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Antes de ler o livro

1. Debate para aquecimento e estímulo à leitura
Antes de apresentar o livro aos alunos, você pode 

estimulá-los em uma roda de conversa, com per-
guntas do seguinte teor: “Se não existissem cartei-
ras, como vocês estudariam?”, “Quem será que in-
ventou as carteiras?”, “Antes de descobrirem o giz, 
como os professores davam aula?” etc. Deixe que 
discutam à vontade e, se for o caso, você pode até 
sugerir que eles tentem descobrir essas respostas. 
Você também pode estimulá-los a dizer que curio-
sidades desse tipo eles têm.

2.  Capa, contracapa, orelhas – elementos informati-
vos do livro

Apresente o livro aos alunos e peça que leiam 
um ou outro desses elementos. Você também 
pode dividi-los em grupos, de modo que cada 
grupo se dedique a observar e ler um desses ele-
mentos e informe os demais grupos sobre suas 
impressões e descobertas. Os alunos devem per-
ceber que essas partes do livro não são meros 
enfeites – embora tenham também o propósito 
de atrair o leitor – e trazem informações sobre o 
conteúdo e sobre o autor.

depois de ler o livro

1. O prefácio do livro – leitura e debate
Junto com os alunos, você pode fazer a leitura do 

prefácio do livro – este prefácio foi escrito por Pe-
dro Bandeira, conhecido escritor de livros infanto-
-juvenis. Trata-se de um prefácio bem-humorado e 
tem a finalidade de apresentar o livro e estimular 
a leitura dele. Você pode solicitar a opinião dos 
alunos sobre o prefácio. Ele serve como estímulo 
à leitura do livro? Como o autor do prefácio men-
ciona a “cultura inútil”, você pode também propor 
o seguinte tema para debate: O que é cultura inú-
til? Ou “existe cultura inútil?”.

2.  Tipos diferentes de texto do livro – observação e 
análise
Estimule os alunos a observar os pequenos textos 

existentes na lateral das páginas. Eles podem verifi-
car se se diferenciam – se é que se diferenciam – do 
texto principal. Você pode pedir que registrem suas 
observações por escrito.

3. As ilustrações – observação e interpretação
O livro apresenta tipos diferentes de ilustração. 

Estimule a observação dos alunos  e peça que eles 
identifiquem esses tipos – as pequenas ilustrações 
que abrem as partes; as ilustrações na lateral das 
páginas; as ilustrações grandes (e bem-humora-
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das) que abrem cada assunto (essas são as de au-
toria do Negreiros). É interessante que os alunos 
sejam capazes de observar que as ilustrações do 
Negreiros têm como característica o humor, sem-
pre presente. 

4.  Cientistas, inventores – pesquisa, troca de infor-
mação e elaboração de mural

Ao longo do livro são citados vários cientistas, 
inventores e até filósofos – Francis Bacon, Hen-
ning Brand, Graham Bell, Santos Dumont, entre 
outros. Os alunos, divididos em grupos, podem 
pesquisar informações sobre a vida e a obra dessas 
pessoas e depois reunir as informações coletadas 
em cartazes, de modo que toda a classe possa par-
tilhar dessas informações. Além dos dados biográ-
ficos, eles podem citar trechos de obras ou frases 
desses cientistas; imagens, recortes. 

5.  Pesquisa em mapas, interdisciplinaridade com  
geografia

Também são mencionados ao longo do livro vá-
rios países, uma vez que a informação sobre os te-
mas em geral indica onde cada fato ocorreu, o local 
de origem de um objeto, do inventor ou cientista 
mencionado. Nesse sentido, os alunos, divididos 
em grupos, poderiam escolher um capítulo e iden-
tificar quais os países mencionados. Em seguida, 
localizar esses países em um Atlas. Você pode unir 

esta atividade à atividade anterior, de modo que 
além das informações sobre o cientista escolhido, 
os alunos tenham também que localizar num mapa 
seu país de origem – e reproduzir isso no cartaz.

6.  Linha do tempo – os períodos históricos, observação 
e construção 

Divididos em grupos, de modo que cada grupo 
fique responsável por um capítulo do livro, os alu-
nos podem tentar identificar o período histórico de 
cada tema abordado, criando uma linha do tempo. 
Esta linha do tempo pode ser feita na vertical ou 
na horizontal, em um cartaz ou no caderno. Pode 
até ser feita com um barbante, onde os alunos pen-
durariam plaquinhas com o nome do período e 
o objeto ou descoberta feita na época. Os alunos 
podem solicitar a ajuda do professor de história, 
pois talvez não tenham ainda estudado alguns dos 
períodos mencionados.

7. Como fazíamos sem... – produção de texto
Com os alunos divididos em grupos, peça que 

cada grupo escolha um tema ou objeto – diferen-
tes dos já desenvolvidos no livro – para fazer uma 
pesquisa e redigir um texto sobre como era a vida 
antes da existência dele, à semelhança do livro.  
Estabeleça um prazo e um dia para a apresentação 
da redação final.


