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O CARRINHO DO PAULINHO 
QUEBROU.

ELE JOGA O BRINQUEDO 
NO LIXO...
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       Paulinho jogava fora os seus brinquedos quebrados e comprava 
novos com o dinheiro do seu cofrinho. Até que um dia, descobriu um 
segredo na garagem do vovô, recriar e transformar objetos pode ser 
muito divertido!
      Em linguagem simples e ilustrado com colagem de sobras de 
materiais diversos, a leitura estimula as crianças a descobrirem de 
que são feitas as coisas e a fazer, consertar e customizar os seus 
próprios brinquedos, roupas e objetos.
      A história traz uma bela mensagem de admiração aos mais velhos, 
por sua sabedoria e capacidade de viver de modo mais simples e 
sustentável, tão necessária nos nossos tempos.
     Estimula o desenvolvimento da consciência ambiental e ações para 
a redução do lixo e o consumo consciente.

CONHECENDO UM POUCO DA AUTORA
Ana Maria de Andrade nasceu no Rio de Janeiro e vive em 

Teresópolis. Formada em Comunicação Social pelas Faculdades 
Integradas Hélio Alonso (FACHA), é jornalista e pós-graduada em 
Educação e Gestão pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). 

E PEGA DINHEIRO NO 
COFRE PARA COMPRAR 
UM CARRINHO NOVO.
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Professora, arte-educadora, escritora e ilustradora, dedica-se 
à literatura para crianças desde 2003. O primeiro livro infantil que 
publicou foi Água Viva (2003). Ilustra seus próprios livros, utilizando 
técnicas de artes plásticas que valorizam materiais recicláveis. A partir 
da ecoliteratura e da arte sustentável, estimula a conscientização 
de crianças quanto à descoberta do mundo, o cuidado com o meio 
ambiente e o respeito às diferenças.

Alguns de seus livros e trabalhos receberam reconhecimento no 
Brasil e no exterior. Em 2016, foi laureada com o Troféu Tiradentes da 
Academia Teresopolitana de Letras.

FORMANDO LEITORES
A literatura pode oferecer muito mais que o universo ficcional. 

Ela colabora no desenvolvimento de aspectos importantes para a 
formação da criança no âmbito emocional, afetivo, social e cognitivo.

Ao ter contato com narrativas variadas, a criança constrói seu 
conhecimento a respeito da linguagem e percebe que um texto 
envolve gênero, estrutura, funções, formas e recursos linguísticos. No 
contato com obras literárias, ela aprende a perceber que os textos, 
além de unidade e sequência, apresentam estruturas linguísticas 
mais elaboradas a fim de realizar a função estética da linguagem: a 
função poética.

CONHECENDO UM POUCO DA HISTÓRIA
Através de um texto simples e cativante, onde um vovô e seu neto 

vivem uma bela troca de experiências: a reflexão sobre as escolhas 
entre “descartar” ou “consertar”, “comprar” ou “criar”.

A leitura é uma oportunidade para a criança conhecer o mundo 
que a cerca, estimulando o diálogo entre as gerações sobre o 
comportamento consumista e insustentabilidade do nosso planeta.

Para o personagem principal a autora escolheu um menino 
curioso, inteligente e amoroso, que faz uma descoberta muito 
divertida ao lado do seu avô, dono de uma garagem “mágica”, onde 
se encontram todos os tipos de materiais que se possa imaginar.
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As ilustrações foram criadas com colagens feitas a partir de 
sobras de diferentes materiais, estimulando a criança a pensar sobre 
de que são feitos os objetos e como estes podem ser reaproveitados 
e transformados.

Em paralelo, o texto proporciona uma bela reflexão sobre 
o respeito aos idosos e a sua capacidade de ver a vida de forma 
simples e inteligente. A passagem do tempo e a sabedoria diante da 
inexperiência e do imediatismo infantil permeiam todo o texto com 
delicadeza e afeto.

