
Sentados em roda, o primeiro passo é pedir para as crianças falarem seu nome. Em seguida 
me apresento e falo que escrevi um livro que registra alguma das histórias que acontecem 
no reino aonde vice toda a imaginação. 

Pergunto para as crianças sobre o que elas mais gostam de criar imaginar e os temas guiam 
esse estímulo criativo. 

A história escolhida para a atividade é "A Corrida pelo Arco-íris". 

Utilizo uma versão "gigante" do livro para as crianças vivenciarem o impacto visual, 
além de uma representação do arco-íris. 

Ao final, proponho atividades que deverão se encaixar com o ritmo pedagógico de cada  
turma. 

Pode ser um desenho livre da interpretação do que é um arco-íris, atividades que trabalham 
a coordenação motora, interpretação de texto ou até mesmo uma corrida, simulando a vista 
na história. 

 

O valor por criança inclui além da atividade em sala: um livro 
autografado com dedicatória, um giz de cera multi colorido,  e 
um certificado de Agente da Imaginação. 

 

Contar histórias é um ato de amor. É a forma milenar de passar conhecimento e experiên-
cias. Uma gesto de carinho e proximidade no mundo digitalizado, e a aproximação das crian-
ças da ferramenta mais poderosa que existe: os livros. A abordagem preza o estimulo senso-
rial, a amplitude do vocabulário e estimula a criação de histórias. As crianças passam a ser 
produtoras de conteúdo. 

O projeto apoia a literatura brasileira, com a missão de desenvolver a cidadania e a imagina-
ção com criatividade. Firmar o senso de comunidade e cooperação na sociedade. 

Parte da venda dos livros é direcionada para compra de mantimentos a serem doados para 
orfanatos e abrigos. 

Eu, Natalia Avila, sou publicitária que estuda o processo criativo desde os tempos acadêmi-
cos. Me tornei especialista em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas defen-

dendo a importância e relevância do fomento a cultura na formação de uma sociedade mais 
integrada e consciente. Estudei Oficina de arte , criação de eventos e neurocomunicação na 
ESPM e Raciocínio interativo também na FGV. Professora de dança de salão infantil, conta-
dora de histórias para quatro sobrinhos muito amados e dezenas de crianças encantadoras.

 

Inspirado nos moldes narrativos de O Pequeno Príncipe, a obra 
de Natalia Avila propõe um livro infantil de gente grande. 

As mensagens transcendem a beleza da infância e retratam a 
importância da cidadania, unindo adulto e crianças no mesmo 
espaço temporal. 

O final de cada história é inesperado e deixa uma atmosfera 
mágica e sensorial. 

Incentivar a imaginação e criatividade 
com cidadania e amor. 


