Envolver os estudantes nas questões de conscientização associadas aos processos de preservação do 
meio ambiente e à preservação de espécies.

Antes da leitura
O professor poderá trabalhar a temática em conjunto com outras leituras, por exemplo, com as de Ciências e 
de Geografia.

1. Propor aos alunos que desenvolvam uma pesquisa sobre as duas árvores brasileiras mencionadas na 
história, o Ipê e a Aroeira. 

2. Também sugerimos, em conjunto com o professor de Ciências/Geografia:

Selecionar e apresentar aos seus alunos algum documentário sobre as estações do ano no Brasil e em 
outras partes do mundo.   

3. Ao término da apresentação, perguntar aos alunos o que eles entenderam sobre o filme a que acabaram 
de assistir.

4. A partir dessa apresentação, explicar aos alunos que em determinadas regiões, durante o inverno, o 
ambiente é marcado por árvores de aspecto feio, mortas e com poucos animais a sua volta, estabelecendo 
uma relação com a história do livro Amarelo. Em seguida, lançar outras perguntas aos alunos:

Como é a sua relação com as plantas? Alguma vez você observou se ela precisa de água?  Você sabia que 
as plantas também sentem o nosso afeto (ou desafeto) por elas?

5. Propor aos alunos uma pesquisa (entre os seus familiares, conhecidos ou seus vizinhos):

a. Procure alguma pessoa que conhece ou viveu algum tempo de sua vida em outro país e solicite que 
ela descreva as estações do ano daquele país. Como são caracterizadas as estações do ano: primavera, 
verão, outono e inverno? 

b. Anote o relato, compare com as estações daqui do Brasil e mostre aos seus colegas quais foram as 
diferenças encontradas.

Trabalhando o texto
1. Leia com atenção e vá colocando o número referente às estações nos espaços vazios entre parênteses 
(    ) que se encontram no texto:

(1) Primavera  (2) Verão  (3) Outono

(4) Inverno  (5) Começam novos ciclos das estações

 



4 

A natureza se apresenta como se as árvores, a vegetação rasteira estivessem mortas (___), mas depois  
tudo parece ressuscitar. Surgem diversas espécies de flores, aves e animais para se alimentar da nova 
vegetação e procriar (___). Ocorre o nascimento dos filhotes e as árvores frutíferas fornecem mais 
alimentos (___), assim, meses depois, os filhotes já estão crescidos, a disponibilidade de alimentos 
diminui, as folhas das árvores começam a cair deixando as árvores quase nuas anunciando a chegada 
de um novo (___). É nesse período que muitos animais partem novamente à procura de regiões mais 
quentes onde há mais alimentos (___).

2. A partir dessa atividade, registre por meio de desenhos o que você aprendeu. 

Iniciando a leitura
Ajudar os alunos a encontrar na capa os elementos que compõem o livro, tais como: título; nome do autor; 
nome do ilustrador; editora; local e ano da publicação. Anote os dados na lousa.
Faça uma observação sobre o que está escrito nas “orelhas” do livro e, de modo resumido, mostre aos alunos 
o que os textos dizem sobre o autor e o ilustrador.
Comente como Veruschka Guerra ilustrou a obra.

Lendo as ilustrações
Sugerimos explorar as figuras observando com os alunos linha, cor, formas e os aspectos. Durante o 
mapeamento das figuras desenhadas, faça algumas perguntas, como:

1. Qual seria o intuito da Veruschka ao realizá-la?

2. Que interpretação de sentido você dá a este ou àquele desenho?

3. Qual a cor e quais as figuras mais predominantes no livro da história? 

4. Observe a capa e descreva o que aparece nas ilustrações. O que você vê nas imagens? Quais sentimentos 
elas despertam em você?

5. Como você caracteriza a figura do ipê? Triste? Feliz? Por quê?

6. Como você interpreta as figuras das crianças e do cachorro?

Direto para história
Sugerimos desenvolver uma leitura compartilhada entre alunos e aplicar a dinâmica do professor mediador, 
esclarecendo, mas também provocando os alunos com perguntas, levando-os a pensar, a fazer suas 
interpretações e a descobrir os significados de frases e palavras.
Depois, peça aos alunos que façam uma leitura silenciosa, circulando com o lápis as palavras ou frases que 
tiveram dificuldades para entender.

