


Uma corrida que encanta milhares de corredores, a 
Maratona é conhecida e praticada em todo mundo. Aqui 
nos inspiramos na Maratona esportiva, uma das mais antigas 
provas olímpicas da história, para convidar estudantes e pro-
fessores de todo Brasil a correrem com a gente uma maratona 
de leitura, entre narrativas encantadoras e personagens ines-
quecíveis. Vamos juntos superar esse desafio?

A 1ª Maratona da Árvore Livros - concurso de leitura - foi 
realizada, em 2017, quando crianças dos anos iniciais do En-
sino Fundamental se aventuraram na leitura de livros selecio-
nados com carinho pela Árvore, e homenagearam o escritor 
e cartunista Ziraldo. Foi uma experiência para ficar na nossa 
história, milhares de livros foram lidos, além de possibilitar 
momentos emocionantes para professores e estudantes de 
todo o país! Nós não queremos parar por aí!

A Maratona de Leitura da Árvore voltou e agora estudantes de 
todo o Ensino Fundamental e Ensino Médio também podem 
dar largada nessa aventura pelo universo dos livros. Nesta edi-
ção, vamos juntar dois universos que vão tornar tudo ainda 
mais especial: a arte da ilustração e o mundo dos jogos. Sim, é 
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isso mesmo!  O desafio é curioso, mas tem tudo a ver. Você já 
ouviu falar do universo dos jogos de imaginação? Com cartas 
na mão, os jogadores são capazes de viajar por mundos dife-
rentes, enfrentar grandes desafios e se transformar ao longo 
das jornadas. É parecido com correr uma maratona! É sobre 
partir em uma aventura e se transpor para o mundo de dife-
rentes personagens numa jornada inesquecível! Ao se trans-
portar para essas realidades, os fãs de jogos de imaginação 
fazem uso de cartas específicas e ricamente ilustradas. Você já 
viu as lindas cartas com ilustrações criadas para esses jogos? 
Se ainda não, vale pesquisar algumas delas na internet! A nos-
sa Maratona vai contar com quilometragens de histórias e um 
destino final: criar cartas sobre essa aventura entre narrativas 
e personagens inesperados. É também um desafio de percor-
rer uma história, um mundo muitas vezes desconhecido, para 
chegar ao final completamente transformado (a).

O universo dos jogos é inspirador, sejam os olímpicos ou 
ainda aqueles que mexem com nossas fantasias e criativi-
dade, como os jogos de imaginação. Por esse 
motivo, convidamos estudantes e profes-
sores de todo o Ensino Fundamental 
(1º ao 9º ano) e do Ensino Médio 
para embarcarem nessa cor-
rida com a gente. Durante 
o concurso, teremos uma 



etapa de leitura (queremos ver quem alavanca mais essa 
corrida!) e, inspirados em um dos livros que indicamos para 
a proposta, a turma vai ilustrar cenas do livro lido, criando 
cartas de um jogo de imaginação baseado na história lida. 
Depois disso, claro, é só nos enviar imagens de algumas das 
cartas ilustradas e convidar a turma para jogar! Vamos con-
tar todos os detalhes lá na frente.

Venham se divertir, ler e dar largada nessa jornada! En-
tre livros e jogos, muitas competências serão desenvolvidas, 
desde a criatividade às habilidades de construção coletiva. É 
hora de correr pelo mundo dos livros com a gente e também 
imaginar-se parte deles! Preparados(as) para a Maratona de 
Leitura da Árvore?

Nas próximas páginas vamos explicar passo a passo como 
o concurso vai funcionar. Acompanhe com a gente!



Nessa jornada, muitas aventuras esperam por cada estudante! 

As etapas a seguir vão orientar os caminhos a percorrer, sejam eles 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, como dos anos finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. A proposta é semelhante, com 

um acervo diferente que direciona a abordagem. A mediação afe-

tuosa e direcionada de cada educador ou educadora que acompa-

nha o concurso na escola também irá tornar possível o diálogo da 

proposta com a realidade de cada turma. Ao final do detalhamen-

to da dinâmica, compartilharemos os livros indicados para inspirar 

a criação e ilustração das cartas!

Dicas para percorrer a Maratona:

Lembre-se de conferir se toda turma está com os acessos à Árvore 

Livros. Com os códigos em mãos, é hora de se aventurar pelas leituras.

Durante o concurso, a turma pode ler quantos livros quiser! Sim, 

podem maratonar livros, histórias e se encantar com uma diversi-

dade de personagens. Quanto mais livros a turma tiver lido ao final, 

mais possibilidades ela terá de ser premiada por leitura no encerra-

mento do concurso. A etapa da leitura é super importante. Vamos 

maratonar livros?

Vamos começar 
a Maratona?



