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Livro da semana: 

Uma ideia 
toda azul
Marina Colasanti

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

Se tiver dúvidas, veja aqui como acessar.

Ler agora



Segunda

Você já parou para 
pensar que as ideias 
podem ter cor? Tente 
imaginar “Uma ideia 
toda azul”, como ela 

seria? Depois, desenhe 
em um papel aquilo que 

imaginou.

Comece o dia lendo 
mais dois contos do livro 

“Uma ideia toda azul”. 
Você vai se surpreender 

com as histórias!

Leia os dois últimos 
contos do livro e 

lembre-se: levamos as 
boas histórias conosco  

no coração.

Esperamos que tenha 
se encantado com tudo 

que descobriu!

Para compartilhar suas 
impressões com mais 
gente e indicar o livro 
“Uma ideia toda azul” 
para outros leitores, 

ligue para um amigo ou 
amiga , por chamada 

de áudio ou vídeo, 
e compartilhe sua 

experiência. Amizade 
é também ler junto e 

dividir histórias!

Um mundo de histórias 
encantadas te espera 

nos próximos dois 
contos do livro. Leia e 

divirta-se!

Continue a leitura de 
onde parou, lendo mais 

dois contos.

Nas histórias de Marina 
Colasanti, há vários 

personagens da realeza. 
Você conhece filmes 
cujos protagonistas 
também sejam reis, 

príncipes e princesas? 
Convide alguém da sua 
casa para assistir a um 

deles com você e depois 
encontre pontos em 

comum com o livro lido.

Em seguida, é hora 
de se aventurar 

pela leitura dos dois 
primeiros contos 

do livro e descobrir 
novos universos. Ah, 

quando finalizar, volte 
ao seu desenho para 
acrescentar detalhes 

diferentes ao que 
pensou.

Quando terminar, 
escolha dez palavras 
presentes nos contos 
lidos, pesquise seus 

significados e invente 
sentidos bem diferentes 
para elas. Um desafio: 
escolha aquelas que 
mais gostou e use-
as para criar uma 

nova frase, totalmente 
inusitada. Vamos lá!

Agora, escolha seu 
conto preferido e monte 

um pequeno teatro 
de bonecos. Aproveite 

brinquedos antigos 
para representar os 
personagens,  e use 
uma mesa e toalha 

para compor o cenário. 
Convide sua família 

para assistir. Divirta-se!

Nos contos 
maravilhosos, a fantasia 
corre solta e as histórias 
se passam em tempos 

indeterminados. Que tal 
viajar e encontrar seus 
personagens favoritos? 
Com papelão ou outro 
material, construa uma 

máquina do além tempo 
(pode ser como você 

imaginar) e transporte-
se para as histórias que 

mais gostou.
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Ensino
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Você tem acesso à Árvore de Livros?
O livro indicado está lá!

Se tiver dúvidas, veja aqui como acessar.

Ler agora

Livro da semana: 

O Gênio 
do Crime
João Carlos Marinho



O “Gênio do crime” foi lançado no final dos anos 1960 e 
contém algumas expressões que hoje não são consideradas 

politicamente corretas. Fique atento a isso! Perceba que 
algumas coisas que eram comuns no passado já não fazem 
sentido agora. O melhor de tudo é ver que a forma como 

nos relacionamos evolui ao longo do tempo.

Segunda

O livro que você vai ler é 
um clássico da literatura 

juvenil brasileira, ele 
encantou crianças 
e jovens de várias 

gerações! Observe a 
capa, a ilustração, o 
título e o subtítulo. O 
que eles lhe sugerem? 
Que aventuras você 

imagina que vai 
encontrar? Pense 

sobre isso e tente fazer 
algumas previsões.

A turma do Gordo 
não tem medo do 

perigo e está disposta 
a resolver o mistério 
das figurinhas. Hoje, 
retome seu cantinho 
confortável e leia do 

capítulo 9 ao 16.

O livro desta semana 
está chegando ao fim! 
Hoje, conclua a leitura.

Esta semana você leu 
um livro que alegrou 

muitas gerações. 
Certamente há coisas 
nele que você amou 

e coisas que mudaria. 
Além disso, você criou 
seu próprio álbum de 

figurinhas!

Hoje, você vai chamar 
sua família ou até 

os seus amigos (por 
chamada de vídeo)
para compartilhar o 
que achou da leitura, 

talvez até o que faria se 
o detetive fosse você. 
Tem alguma crítica ou 
elogio? Que tal discutir 

isso com todos?

Estamos quase na 
metade do livro, 
parabéns pela 

dedicação! Retome a 
leitura, desta vez vá do 

capítulo 17 ao 24.

Estamos quase no 
final! Continue a 

leitura, hoje leia do 
capítulo 25 ao 32.

Depois, encontre 
um lugar tranquilo 
e confortável para 

começar a leitura. Hoje, 
você vai ler do capítulo 

1 ao 8, beleza?

“O gênio do crime” foi 
lançado em 1969, quando 

você nem sonhava em 
nascer, então deve 

ter gírias e expressões 
que você nunca ouviu, 

né? Vamos explorar 
isso! Anote algumas 
dessas palavras e 

pesquise-as na internet 
ou pergunte aos seus 
pais e avós o que elas 

significam. Depois 
tente achar expressões 
correspondentes a elas 

nas gírias que você e seus 
amigos utilizam hoje. 

Divirta-se!

Para celebrar essa 
história, que tal se 

você criar seu próprio 
álbum de figurinhas? 

Pode ser sobre qualquer 
tema que você goste; 
use papéis coloridos, 

revistas e desenhos. Aos 
poucos, preencha com 
as figurinhas que você 

mesmo vai confeccionar, 
pode chamar alguém de 

casa pra fazer junto. 

A turma do Gordo 
está disposta a correr 
todos os perigos para 
desvendar o mistério. 

Você tem algum 
palpite para ajudá-los? 
Tem ideia de alguma 

estratégia que eles não 
usaram? Escreva uma 
carta para o Gordo e 

seus amigos dando as 
suas sugestões para 
resolver o mistério! 

Depois, guarde-a para 
saber se você chegou 

perto de descobrir.

O livro que você 
está lendo conta 

uma aventura sobre 
detetives, personagens 

muito comuns na ficção. 
Que outras histórias de 
detetives você já leu ou 
viu num filme ou série? 
Hoje é dia de preparar 
uma pipoca e ver uma 

dessas histórias. Peça a 
ajuda de alguém para 

procurar algo bem legal 
e assista em família!
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