
Aqui você encontra propostas de leituras e atividades 
para que seus dias em casa sejam mais divertidos 

e criativos. Se a sua escola é parceira da Árvore de 
Livros, você pode encontrar todos os livros indicados 
da plataforma. Caso a sua escola não seja assinante, 
você pode usar um livro que tenha em casa ou entrar 
em contato com a nossa equipe comercial para saber 

como estabelecer uma parceria com a gente. Fale 
conosco pelo e-mail sac@arvoreeducacao.com.br.



Ensino
Fundamental
3º, 4º e 5º ano



Livro da semana: 

Zélia
Cristelle Vallat
Ilustrações:
Stéphanie Augusseau

Você tem acesso à Árvore de Livros?
O livro indicado está lá!

Se tiver dúvidas, veja aqui como acessar.

Ler agora



Segunda

Antes de começar 
a leitura, observe a 
imagem de capa do 
livro e, a partir dela, 

imagine: qual história 
será que ele vai 

contar? Tente imaginar 
personagens e suas 
possíveis aventuras.

Junto com sua 
companhia de leitura, 
continue a história de 

onde parou e siga até o 
final do livro.

A Zélia transforma 
tristeza em alegria. 

Que tal aproveitar essa 
inspiração para fazer 
o dia de alguém mais 

bonito?

É hora de compartilhar 
a história lida e ainda 
reforçar os laços de 

amizade. Com ajuda de 
um adulto, convide um 
amigo ou amiga para 

uma chamada de vídeo 
e conte para ele(a) 

todos os detalhes da 
história que leu.

Ajude Zélia a espalhar 
as sementes por aí, 
partilhando o que 

descobriu e aprendeu 
com a leitura.

Comece o dia relendo 
suas partes favoritas 

da história de “Zélia” e 
revendo aquelas que 
gostaria de entender 

melhor.

Você já ouviu falar 
de alguma história 
parecida com a de 
Zélia? Hoje, convide 

alguém da sua 
casa para, juntos, 

pesquisarem filmes 
sobre generosidade, 

solidariedade, amor ao 
próximo  e amizade. 

Depois, dediquem um 
tempo para assistir 

a algum deles  e 
relacionar ao livro lido. 

Uma história sempre 
pode conversar com 

outras!

Depois, convide alguém 
da sua casa para, 

juntos, lerem a primeira 
metade do livro e 

descobrirem mais sobre 
a história de Zélia.

Quando terminar, faça 
um pequeno mural 
na parede do  seu 

quarto para destacar  
palavras novas que 

aprendeu com o livro,  
as características dos 

personagens da história 
e o que aconteceu com 

cada um.

Reaproveitando 
materiais não mais 
usados em sua casa 

e utilizando sua 
criatividade, invente um 
presente especial para 
alguém que more com 
você. Uma dica: como 
a Zélia, observe bem 

os gostos de quem vai 
presentear.

Depois, em uma folha 
A4, faça um desenho 
imaginando -se com 

poderes especiais: como 
você faria para, com 

eles,  melhorar a vida de 
alguém e fazer o mundo 

mais feliz? Mostre 
o desenho para as 

pessoas de sua família.

Quarta SextaTerça Quinta Sábado