Manifestando-se sobre o livro
Organize os alunos em grupo. Estimule-os a se expressar, a trocar ideias com os colegas do grupo. 
Pergunte: 

1. Qual a sua opinião sobre o livro? 

2. Qual o assunto principal abordado? 
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3. Houve algum trecho que você não entendeu? Não? Sim? Qual?

4. O assunto da história se relaciona com algum fato real do seu dia a dia? Qual?

5. Quem você considera o personagem central da história?

6. Quais são os outros personagens?

Atividades
Compreensão de Leitura (Em dupla)

• Faça uma releitura nas ilustrações das páginas 6, 7 e 8 e, depois, responda:

1. Qual era a reação do ipê quando alguém se aproximava dele? ___________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. De acordo com algumas pessoas, o que surgia bem no meio do tronco do ipê? _____________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. O ipê fazia questão de não ter folhas, nem flores, e era muito mal-humorado. Por que isso acontecia? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Quais eram as únicas companhias do ipê? ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5. Em sua opinião, por que as pedras eram as únicas companhias do ipê? ___________________________
__________________________________________________________________________________________

• Releia a página 10 e responda:

1. Qual assunto o texto aborda? ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Complete, de acordo com o texto:

a. Rodriguinho era um desses meninos ___________________ que ___________________ e têm sempre 
um ___________________ pulguento no ___________________. 

3. Perguntas:

a. Rodriguinho penteava os cabelos? Sim? Não? ______________________________________________

b. De que jeito ficavam os joelhos de Rodriguinho? ____________________________________________

Por falar em cabelos, como você trata os seus? Também faz guerra declarada contra os 
pentes ou gosta de lavá-los e penteá-los? _________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

O assunto da história se relaciona com algum fato real do seu dia a dia? Qual?
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4. Escolha uma alternativa:

a. O narrador considera Rodriguinho:

(   ) Bonzinho

(   ) Tranquilo

(   ) Uma peste

b. Rodriguinho era do tipo que:

(   ) Brincava de jogos com a irmã

(   ) Lavava o tênis dos irmãos

(   ) Colocava lagartas na cama da irmã, levava sapos para a sala de aula

c. Rodriguinho era o mais novo da família. Como ele se sentia?

(   ) Amado pela família

(   ) Ignorado pelos amigos

(   ) Incompreendido 

5. Faça um comentário sobre a seguinte questão:
Rodriguinho frequentemente brigava com os irmãos. Com relação à sua família, como você se sente?  Tem 
bom relacionamento com os seus pais ou seus irmãos?

• De acordo com o narrador, nem sempre a vida do ipê foi tão triste e solitária. Releia as páginas 12, 13 e 14 
e responda:

1. Ipê conheceu a Aroeira que morava na mata perto dali onde ele ficava.

a. Como falavam um com o outro? _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

b. O que levou o ipê a se encantar-se pela Aroeira? ____________________________________________  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

c. Sobre o que o ipê e a Aroeira conversavam? ________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. De acordo com o livro, as árvores percebem o tempo que passa. Como? __________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3. Quando foi que a Aroeira não respondeu mais ao chamado do ipê? ______________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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• Compreensão de texto

1. Rodriguinho chegou, fez um balanço no galho do ipê e começou a balançar-se. Perguntas:

a. Qual jeito a árvore encontrou para evitar que Rodriguinho lhe quebrasse um pedaço? ____________
________________________________________________________________________________________

b. Rodriguinho, furiosamente, começou a balançar-se. Por que, então, Coturno latia? _______________
________________________________________________________________________________________

c. Rodriguinho desceu do balanço e aproximou-se do tronco, tocando-o. Ao tocá-lo, o que ele sentiu? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

d. Apesar de achar a árvore áspera, feia e cheia de nós, Rodriguinho desistiu de brincar de balanço nela? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

• Ana Clara

1. Leia com atenção a página 18 e escreva suas respostas no caderno:
Como era Ana Clara? Aninha ajudava as pessoas, os animais? Ela também se importava com as plantas?

2. Ao desviar-se de seu caminho e passar pelo ipê, o que Aninha sentiu? ____________________________
___________________________________________________________________________________________

3. Depois de verificar que aquela árvore não estava bem, qual foi a atitude da Aninha? ________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4. Qual foi a reação do ipê? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5. Aninha tomou conhecimento das tentativas do ipê? ___________________________________________

6. O que fez Aninha para ajudá-lo? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Para refletir e discutir com os colegas.

• Sobre o trecho da história da página 14, as estações do ano que se avizinham com 
a primavera são duas: inverno e verão. Então, em que estação do ano estava o ipê já 
lindamente florido?