• Temas: consumo consciente, sustentabilidade, reciclagem, criativi-
dade e respeito aos idosos;
• Gênero literário: conto;
• Áreas envolvidas: língua portuguesa, ciências, educação artística, 
matemática;
• Temas transversais: pluralidade cultural;
• Público-alvo: leitor em processo, a partir da Educação Infantil, letras 
em caixa alta e linguagem adequada à alfabetização, ilustrações 
criadas com materiais que permitem à criança reproduzir em suas 
próprias criações. 

CONVERSANDO SOBRE A NARRATIVA
Por meio de um texto reflexivo, mas ao mesmo tempo divertido 

e cativante pela expectativa que consegue criar, o autor explora com 
delicadeza e bom-humor os sentimentos de uma criança e revela com 
tons expressivos seu universo repleto de angústia e medos secretos. É 
uma oportunidade para um trabalho com a linguagem figurada na sua 
mais verdadeira expressão. Na abordagem dos temas relacionados à 
infância se vale dos recursos da narrativa dos contos para criar uma 
atmosfera de ambiguidade. 

Inicia a narrativa com a expressão “era uma vez” e constrói pouco 
a pouco uma personagem forte e dona de si, - a menina que não 
tinha medo de nada -, até a sequência em que há uma passagem 
de tempo. A menina dorme, no sono se vê em um sonho, no qual 
personagens oníricos colocam questões que ameaçam o paradigma 
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inicial. A sequência de fatos leva a personagem a ter outro ponto de 
vista do que é não ter medo de nada.

A narrativa recorre a recursos gráficos para construir uma forma 
original de contar a história, na qual linguagem textual e visual são 
indissociáveis na construção de imagens que colaboram na criação de 
sentido do texto como um todo.

ESTRATÉGIAS DE LEITURA
Os sentidos que atribuímos ao que lemos dependem, e muito, de 

nossas experiências anteriores em relação à temática explorada pelo 
texto, bem como de nossa familiaridade com a prática leitora.

As crianças, desde cedo, têm acesso aos textos e usam estratégias 
de leitura que permitem compreendê-los, buscando sentido e 
coerência. Por meio da dedução e da inferência, elas percebem os 
indícios que o texto oferece.  

A ênfase no trabalho com as estratégias é fundamental para que 
as crianças encontrem o sentido no que se lê. 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vão ler, 
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições 
de produção e recepção desse texto, confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses realizadas colaboram na formação do leitor.

Eis as estratégias de leitura:

•	 a antecipação do conteúdo do texto, que pode ser feita pelo 
título (os títulos dos textos podem, além de anunciarem 
a temática, indicarem o gênero textual), pela capa do livro, 
pelas ilustrações e outros textos de apoio;

•	 a observação de indícios que o texto oferece para saber como 
ele será e o que mais ele vai dizer. Os indícios podem estar 
nas ilustrações, nas cores usadas, nos tipos de letra, nos fatos 
e informações apresentadas;
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•	 as inferências, isto é, a capacidade de deduzir fatos ou 
situações que não estão expressas no texto, mas que podem 
ser deduzidas por meio de outros fatos já expressos no texto 
ou de indícios, assim como pelo conhecimento de mundo da 
criança.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES
• Pré-leitura: 

Os sentidos que atribuímos ao que se lê dependem, e muito, 
de nossas experiências anteriores em relação à temática explorada 
pelo texto, bem como de nossa familiaridade com a prática leitora. 
As atividades sugeridas neste item favorecem a ativação dos 
conhecimentos prévios necessários à compreensão e interpretação 
do escrito. (Explicitação dos conhecimentos prévios necessários à 
compreensão do texto; antecipação de conteúdos tratados no texto 
a partir da observação de indicadores como título da obra ou dos 
capítulos, capa, ilustração, informações presentes na quarta capa, 
etc.; explicitação dos conteúdos da obra a partir dos indicadores 
observados).

1. Iniciar uma roda de conversa estimulando a criança a falar sobre: O 
que você faz com os seus brinquedos quando eles quebram?

