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ANTES DE LER O LIVRO

1. Primeiro contato com o livro – explorando os textos 
iniciais e levantando hipóteses:

Convide os alunos a folhear as primeiras pági-
nas do livro para conhecer o colégio Ripley, os 
professores de lá, a equipe da AIR e Ilha de Bion. 
Observe as imagens que acompanham os textos, 
deixando que eles façam comentários. Peça aos 
alunos que identifiquem termos ou palavras que 
não conheçam e produzam uma lista.

Em seguida, unifique todas as listagens e distribua 
as palavras entre os alunos, pedindo a colaboração 
de todos para pesquisar em dicionários ou outras 
obras de referência, anotando as definições encon-
tradas e compartilhando-as com os demais colegas.

Então levante os conhecimentos / as referências 
que os alunos têm sobre o dragão. Certamente eles 
já ouviram histórias e até assistiram a filmes em 
que esse ser mitológico aparecia. Reforce que ele 
está associado a lendas e mitos de diversas culturas. 
Deixe que os alunos se manifestem, inclusive sobre 
suas expectivas em relação à história que será lida. 
Depois encaminhe a leitura do livro.

DEPOIS DE LER O LIVRO

1. Analisando uma cena e criando outra:
Logo no início da narrativa, a aparição do dragão 

é descrita de uma forma bastante peculiar: Riki e 
Aimi esperam contemplar um romântico pôr do 
sol, mas a luz avermelhada que brilha por detrás de 
uma estranha névoa revela-se, na verdade, os olhos 
de um terrível dragão que cospe fogo. O que era 
para ser um fim de tarde romântico vira uma cena 
de terror.

Mais tarde a equipe da AIR vai investigar mais a 
fundo a história e depara-se com a explicação sobre 
o Triângulo do Dragão, que dá nome ao livro. Com 
base nessa passagem, proponha aos alunos – indi-
vidualmente ou divididos em grupos – que criem 
uma cena semelhante, envolvendo uma situação 
de aparente tranquilidade ou alegria, romantismo 
etc., em que, de repente, as coisas se transformem, 
para uma situação de mistério, medo ou terrror. 
Oriente-os a usar um elemento que, assim como 
as luzes vermelhas dos olhos do dragão, seja pivô 
dessa transformação.

O TRIÂNGULO DO DRAGÃO
Autor: Robert Le Roy Ripley
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2. Inspiração animal:
Mais adiante na história, Max dá uma verda-

deira aula de zoologia explicando como funciona 
a localização dos morcegos: “Li é capaz de ver no 
escuro, da mesma maneira que os morcegos. Os 
morcegos emitem sinais em diversas frequências. 
Então eles ouvem os ecos e os ‘veem’ como se fos-
sem imagens. Os ecos informam aos morcegos o 
que está ali, a velocidade com que se desloca e 
em que direção... É assim que eles localizam ma-
riposas e outros animais.”

Converse com os alunos sobre as habilidades de 
outros animais, como a visão apurada das águias, o 
olfato supereficiente de alguns cães etc. Ouça o que 
eles têm a dizer a respeito e levante seus conheci-
mentos sobre o tema.

Depois desafie-os a uma pesquisa em que eles 
tragam informações novas e surpreendentes sobre 
as capacidades animais (lembre-os de incluir ani-
mais menores, como insetos, e eles irão se surpre-
ender). Com base no resultado, divida a sala em 
grupos para que criem um novo dispositivo para 

ajudar a equipe AIR em suas investigações, basea-
do no que foi descoberto. 

3. Construindo um robô:
Depois de ter lido a história e acompanhado 

mais uma aventura da equipe da AIR, desta vez 
tendo o Japão como cenário, os alunos certamente 
estarão motivados a um exercício criativo.

Convide-os a se inspirar nos instigantes robôs de 
Ren Nagano, nos conhecimentos recém-adquiri-
dos durante a leitura e até nas últimas inovações 
tecnológicas para imaginar um pequeno episódio 
envolvendo robôs e ambientado no próprio con-
texto da sala de aula ou da escola.

O que poderia acontecer se, de repente, fosse 
possível ter um colega de classe feito de metal e cir-
cuitos elétricos? Ou talvez um professor-robô, que 
exibisse imagens, esquemas e animações numa tela 
“embutida” no seu próprio corpo? Deixe-os livres 
para criar e, depois, registrar por escrito aquilo que 
imaginaram. Imagens, como desenhos e colagens, 
podem ser usadas para ilustrar o episódio.
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