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Antes de ler o livro

1. Primeiro contato com o livro 
Promova a observação das imagens do livro, 

chamando a atenção para a técnica utilizada pela 
ilustradora, que usou tecidos, bordados e desenhos, 
numa referência ao teatro de bonecos. No texto, 
chame a atenção para a identificação dos perso-
nagens, que aparece na coluna à esquerda de cada 
página, e para as partes em itálico, que narram os 
fatos ocorridos, enquanto o restante do texto re-
produz os diálogos. Explique que esse tipo de es-
trutura é usada na dramaturgia, em peças teatrais. 
Em seguida chame a atenção para o nome do livro, 
procurando levantar as expectativas sobre a leitura, 
e pergunte aos alunos sobre seus vizinhos: “Quem 
eles são?”, “Há quanto tempo você os conhece?”, 
“Se você fosse escrever um livro com esse nome, 
como seria a história?”. Valorize suas vivências e a 
importância do bom relacionamento entre a vizi-
nhança, para depois encaminhar a leitura. 

Depois de ler o livro

1. Estrutura do livro – analisando os momen-
tos do texto e ampliando sua mensagem 

Retome com os alunos a estrutura do texto, em 
linhas gerais, chamando a atenção para o fato de 
haver uma história “dentro” da outra: inicialmen-
te, a situação conflituosa vivida pela menina Clara 
e a nova vizinha, que é relatada pela garota para a 
avó; depois, o início da outra história, a saga dos 
reis amarelo e azul e seus reinos, contada pela avó 
para a neta. E, no final, um momento em que as 

duas histórias se interpenetram, e Clara muda o 
curso da história contada pela avó, o que a ajuda 
a rever sua própria conduta e mudar sua postura, 
ganhando assim uma nova amiga. Após essa breve 
análise, converse com a turma, perguntando se já 
viveram alguma situação semelhante com vizinhos, 
colegas, amigos ou familiares (conflitos que foram 
transformados em amizades). Deixe-os à vontade 
para contar suas experiências. Acrescente que mui-
tas vezes não “vamos com a cara” de alguém sem 
mesmo conhecer a pessoa direito, e que depois de 
um tempo de convivência aprendemos a aceitá-la e, 
muitas vezes, tê-la como amiga.

2. Trabalhando a relação com os mais velhos – 
onde ficção e realidade se encontram 

A partir da história, inicie uma conversa em 
que os alunos possam mencionar situações que 
tenham vivido com seus avós. Estimule-os a refle-
tir sobre o que já aprenderam com os mais velhos, 
pedindo exemplos – que podem ir desde brinca-
deiras, jogos e músicas, passando por histórias 
de família e etc. Cuide para que eles se sintam 
à vontade, criando um clima de descontração e 
respeito, em que cada um tenha oportunidade 
de falar e ser ouvido. Essa pode ser uma ques-
tão delicada para alguns, principalmente aqueles 
que não tenham avós. Nesse caso, eles poderão 
mencionar tios ou outras pessoas mais velhas. Es-
tabeleça relações com a história lida, apontando 
a passagem em que a avó ajuda Clara a perceber 
como sua atitude birrenta pode pôr fim a uma 
nova e promissora amizade. Depois peça a eles 
que escrevam um texto em que relatem algo que 
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aprenderam com essa pessoa mais velha, ou uma 
vivência importante que tiveram com ela. No fi-
nal, quem quiser pode compartilhar seu trabalho 
com a classe.

3. Brincando com as cores
Inicie uma conversa com os alunos a respeito das 

cores e das diversas formas em que elas existem na  
natureza. Volte ao livro e explore-as nas diferentes 
imagens e recursos gráficos. Divida a lousa em duas 
partes e peça a eles palavras que combinem com o 
azul e o amarelo. Depois, num trabalho com Artes, 
convide-os a experimentar, usando guache, aquarela, 
lápis de cor etc., as misturas de azul e amarelo, desa-
fiando-os a obter o verde. Chame a atenção para a 
quantidade de cada cor, pois são determinantes das 
intensidades de verdes que surgirão. A atividade pode 
ser enriquecida pedindo-se a eles que retratem o rei-
no amarelo, o azul, e depois a união deles, inserin-
do o verde. Os resultados poderão ser expostos em  
um mural.

4. A água de todos nós – transformando pro-
blemas em soluções 

Enquanto que no reino azul a água era farta, no 
reino amarelo ela era escassa... como acontece em 

muitos lugares do mundo. Converse sobre isso com 
os alunos, lembrando os diversos estados da água na 
natureza. Pergunte se conhecem exemplos de luga-
res onde ocorre falta de água potável e quais atitudes 
humanas têm comprometido a qualidade da água. 
Chame a atenção para a necessidade de, cada vez 
mais, sabermos utilizar racionalmente a água. Se ne-
cessário, relembre algumas situações bem práticas: 
escovar os dentes com a torneira fechada, não lavar 
calçadas ou carros com o esguicho aberto, reaprovei-
tar a água da máquina de lavar roupa e etc. Ilustre 
a questão dizendo que, se colocássemos toda a água 
do mundo num balde, apenas uma colher de sopa 
seria de água doce; o restante seria de água salgada, 
que não mata a sede. Depois retome o final da his-
tória inventada por Clara, em que os dois reinos vi-
zinhos, em vez de guerrear para a conquista de água 
ou comida, uniram-se, o que trouxe riqueza a am-
bos. Transporte essa situação para a vida real, traba-
lhando formas alternativas de resolução de conflitos e 
guerras entre diferentes povos, etnias e religiões. Vá-
rias produções podem ser desenvolvidas para finali-
zar este trabalho: a criação de uma campanha para o 
uso racional da água ou até pela paz no mundo.