2. Apresentar o livro chamando atenção para o título Na Garagem 
do Vovô. Propor um jogo de adivinhação: O que será que tem nesta 
garagem? Será que tem um carro? Será que tem brinquedos? Ou será 
que o vovô esconde algum segredo em sua garagem?

3. Chamar atenção para a capa do livro, relacionando à tentativa de 
adivinhação anterior: O que você vê? O que o vovô tem nas mãos? 
Será que o vovô tem muitos netinhos? O que será que o vovô faz em 
sua garagem?

4. Na 4ª. capa, observar a imagem, perguntar à criança sobre o que vê 
e motivar a leitura: Quem quer conhecer a garagem do vovô?

• Leitura: 
Apresentar alguns objetivos orientadores para a leitura, focalizando 
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aspectos que auxiliem a construção dos sentidos do texto pelo 
leitor. (Leitura global do texto; caracterização da estrutura do texto; 
identificação das articulações temporais e lógicas responsáveis pela 
coesão textual; apreciação de recursos expressivos empregados pelo 
autor).

1. Ao “entrar” na garagem, a 2ª. capa apresenta onomatopeias que 
expressam o barulho de ferramentas. Este recurso pode ser usado pelo 
professor para brincar com a criança, pedindo a ela que reproduza os 
sons e adivinhe o que representam. A mesma brincadeira pode ser 
proposta ao longo da narrativa, lembrando à criança que dentro da 
garagem do vovô existem sons diferentes e muito especiais;

2. Observe que a história inicia com uma situação-problema. O 
carrinho do Paulinho quebrou e ele chora. Logo pensa em jogar o 
brinquedo no lixo e pegar dinheiro no cofrinho para comprar um 
carrinho novo. Neste momento surge o vovô, pega o brinquedo do 
lixo e chama Paulinho para entrar na garagem. Perceba que o texto 
cria um leve suspense, estimulando a criança a adivinhar o que 
acontecerá a seguir;

3. Ao entrar na garagem, o vovô propõe a Paulinho consertar o 
brinquedo. Observe que ao longo da história aparecem ferramentas 
e materiais. Estimule a criança a descobrir os nomes das ferramentas 
e com quais materiais são feitos os personagens e os objetos que 
aparecem nas ilustrações;

4. Ao viver a experiência de consertar o seu carrinho quebrado, 
Paulinho descobre novas possibilidades escondidas na garagem do 
seu avô. Estimule a criança a refletir sobre tais possibilidades;

5. A partir da descoberta de Paulinho, a autora brinca com as palavras, 
assim como Paulinho brinca na garagem. As rimas convidam a criança 
a se divertir com o texto;

6. Observe que a admiração do menino por seu avô e o respeito à 
sua sabedoria se expressam ao longo da história e se destacam em 
três exclamações que pontuam a narrativa: “Que legal é a garagem 
do vovô!”, “Vovô é inteligente!” e “Aprendi com meu vovô!”. Explore 
estes sentimentos com a criança.
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• Pós-leitura: 
Propor atividades que permitam melhor compreensão e interpretação 
da obra, indicando, quando for o caso, a pesquisa de assuntos 
relacionados aos conteúdos dos demais componentes curriculares – 
interdisciplinaridade –, bem como a reflexão a respeito de temas que 
permitam a inserção do leitor no debate de questões contemporâneas. 

1. Realize a roda de conversa e discuta com o grupo sobre o vovô 
da história. Pergunte à criança sobre o que mais gostou e estimule a 
reflexão: Por que Paulinho disse que o seu vovô é inteligente?

2. Como as pessoas viviam no tempo em que o vovô era uma criança? 
Será que compravam tantos objetos como compramos hoje?

3. Assim como Paulinho, muitas crianças jogam fora os seus 
brinquedos quebrados e outros objetos usados. Será que podemos 
fazer algo para não desperdiçar mais?

4. O que podemos fazer em nossas casas e escolas para evitar jogar 
mais lixo no nosso planeta?

5. Podemos aprender com as pessoas mais velhas do que nós. O que 
você já aprendeu com os seus avós?

6. Leia a página 18, onde a autora conta por que escreveu sobre o 
tema, revelando que o vovô da história foi inspirado em seu pai e a 
experiência que ela própria teve na infância.

