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Lugares, personagens, situações e ilustrações diferentes, que sempre agradam
as crianças, são características das histórias criadas por Eva Furnari. Em Nós, a
narrativa, em uma época indeterminada, começa assim: No tempo em que as
pessoas nasciam repolhos e que as bicicletas voavam, havia uma pequena
cidade, chamada Pamonhas. Em Pamonhas havia uma casa amarela, onde
morava... Mel. Mel tinha algo diferente; onde quer que ela fosse, estava sempre rodeada de
borboletas. Os moradores da cidade a ridicularizavam. Mel sofria e chorava muito. Como se
não bastassem as borboletas, um dia descobriu um nó no dedinho do pé. Depois, mais outro
no dedo da mão, e mais outros, um total de sete. Mel só viu uma saída. Ir embora de
Pamonhas. Partiu disfarçada de geladeira. Mel, do outro lado do rio, encontrou Kiko, um
garoto também cheio de nós. Ele a ensinou a desfazer nó de nariz, e ela dividiu com ele as
borboletas.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: instigar a curiosidade, ampliar o repertório do aluno,
contextualizar a obra e a autora
No livro Nós, a premiadíssima autora e ilustradora Eva Furnari conta-nos uma história que,
certamente, você, vai se apaixonar. Vai se apaixonar por Mel, por Kiko. Vai se apaixonar pela
beleza e criatividade das ilustrações...
1. O que a palavra nós, titulo do livro, lhe sugere?
2. A história tem como personagem principal Mel. Mel vivia em uma pequena cidade
chamada Pamonhas. “Mel tinha algo diferente; onde quer que ela fosse estava
sempre rodeada de_____________.” Os moradores da cidade achavam muita graça
naquilo e se divertiam...”
Mel ficava muito triste. Em sua opinião, Mel vivia rodeada de quê?

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do aluno
Agora, você já pode ler o livro e conhecer a história vivida por Mel. Durante a leitura, curta
também as ilustrações criadas por Eva Furnari. Depois faça as seguintes atividades:
1. No começo da história, a autora escreve: “Mel tinha algo diferente; onde quer que ela
fosse estava sempre rodeada de borboletas.” Em sua opinião, o que significam as
borboletas que rodeavam a personagem?
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2.

No decorrer da narrativa, Mel decidiu deixar Pamonhas, sua cidade. Conte com suas
palavras que fatos levaram Mel a tomar essa decisão.

3. A autora, Eva Furnari, escolheu para Mel um disfarce bem pesado, a geladeira, quando
ela deixou a cidade. Em sua opinião, porque a autora escolheu esse disfarce Explique
seu ponto de vista.
4. Agora, escolha você outro disfarce para Mel que tenha a ver com o sentido da história.
Justifique sua escolha. Se quiser, você pode também desenhar.
5. “Mel mergulhou no rio e foi dando braçadas, sem nem olhar para trás. Nadou tanto
que chegou a outra margem.” Escreva um parágrafo, contando o que aconteceu antes
desse fato.
6. Kiko, o menino que Mel encontrou, também tem nós. Em sua opinião, o que significam
esses nós?
7. Kiko, não se importava com os nós. Ele sabia até tirar nó de nariz. Em sua opinião, qual
o motivo dele não se importar?
8. Em Merengue, cidade que ficava do lado oposto de Pamonhas, Mel encontrou muitas
pessoas com nós. Use sua imaginação e desenhe outras pessoas com outros tipos de
“nós”.
9. Amplie o texto a seguir:
Passaram-se os dias e o tempo passou. Kiko ensinou a Mel como desfazer nó de nariz.
_________________________________________________________. Mel, agradecida,
dividiu com ele suas borboletas. ____________________________________________.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno, trabalhar a
interdisciplinaridade
1. Confeccione uma árvore com os “nós” de sua escola, ou de sua cidade ou de seu país.
2. Confeccione outra árvore com as “borboletas” de sua escola, ou de sua cidade ou de
seu país.
3. Crie receitas de desfazer “nós”.
4. Crie uma campanha publicitária para divulgar o livro Nós.
5. Simule uma entrevista com a autora e ilustradora Eva Furnari.
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