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Antes de ler o livro

1. Contato inicial com a história
Folheie rapidamente o livro com os alunos, pedin-

do para que observem as ilustrações e digam o que 
está acontecendo na história. Você pode escolher uma 
ou duas ilustrações para uma observação mais atenta 
e uma discussão mais detalhada a respeito do que ela 
representa. Para isso, o melhor é optar por páginas 
onde não exista texto. Também é interessante discutir 
como as crianças pensam que as imagens foram feitas: 
será que foram desenhadas à mão ou no computador? 
Como foram coloridas? Se considerar adequado, peça 
para desenharem algo usando uma técnica que apro-
xime o desenho criado das imagens do livro.

2. Aproximação da narrativa
Retome com os alunos o título do livro, Um universo 

numa caixa de fósforos, e leia com eles o texto da con-
tracapa e o primeiro parágrafo da página 6. Então, pro-
ponha uma roda de conversa onde todos digam o que 
colocariam dentro de suas caixas de fósforos se pudes-
sem guardar ali qualquer coisa que desejassem. Cada 
um deve dizer o porquê de sua escolha. A proposta é 
aproximar o leitor da história que será trabalhada.

enquAnto se lê o livro

1. Levando o texto para o universo real
Leia com a turma o texto da página 8 e, depois, 

proponha que façam como Max, fechando um dos 
olhos e “pegando” coisas distantes com os dedos 
em pinça. Você pode aproveitar a atividade para in- 
troduzir conceitos sobre nossa visão (ciências) ou 
perspectiva (arte). Para trabalhar perspectiva é inte-
ressante analisar algumas obras famosas e comentar 
o gesto conhecido dos pintores, tão semelhante ao 
de Max, fechar um dos olhos e medir o que vê com 
o polegar estendido.

2. Análise de conteúdo e interpretação
Max guardava tudo o que queria em uma caixa  

de fósforos. Já, um colega de escola, usava uma  
caixa de sapatos. Discuta com os alunos as semelhan-
ças e as diferenças entre as atitudes desses meninos: 
por que o garoto guardava também o que menos gos-
tava? Por que uma caixa de fósforos ou de sapato? O 
raciocínio de Max, de que era necessária uma caixa 
maior para guardar o que se gostava e também o que 
não se gostava, é correto? Essa discussão pode ser rea-
lizada em uma roda de conversa.

depois de ler o livro

1. Leitura de imagens e criação
Folheie o livro com a turma e discuta quais mo-

mentos da história foram ilustrados. Em seguida, 
questione-os sobre que outros momentos eles ilustra-
riam e como seriam essas imagens. Então, proponha 
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a criação desses novos desenhos utilizando técnicas 
que já tenham sido trabalhadas em sala de aula, ou 
aproveitando a atividade para desenvolver uma nova 
técnica artística. As imagens criadas poderão ser ex-
postas na classe.

2. Análise crítica do texto lido
Em uma roda de conversa, proponha a seguinte 

questão aos alunos: “Max realmente guardava tudo 
na caixa de fósforos ou era apenas sua imaginação? 
Por quê?”. Depois de exporem o que pensam, releia 
com eles o último parágrafo da página 24 e pergunte 
se ele indica que tudo é imaginação do garoto: como 
o sol poderia estar no céu e na caixa de fósforos ao 
mesmo tempo? Aproveite para discutir com a turma 
o universo de fantasia das histórias que conhecem e 
comparar com o que leram nesse livro.

3. Discussão e comparação de comportamentos – 
proposta de ação

Max mantém tudo o que guarda só para si, ele até 
mostra para os amigos, mas não deixa ninguém tocar 
em nada. O outro garoto tem um comportamento 
diferente, compartilha tudo o que guarda na caixa  

de sapatos com seus colegas. Discuta com os alunos 
qual dessas atitudes consideram melhor e por que 
pensam dessa forma. Peça para dizerem como eles 
se comportam: costumam ter ciúmes das coisas que 
gostam? Compartilham o que possuem? Deixam os 
colegas brincar com o que é seu? Por fim proponha 
um “dia da partilha” em sala de aula, em que os alu-
nos tragam para a classe algo de que gostam muito e 
permitam aos colegas tocar, brincar, ler, interagir. No 
dia combinado, cada criança deve apresentar o que 
trouxe e o motivo pelo qual escolheu esse objeto.

4. Das coisas aos sentimentos
Max percebe que mais importante do que todas as 

coisas que guardava eram os sentimentos que reche-
avam a sua vida. Peça para as crianças dizerem o que 
pensam disso, e identificarem como guardam seus 
próprios sentimentos. Incentive-as a pensarem em 
suas boas memórias de vivências com as pessoas ama-
das e a valorizar essas experiências. Então, individual-
mente, cada um pode criar uma história onde seja o 
personagem central e diga tudo de mais precioso que 
guardaria em uma caixinha mágica. Os textos pode-
rão ser compartilhados em uma roda de leituras.