• De acordo com relatos de pesquisa, a aroeira é muito explorada por levar a fama de 
produzir uma madeira resistente, utilizada na construção civil e na produção de lenha e 
carvão.  Desse modo, em sua opinião, o que pode ter acontecido com ela?
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7. Aninha percebeu que o ipê tinha nós que pareciam olhos tristes. O que ela fez, então? ______________
___________________________________________________________________________________________

8. Qual foi a reação do ipê? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Para refletir
Até aqui você observou que, ao ver o aspecto do Ipê, Rodriguinho teve um comportamento e Aninha, outro. 
Desse modo, ao aproximar-se e tocar o tronco, qual foi o sentimento de Rodriguinho quando disse “eca!”? 
Amor? Repugnância? Qual? E qual foi o sentimento expressado por Aninha, compaixão? Amor? Desprezo? Qual?

Palavras e seus significados
1. Dê o significado das palavras grifadas:
No outro dia, pela manhã, apareceu o guri, com uma espada de plástico enfiada na cinta. Estranhou a 
árvore, meio embrulhada num cachecol e cobertor. Ele, por sua vez, trouxera um pano preto com uma 
caveira desenhada que serviria de bandeira, como num navio pirata. Subiu o mais alto que pôde para 
amarrá-la e, de pé no balanço, a espada em punho, começou a singrar mares e lutar com outros terríveis 
piratas até a hora do almoço.
A menina veio à tarde, e brincava de ser acrobata-bailarina de circo. Ora equilibrava-se nos galhos, ora 
plantava bananeira, e, para finalizar seu número, estava ensaiando virar estrelinhas.
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

2. Você sabe o significado de percepção? Percepção é a maneira como nós vemos, julgamos ou qualificamos 
as coisas no mundo e até em nós mesmos. 
Repare no diálogo e no que diz a bailarina:
- Quem é que disse que árvore sente frio?
- Ela estava com frio, sim, toda pelada e encolhida. Só você que não percebeu.
Pergunta:
Em sua opinião, o que a bailarina quis dizer com as palavras grifadas?
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3. Agora responda:
De acordo com o texto da página 21, como a bailarina via ou julgava a situação do ipê?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
A percepção do pirata era a mesma? Sim? Não? _________________________________________________
Como o pirata via o ipê? Apenas uma árvore viva, uma árvore morta? _______________________________
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As lembranças
Forme um grupo e, com base no texto da página 24, discuta com os colegas o que fez o ipê mudar de forma 
e aspectos.

1. O que sentiu o ipê em volta do seu tronco?

2. O que esse calor do abraço despertou nele?

3.  Quais eram as lembranças que estavam esquecidas entre os veios do ipê?

Uma pergunta:

a. Você seria capaz de chegar bem perto do tronco de uma árvore e encostar nela o ouvido, o coração 
e os braços como fizeram Rodriguinho e Ana Clara?

b. Você concorda com a afirmação de Aninha de que “árvore não precisa de dono; precisa de amigos”?

Uma coisa leva a outra
Você observou que o Ipê aos poucos foi se recordando das coisas boas. Podemos afirmar que boas lembranças 
sempre ajudam.
Faça uma lista das características e das coisas boas que você via e mais admirava numa pessoa querida, que hoje 
não faz mais parte da sua vida. 

Desafio
• Você e seus colegas vão escrever um texto sobre o que aprenderam com o livro. Cada um lerá o seu texto e 
ouvirá com atenção os comentários do grupo sobre as produções. 

• E que tal reescrever a história com outro final e personagens?

• Produza uma capa, um desenho bem bonito e, depois, apresente aos seus colegas da classe.

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

Agora, pense:

Se a história tivesse acontecido na sua escola e o Ipê não fosse uma árvore, mas, sim, uma 
pessoa, qual seria a sua reação? Sentiria o mesmo que Rodriguinho sentiu, apenas por 
considerar a pessoa feia, esquisita ou diferente? Ou teria as atitudes de amor, solidariedade e 
compaixão que Aninha teve?

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do tra-
balho pedagógico com a obra Amarelo, da PAULUS Editora, e que não pretendem ser determinantes no 
trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades 
específicas de sua turma.

Faça uma lista das características e das coisas boas que você via e mais admirava numa pessoa querida, que hoje 

Se a história tivesse acontecido na sua escola e o Ipê não fosse uma árvore, mas, sim, uma 
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