7. A partir da conversa, estimule a criança a pesquisar sobre os seus 
avós, buscando respostas para as perguntas: seus nomes e idades, o 
que gostam de fazer, o que gostam de ensinar aos netos, como era o 
mundo no tempo em que eram crianças. Proponha que traga fotos e 
escreva um pequeno texto contando a sua história familiar. Realize 
uma exposição em sala de aula e a partir da atividade desenvolva um 
projeto interdisciplinar com as áreas: Linguagem, História, Geografia, 
Ciências, Matemática, Artes e Educação Física.
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INTERDISCIPLINARIDADE E TEMAS TRANSVERSAIS
Interdisciplinaridade

Orientações gerais para aulas de outros componentes – História, 
Geografia, Ciências, Matemática e Arte – ou áreas para a utilização de 
temas e conteúdos presentes na obra, com vistas a uma abordagem 
interdisciplinar.

Linguagem

•  Trabalhe com as onomatopeias. Incentive as crianças a descobrirem 
os sons das ferramentas da garagem do vovô. Explore diferentes 
ambientes da casa e os seus objetos. Crie novos sons com as crianças;
• Trabalhe com as rimas. Identifique as palavras da história que são 
rimadas e brinque de descobrir novas rimas. Proponha uma oficina 
de poesias, prepare um varal com versinhos criados para os avós. As 
poesias podem ser apresentadas em um sarau;
• Identifique as ferramentas e os objetos que aparecem na garagem 
do vovô. Enriqueça o vocabulário pesquisando outras ferramentas 
úteis que não aparecem na história. Relacione as palavras e crie um 
manual explicando a utilidade de cada uma delas e os cuidados com o 
seu manuseio. Se houver um setor de manutenção na escola, convide 
o responsável para fazer uma demonstração às crianças;
• A partir da entrevista realizada pelas crianças com os avós, 
compare as “Palavras do Vovô” (antigas) e as “Palavras do Paulinho” 
(modernas). Crie um dicionário analisando como as palavras se 
modificam com o passar do tempo. Brinque com as crianças de 
inventar novas palavras;
• Com caixas de papelão, construa um novo cantinho em sala de aula: 
a garagem do vovô. Disponibilize ferramentas de plástico e sucatas 
variadas, permitindo que a criança solte a imaginação e dramatize 
livremente as cenas da história.

História e Geografia

•  Proporcione um momento para as crianças se reunirem e trocarem 
experiências sobre a pesquisa realizada, quando cada uma contará 
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a história dos seus avós, sua origem e sua trajetória. Estimule a 
identificarem semelhanças e diferenças culturais. Reflita com o grupo 
sobre qual sentimento há em comum entre todas as famílias;
•  Proponha a montagem da árvore genealógica e trabalhe as relações 
de parentesco. Localize no mapa: países, estados e cidades de origem. 
Peça às crianças que entrevistem os seus avós e reúnam informações 
sobre onde e como viviam antigamente e as mudanças ocorridas em 
seus hábitos e nas cidades onde vivem hoje;
•  Organize um livro de memórias com os textos, fotos e desenhos. 
Convide os avós para o lançamento e proporcione uma bela exposição 
e confraternização;
•  Estimule as crianças a pesquisarem sobre os riscos ambientais em 
nosso planeta e quais os cuidados que devemos ter para garantir a 
vida às gerações futuras. Crie um mural de notícias e reflita sobre os 
fatos com as crianças;
•  Com caixas de papelão, construa carrinhos inspirados na história e 
outros meios de transporte (trem, navio, avião). Deixe que as crianças 
brinquem livremente. Aproveite para trabalhar as leis de trânsito e 
estimule a reflexão sobre os malefícios que os transportes podem 
causar ao meio ambiente 

