
No Templo do Trovão

SUPLEMENTO DO PROFESSOR

E
ste Suplem

ento do P
rofessor refere-se à obra N

o Tem
plo do Trovão, da E

ditora Á
tica. N

ão pode ser com
ercializado. E

laboração: C
ristina do Vale e D

anilo R
. S.



2

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

1.  DOU-LHE UMA...
LEILÃO “ÀS ESCURAS” DE PRENDAS-SURPRESAS

No início de No Templo do Trovão, os Tigres, empolgados por partici-
par de um leilão, acabam arrematando um objeto sem saber do que se 
tratava. Pode ser divertido criar com os alunos um leilão “às escuras” 
de prendas-surpresas. O professor deve providenciar algumas pren-
das (podem ser objetos engraçados, descrições de prêmios inusitados 
ou pequenas tarefas a serem realizadas pelos alunos), que devem ser 
ocultadas em caixas. Cada prenda deve ter um número de lote e um 
valor de lance inicial (que pode variar, para aumentar a curiosidade 
dos alunos). O professor pode atuar como leiloeiro, ou escolher um 
dos alunos para ocupar essa função. Após explicar o funcionamento 
de um leilão e o mecanismo dos lances, o professor deve distribuir o 
“dinheiro” – que pode ser representado por fichas de plástico, notas 
de brinquedo, feijões, etc. – em quantidades iguais entre os alunos, 
para que se mantenha a competitividade nos lances, sendo interessan-
te estipular um limite para que eles tenham de gerenciar seus recursos 
com parcimônia. Inicia-se o leilão com o apregoamento de cada lote, 
vendido ao aluno que oferecer o lance maior.
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2.  PROFISSÃO: REPÓRTER
VIDEORREPORTAGEM SOBRE O TEMPLO DO TROVÃO

Pietro Mancuso se faz passar por repórter de um grande jornal para 
acompanhar os Tigres na busca do Templo do Trovão, mas, na ver-
dade, era um aspirante a jornalista que desejava escrever um artigo 
explosivo para alavancar sua carreira. Ao final, para não despertar a 
cobiça e as más intenções quanto ao incrível segredo desse templo, 
Pietro Mancuso desiste do plano. E se os alunos fossem repórteres, 
como contariam essa emocionante história aos espectadores? Nesta 
atividade, divididos em grupos, eles devem criar uma videorrepor-
tagem de dois minutos sobre o Templo do Trovão. Os membros de 
cada grupo devem atuar de acordo com as ocupações de uma equipe 
de reportagem: repórter, cinegrafista, iluminador, editor, etc. O pro-
fessor deve explicar a função de cada atividade e como realizá-las. 
A criação dos cenários fica a critério dos alunos. Sugere-se orientar 
a turma a criar um roteiro para a estruturação da reportagem. Os 
vídeos poderão ser apresentados em classe.

3.  OLHOS DE LINCE
EXERCÍCIO DE OBSERVAÇÃO E MEMORIZAÇÃO

Gigi mostra grande poder de observação ao perceber que as mulhe-
res que a haviam abordado eram, na verdade, uma só: a vilã Lola 
Lamar. Uma oportunidade para estimular a capacidade de observa-
ção dos alunos é propor uma atividade em que eles devem memo-
rizar as características de um ambiente, um cenário ou uma pessoa. 
O professor apresenta uma foto aos alunos, dando-lhes um tempo 
para observá-la (sugere-se trinta segundos) e, depois, outro intervalo 
para anotarem o máximo de detalhes que conseguirem lembrar. Se 
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desejar, o professor pode formular perguntas específicas (exemplos: 
qual era a cor da calça da personagem? Em que braço ela usava um 
relógio de pulso? Quantas janelas havia na casa?). Nesse caso, deve 
ser sorteada a ordem em que os alunos responderão às questões. 
Ao final, as respostas devem ser conferidas com a imagem original. 
O professor pode repetir a atividade outras vezes, restringindo cada 
vez mais o tempo de observação das imagens pelos alunos.

4.  UM MAPA DIFERENTE
INTERPRETAÇÃO DE MAPA DESCRITIVO (COM MONTAGEM  

OPCIONAL DE BÚSSOLA CASEIRA)

Na busca pelo tesouro do Templo do Trovão, os Tigres precisam se 
orientar por um mapa cartográfico, e, em um momento emocionante 
da aventura, improvisam uma bússola para se localizar. Nesta ativi-
dade, os alunos deverão criar e se orientar por “mapas do tesouro” 
diferentes. Como primeira etapa, se desejar, o professor pode ajudar 
os alunos a confeccionar bússolas caseiras simplificadas (as instru-
ções são facilmente encontradas na internet). No entanto, a bússola 
não é imprescindível para a realização da atividade. Divididos em 
grupos, os alunos vão elaborar mapas do tesouro descritivos, e não 
cartográficos: o mapa deve conter instruções como “inicie no ponto 
x, dê 5 passos ao norte; depois, ande 10 passos a leste, etc.” (Caso 
não tenham criado bússolas, os alunos podem dar instruções como: 
“no ponto x, olhando em direção à cantina, dê 5 passos à frente; vire 
à direita e dê mais 10 passos, etc.”). No ponto de chegada, o grupo 
que criou o mapa deverá colocar o objeto que fará as vezes de “te-
souro”. Os mapas prontos serão sorteados entre os demais grupos, 
que deverão decifrá-los com a ajuda de suas bússolas caseiras ou 
apenas com base nas instruções descritivas.
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