Além da leitura, a proposta envolve também uma experi-

ência criativa. É isso aí! Na segunda etapa, a turma vai ilustrar 

cartas inspiradas em um dos livros lidos para criar um jogo 

de imaginação. São algumas dessas cartas que receberemos 

no final para avaliar e premiar os melhores trabalhos! Para 

essa criação, só um livro poderá ser escolhido como inspira-

ção, ainda que a turma venha maratonando um monte de ou-

tros títulos. As outras leituras contam como complementares 

e aproximam a turma da oportunidade de premiação como 

turma mais leitora.

Depois de ilustrar as cartas e criar regras para o jogo, é hora 

de reunir a turma para jogar. E quem sabe depois convidar 

muito mais gente da comunidade escolar para assistir e parti-

cipar também! Essa é a linha de chegada da nossa Maratona. 

Um momento de partilhas, risos e de dar asas à imaginação! 

Vamos detalhar um pouco mais cada etapa?

Foi dada a largada: etapa de leitura

A Maratona de Leitura da Árvore começa no dia 09 de maio e 

a partir desse dia a turma já pode trilhar aventuras pelos livros 

da plataforma! 

Com o acesso da Árvore, muita curiosidade e entusiasmo, 

vale começar pesquisando os livros indicados no acervo. Que 



tal favoritar seus preferidos clicando no botão de coração ao 

lado da capa? Neste guia, recomendamos 6 títulos para inspi-

rar a criação das ilustrações ao final.  Em outro material, que 

também está disponível na plataforma, intitulado Maratona de 
Leitura: guia para maratonar livros, está uma lista mais ampla, 

com sugestões de uma variedade de livros que podem fazer 

companhia para cada estudante durante o percurso.

Nesta etapa da Maratona, é hora de se aventurar pelas his-

tórias e escolher o livro que vai mobilizar a turma durante todo 

o concurso. Ele será o livro principal e o jogo será inspirado 

nele! Isso não significa que a turma não poderá ler quantos li-

vros quiser (afinal estamos em uma Maratona :) ), mas significa 

que toda a turma vai precisar se aprofundar na leitura do livro 

escolhido pelo coletivo, entre as 6 opções que indicamos para 

cada etapa aqui no guia. É dessa leitura que vai nascer cada  

carta ilustrada na etapa seguinte. Ela é o coração do jogo!

As professoras e professores serão mediadores de 

leitura, orientando a escolha  da turma e 

direcionando o trabalho com o li-

vro escolhido, aprofundando-

-se na história, nas perso-

nagens e ajudando os 

estudantes a selecio-

nar cenas marcantes 



da narrativa lida para a criação das ilustrações do jogo. Nesta 

etapa da Maratona, o objetivo final é atravessar a história, ler 

com dedicação e passar por cada parte dela, se emocionando 

e torcendo pelas personagens.

Linha de chegada: etapa de ilustração

Ufa! Depois dessas aventuras incríveis, é o momento de se 

preparar para a cruzar a linha de chegada. Estamos bem perto!

Após a leitura do livro escolhido, a turma vai relembrar tudo 

que descobriu na história, revisitando ou escolhendo as ce-

nas mais marcantes do livro para ilustrar as cartas do jogo de 

imaginação. Uma dica:  como se trata de um trabalho cole-

tivo, com a ajuda da professora ou professor, podem eleger 

as cenas mais representativas e dividir a turma em pequenos 

grupos para ilustrá-las em formato de cartas.

Quando o processo de criação terminar, a professora ou pro-

fessor, junto com a turma, deve decidir quais serão as 3 cartas 

a serem enviadas para a equipe da Árvore, por meio de um link 

disponível na página inicial da plataforma nas semanas finais 

do concurso. Elas não precisam ter sido criadas pelo mesmo 

jogador, basta que a turma as identifique como as melhores re-

presentantes do jogo. As cartas serão avaliadas pela equipe da 

Árvore para o resultado da premiação de ilustração.



Sugerimos que o baralho do jogo tenha uma quantidade 

proporcional de cartas ao número de alunos da turma. Depois 

que desenharem todo o baralho e criarem as cartas, é hora de 

afinar as regras do jogo entre o grupo. A turma deve decidir 

como o baralho será jogado e quais as regras para pontuar. 

Nós sugerimos que ele seja jogado de forma similar ao “Ima-

gem e Ação”, onde jogadores tiram cartas e as representam por 

mímicas, desafiando os outros participantes a adivinharem de 

que carta se trata. Como cada carta retrata uma cena impor-

tante do livro, vai ficar fácil adivinhar, né? Basta conhecer bem 

a história e ficar atento(a) a interpretação da pessoa da vez.

Vamos resumir?

Resumindo bem, os participantes vão executar as se-

guintes etapas:

1 - Escolha do livro com o apoio do(a) professor(a).

2 - Leitura da obra escolhida entre os 6 títulos recomenda-

dos neste guia para cada etapa escolar. Em paralelo, a turma 

pode seguir maratonando também outros livros.

3 - Produção de ilustrações para as cartas de um jogo de 

imaginação inspirado na obra literária lida. Sugerimos que as 

cartas tenham um formato/tamanho próximo ao convencio-

nal entre cartas de jogos de baralho. 