Ciências e Matemática

• Pesquise sobre a passagem do tempo e as unidades de medida: 
horas, dias, semanas, meses e anos. Estimule as crianças a descobrirem 
diferentes tipos de relógios e calendários (antigos e modernos);
•  Monte a linha de tempo dos avós e seus netos e compare as idades. 
Identifique as características físicas e emocionais de cada faixa etária: 
tamanho, roupas, diversão e alimentação. Encontre semelhanças e 
diferenças;
•  Pesquise onde encontramos os materiais que aparecem na história: 
madeira, plástico, pano, vidro e outros. Reflita com a criança sobre o 
impacto provocado por cada um deles na natureza, o uso dos recursos 
naturais e o seu tempo de decomposição;
•  Estimule campanhas de arrecadação para a doação de objetos 
usados: brinquedos, roupas, livros e outros. Doe para instituições, 
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convidando a criança a participar deste momento;
•  Estimule a criação de caixas decoradas para a coleção de pequenos 
objetos que seriam descartados (botões, tampinhas, canudos, 
rolhas, carretéis, pedaços de barbante). As caixas de coleção podem 
ser ótimos recursos para o desenvolvimento dos conceitos lógico-
matemáticos: cores, formas, contagem, pequenas operações, noções 
de conjunto e outros.

Artes e Educação Física

•  Estimule a montagem de um ponto de coleta seletiva na escola. 
Reúna a sucata, selecione os materiais e reutilize-os nas aulas de artes 
plásticas e na construção de jogos nas aulas de educação física;
•  Proponha a construção de uma oficina na escola, onde as crianças 
poderão criar os objetos que utilizam no seu dia a dia. Estimule 
a reutilização de materiais no ambiente escolar com o uso de 
embalagens, garrafas pet e sucatas variadas para a criação de objetos 
utilitários, brinquedos, livros e jogos;
•  Pesquise a mistura de cores e proponha às crianças a criação de 
objetos e a pintura a partir do reaproveitamento de sobras de tinta, 
lápis e hidrocor. Enriqueça a caixa de recorte e colagem com sobras de 
materiais diversos: papéis, fitas, tecidos e outros. Presenteie os avós 
com os objetos feitos pelos próprios netos;
• Reúna sucatas e trabalhe as formas geométricas. Aproveite o material 
e proponha a construção de jogos de encaixe, blocos de construção, 
bonecos, casinhas de boneca, mobiliários para a sala de aula e outros;
•  Proponha o resgate das brincadeiras antigas, ensinadas pelos avós. 
Estimule os brinquedos cantados inspirados na história, em especial 
as cantigas de ninar e as brincadeiras de roda do tempo dos avós: 
Sugestão de música: “Eu vi uma baratinha na careca do vovô...”.

LIVROS PARA CONHECER MAIS
Do mesmo autor:

• Quando o Natal acontece – Imperial Novo Milênio, Rio de Janeiro.
• É o bicho... homem! – Imperial Novo Milênio, Rio de Janeiro.
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Rio de Janeiro / RJ – Brasil

Tel. (21) 2580-1168  
e-mail: imperial@imperiallivros.com.br

Site: www.imperiallivros.com.br

• Na cozinha da vovó – Imperial Novo Milênio, Rio de Janeiro.
• O ninho do coração – Imperial Novo Milênio, Rio de Janeiro.
• A casa do lixo zero – Imperial Novo Milênio, Rio de Janeiro.
• Olhos da Terra – Imperial Novo Milênio, Rio de Janeiro.
• Uma história diferente contada de trás pra frente – Imperial Novo 

Milênio, Rio de Janeiro.

Do mesmo assunto:

• Na cozinha da vovó – Imperial Novo Milênio, Rio de Janeiro.
• A casa do lixo zero – Imperial Novo Milênio, Rio de Janeiro
• O menino Nito – Sonia Rosa, Pallas Mini, Rio de Janeiro.
• O menino que tinha medo de errar – Andreia Viviana Taubman, 

Zit, Rio de Janeiro.

Do mesmo gênero:

• Na cozinha da vovó – Imperial Novo Milênio, Rio de Janeiro.


