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Comentários:
Marô Barbieri é autora gaúcha, conhecida pela obra direcionada ao universo
infantil. Em todos os seus livros, a fantasia é soberana, mas seu texto oferece
também - de maneira leve - a possibilidade de reflexão sobre questões existenciais. Neste livro, apresenta uma fadinha que precisa encontrar um significado
para sua vida vazia e se depara com a surpresa da amizade e da convivência.
Atividades:
A proposta inicia com a confecção de um boneco em forma de cilindro,
seguindo-se os passos da dobradura, explicada a seguir. Uma vez pronta, a
dobradura se transforma em uma fadinha tridimensional que pode ser manipulada pela criança. Esta personagem vai ser a base para as seguintes atividades:
1) Numa folha de papel, escrever as características principais de sua fada.
a) Como ela se chama.
b) O que ela gosta de fazer.
c) O que ela não gosta de fazer.
d) Sua fada também gosta de manhãs?
2) No outro lado da folha, desenvolver a ilustração (com desenhos, colagens,
pinturas) sobre como foi a sua manhã: ensolarada, cinza, chuvosa etc.
3) Você também tem um armário de cristal. O que gostaria de colocar lá
dentro?
Nesta atividade sugere-se fazer um armário com uma caixinha de leite higienizada e customizada - colocando lá dentro os elementos que cada criança escolher para guardar. Esse elementos podem ser desenhados e recortados
para que se obtenha a mobilidade necessária.
4) As fadas também conversam entre si, portanto pode-se aproveitar para
propor que as crianças trabalhem em dupla, dialogando “assuntos de fada”...,
é preciso ampliar nosso vocabulário, conhecendo o maior número de palavras
possível.

Começamos com
meia folha A4, da
qual são recortadas
duas tiras finas.

E mais uma tira
grossa que deve ser
dividida ao meio.

Na parte de cima do pedaço
maior, desenhar olhos, nariz
e boca, bem no centro, e
enfeitar a metade de baixo.

Dobre as bordas da folha
até formar um canudo.
Cole uma borda na outra.

No pedaço maior, cortar
uma pequena franja e
desenhar uma linha central.

Agora você vai cortar ao meio
cada tira e dobrar as pontas.

Sabe aqueles pedacinhos
que cortamos lá no início?
Coloque um sobre o outro e
recorte as pontinhas.

Colar duas tiras como
pernas e duas como braços,
nos locais indicados.

Basta colar as asinhas
na sua fada e prepará-la
para lindas aventuras.
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