4 - O(a) professor(a) mediador de cada turma vai escolher 

3 cartas ilustradas e enviá-la para a equipe da Árvore, anexa-

das no formato JPG (tamanho máximo de 10MB) por meio do 

formulário disponível na página inicial da plataforma Árvore 

Livros.  A imagem das cartas a ser enviada pode ser uma foto-

grafia, desde que bem nítida, como também pode ser digitali-

zada para o envio. 

5 - Opcionalmente, a escola pode celebrar todos os traba-

lhos produzidos por meio de um evento destinado às turmas, 

onde elas jogarão entre si, além de convidarem outros amigos 

e membros da comunidade escolar para participarem.

Depois é só aguardar o resultado final, que será divulgado 

na data informada no regulamento do concurso. Esperamos 

que a experiência seja inesquecível e que a Maratona seja vi-

vida com empolgação, alegria, descobertas e muita energia 

para ler, criar e imaginar! Uma aventura maravilhosa a todos 

e a todos! Que a linha de chegada seja emocionante!



Fiquem ligados(as) nas sugestões de livros incríveis para o Concurso! 
São 6 recomendações para cada etapa escolar. A turma pode escolher 
até 1 (uma) para inspirar as ilustrações do jogo, mas pode ler quantos 
livros quiser na plataforma durante nossa maratona de leitura! 

Anos iniciais do 
Ensino Fundamental

Meu amigo Etevildo
Autora: Telma Guimarães
Ilustrações: Fábio Sgroi
Editora: Editora do Brasil

Chá de sumiço e outros 
poemas assombrados

Autor: André Ricardo Aguiar
Ilustrações: Luyse Costa    

Editora: Autêntica

Acervo para 
inspirar o jogo

https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/meu-amigo-etevildo
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/cha-de-sumico-e-outros-poemas-assombra
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/cha-de-sumico-e-outros-poemas-assombra


Moscas e outras memórias
Autoras: Eve Ferretti e Fabíola Werlang
Ilustrações:  Eve Ferretti
Editora: Aletria

MMMM: Mônica e Menino 
Maluquinho na Montanha Mágica

Autores: Maurício de Souza,
Ziraldo e Manuel Filho 

Editora: Melhoramentos

Fergus Voador:
o grande desafio de ciclismo

Autores: Chris Hoy, Joanna Nadin
Ilustrações: Clare Elsom

Editora: Rocco Jovens Leitores

Dona revirada 
Autor: Luiz Antonio Aguiar
Ilustrações: Márcia Széliga 
Editora: Melhoramentos

https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/moscas-e-outras-memorias
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/mmmmm
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/mmmmm
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/fergus-voador-o-grande-desafio-de-ciclismo
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/fergus-voador-o-grande-desafio-de-ciclismo
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/dona-revirada
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/ei-vamos-tirar-uma-foto


Anos finais do 
Ensino Fundamental

Minecraft: Zumbiville 
Autor: Online Editora

Editora: Online Editora

O mistério do 5 estrelas
Autor: Marcos Rey

Ilustrações: Alê Abreu
Editora: Global

Canudos: santos e guerreiros 
em luta no sertão
Autor: Luiz Antonio Aguiar
Ilustrações: Renato Moriconi
Editora: Melhoramentos

https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/minecraft-zumbiville
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/o-misterio-do-5-estrelas
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/canudos-santos-e-guerreiros-em-luta-no-sertao
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/canudos-santos-e-guerreiros-em-luta-no-sertao


Enola Holmes: o caso do 
marquês desaparecido

Autora: Nancy Springer
Editora: Verus

Viagem ao centro da terra
Autor: Júlio Verne

Ilustrações: Riou
Editora: Melhoramentos

Contos de terror e mistério
Autor: Edgar Allan Poe
Ilustrações: Rogério Borges
Editora: Editora do Brasil

https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/enola-holmes-o-caso-do-marques-desaparecido
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/enola-holmes-o-caso-do-marques-desaparecido
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/viagem-ao-centro-da-terra-95ca7bdd-54d2-421f-88f2-69bb010f8fbe
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/contos-de-terror-e-misterio


Ensino Médio

Torto arado
Autor: Itamar Vieira Junior

Editora: Todavia

A visão das plantas
Autora: Djaimilia 

Pereira de Almeida
Editora: Todavia

O médico e o monstro
Autor: Robert Louis Stevenson
Ilustrações: Kerem de Freitas Ribeiro
Editora: Melhoramentos

https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/torto-arado
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/a-visao-das-plantas
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/o-medico-e-o-monstro


Odisseia em quadrinhos
Autores: Homero, Piero Bagnariol

Editora: Peirópolis

A estrela mecânica
Autor: Tiago de Melo Andrade

Ilustrações: Kael Kasabian
Editora: Melhoramentos

23 histórias de um viajante
Autor: Marina Colasanti
Editora: Global

https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/odisseia-em-quadrinhos
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/estrela-mecanica-a
https://livros.arvore.com.br/biblioteca/livro/23-historias-de-um-viajante



