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Comentários: 
Eva Furnari, também conhecida como ilustradora, tornou-se uma das mais 

inventivas autoras de textos para crianças. O que chama a atenção em seu 
trabalho é a enorme capacidade de criar histórias e personagens originais, 
completamente fora de padrões conhecidos. Eva explora todo um universo de 
ficção que entende a criança e fornece elementos preciosos para a compreen-
são e elaboração dos conflitos infantis.  Neste livro, a autora apresenta perso-
nagens muito fantásticos, mas que poderão ser facilmente entendidos e identi-
ficados pelas crianças.

Atividades: 
Vamos centrar nossa atividade na originalidade e na capacidade criativa dos 

leitores propondo - inicialmente - que se converse um pouco sobre o livro e 
sobre o conteúdo das histórias que ele oferece. Essa conversa tem como finali-
dade valorizar a fabulação fantástica que a autora propõe. Em seguida, passa-
-se a elaborar a “cabeça pensante” da atividade passo a passo que chamamos 
de E DE VOCÊ, CAIU O QUÊ?

Ao final, todos devem estar com sua “cabeça pensante” pronta e abastecida 
de dois pequenos retângulos com os quais realizaremos a seguinte atividade:

1) Relembrando que a história apresenta seres fantásticos, sugere-se que 
cada criança invente o seu monstro, desenhando-o sobre um dos retângulos 
que estão dentro da “cabeça pensante”.

2) A seguir, escreve-se, na parte de trás do retângulo (cuja parte da frente 
contém o desenho do monstro), as características dessa personagem.

3) A mesma coisa é proposta para o segundo retângulo que está dentro da 
“cabeça pensante”.

4) Finalizando: em folha pautada, cada criança cria uma pequena narrativa 
envolvendo seus dois monstros. Fica facultativa também a adição de algum dos 
monstros boborildos das histórias de Eva Furnari.

Problemas Boborildos
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De uma folha de papel de desenho tamanho 
ofício ou A4, retire uma tira de 4cm, 
conforme mostra a figura. Em seguida, divida 
esta tira ao meio e guarde os dois pedaços.

Com a dobra para cima e a parte aberta para 
baixo, recorte os pedaços marcados na figura.

Em seguida, arredonde os cantos, 
como mostram as figuras.

Porque agora você vai 
decorar sua cabeça criativa 
e vai enchê-la de ideias!

Atenção!
Este pedaço não 
deve estar colado.

Colar onde 
está marcado

Dobre ao meio o pedaço 
maior, conforme
mostra o desenho.
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