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Marina Colasanti traz à tona o universo existencial feminino e as questões
sociais de nosso país neste livro. Ela relembra, também, os amigos
queridos, reflete sobre experiências vividas, narra eventos corriqueiros,
choca se com o desrespeito à natureza. Que bela manhã de sábado passava
eu naquele chalé antigo, naquela antiga rua de Petrópolis. (...) Eis que dois
carros pararam do outro lado do rio (...). Carros cheios, família em passeio
matinal. Duas pessoas saltaram de um carro (...). Abriram os braços. (...) "Procuram o sol, o
céu", pensei comovida diante daquela cena singela de reencontro com a natureza. (...)
Agacharam se à beira dos canteiros, os famosos canteiros de hortênsias (...) arrancando
puseram se a desenraizar moitas inteiras. Sua marca em todos os textos é a profunda
percepção do real e a sensibilidade com que usa as palavras.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivo: conhecer a autora
1. Antes de conhecer as histórias, leia no livro uma entrevista com a autora feira por
Antonieta Cunha. Depois da leitura, elabore um parágrafo sobre Marina Colasanti.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do livro
1. Leia o texto Crônica para saber sobre este gênero literário.
2. Leia o sumário para conhecer a estrutura do livro e os títulos das crônicas.
3. Leia todas as crônicas com a intenção de apreciar o tom afetivo e poético presentes
nos textos e também selecionar as palavras desconhecidas.
4. Descubra o significado das palavras desconhecidas. Monte um caça-palavras.
5. Em dupla, escolha duas crônicas e prepare uma apresentação para a classe. Para isso
use as mais variadas linguagens.
6. Escolha uma crônica e transforme-a em um texto não- verbal.
7. Liste outros assuntos que poderiam ser incluídos nos subtítulos.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno
1. Pesquise para conhecer outros livros escritos pela autora.
2. Pesquise para conhecer Clarice Lispector e Rubem Braga.
3. Crie a sua crônica sobre algum amigo querido.
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