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PROJETO DE TRABALHO 
INTERDISCIPLINAR
Guia do professor

Este guia apresenta sugestões de ati-
vidades baseadas na obra Adivinhe quem 
vem para assustar, de modo a integrar a 
vivência dos alunos com o texto escrito e 
provocar outras reflexões e pesquisas. 

Considerando que a narrativa mostra 
a “extinção” dos seres mitológicos, devido 
aos costumes da vida moderna e às altera-
ções que o homem provocou na natureza, 
os alunos serão levados a refletir sobre 
coisas que se extinguiram ou que estão 
em processo de extinção, não apenas no 
meio ambiente, mas também nos costu-
mes, na cultura. 

Inicialmente, os alunos observarão a 
capa, os aspectos físicos do livro e as ilus-
trações, e serão convidados a ler o livro in-
tegralmente. Em seguida, com o professor, 
irão conversar sobre a leitura que fizeram 
e serão levados a refletir sobre esses vá-
rios aspectos do mundo moderno.

Depois, divididos em grupos, os alu-
nos serão estimulados a criar e a ilustrar 
um painel com o tema “Os prós e os con-
tras do mundo moderno” e a apresentar 
uma proposta em relação à preservação, 
ou não, da cultura e da natureza.
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ANTES DA LEITURA DO LIVRO

1 Solicite aos alunos que observem a capa do livro sem abri-lo. Em segui-
da, que examinem seus principais elementos: capa, quarta capa, miolo e 
projeto gráfico (disposição dos textos e ilustrações).

2 Peça que observem também informações que constam da capa do livro: 
título da obra, nome do autor, nome do ilustrador, nome da editora.

3 Converse com a turma sobre o título e a fonte usada (uma fonte “tremida”, 
fantasmagórica) bem de acordo com o significado “assustar”. Pergunte 
como os alunos imaginam que seja a história.

APÓS A LEITURA DO LIVRO

4 Pergunte a opinião dos alunos sobre o livro. Gostaram? A história tinha 
algum dos elementos que imaginaram? Qual(is)? Ou era muito diferente? 
Em quê?

5 Agora que já leram a história: o título ganhou um significado diferente do 
que imaginaram? Alguma coisa, na capa, deu uma pista de quem seria o ser 
assustador? O quê? Deixe os alunos à vontade para opinar.

6 De modo a encaminhar a discussão sobre as consequências do mundo 
moderno sobre a vida das pessoas, o meio ambiente e a cultura, estimule 
a turma a refletir a partir de algumas perguntas:

• Na opinião de vocês, a vida antigamente era muito diferente da de 
hoje? Em quê?

• O que pessoas mais velhas costumam falar a respeito?
• Reflitam e troquem ideias sobre os seguintes temas: objetos que te-

mos hoje e que não existiam alguns anos atrás; crenças dos antigos (pes-
soas mais velhas que vocês conhecem) que hoje estão esvaziadas; lendas 
e superstições comuns no passado; o que era assustador antigamente e o 
que é assustador hoje em dia; o meio ambiente no tempo em que os avós 
eram crianças e o meio ambiente hoje.
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• Muitos anos atrás, não existia televisão. O que as pessoas faziam para 
se divertir, para passar o tempo?

• Na opinião de vocês, contar histórias, antigamente, era uma forma de 
diversão bastante comum? Por quê?

• Vocês acreditam em Saci, Cuca, Curupira, Boiúna e outros seres 
semelhantes? Por quê? Vocês conhecem quem acredita? O que essa(s) 
pessoa(s) fala(m) a respeito?

7 Oriente os alunos a fazer uma lista sobre as alterações que vêm ocor-
rendo no mundo. Eles podem começar a pensar na lista a partir dos ele-
mentos da narrativa que acabaram de ler. Por exemplo:

Mundo de ontem
 
   •  As pessoas andavam a pé ou a 

cavalo.

   •  A Cuca e os seres como ela eram 
muito assustadores.

   •  As pessoas não tinham televisão. 
O que elas tinham como diversão?

   •  A comunicação entre as 
pessoas e os lugares era difícil e 
complicada.

   •  As matas estavam mais 
preservadas.

   •  Os rios não eram poluídos. As 
pessoas podiam nadar nos rios.

   

   •  A iluminação das cidades era 
precária e os barulhos eram 
diferentes e em menor escala.

Mundo de hoje

   •  As pessoas andam de carro ou de 
transporte coletivo; menos gente 
anda a pé.

   • O que é assustador hoje em dia?

   •  A televisão está em toda parte, em 
todas as casas. O que as pessoas 
deixaram de fazer?

   •  Existem vários meios de 
comunicação, alguns muito 
rápidos; existem estradas, aviões, 
trens etc.

   •  A devastação da natureza é 
enorme.

   •  A poluição dos rios é excessiva; 
às vezes, todos os peixes de um 
mesmo rio morrem por isso; 
existem lugares onde o rio se 
transformou num grande esgoto 
(São Paulo, por exemplo).

   •  Nas cidades, a iluminação e o 
barulho são intensos.
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A partir dessa lista, os alunos poderão perceber que existem outras coisas 
que também estão entrando em extinção no mundo moderno, não ape-
nas a natureza. Hoje em dia, a preocupação com a natureza é grande. É 
comum ouvirmos falar de aquecimento global, de preservação, de reflo-
restamento e de outras providências que devem ser tomadas para salvar 
o planeta. E é menos frequente a referência a outros aspectos – muitos, 
positivos – da vida moderna.
O objetivo dessa reflexão não é a nostalgia de tempos antigos ou a volta 
ao passado e a condenação do presente: existem progressos bem-vindos 
que se tornaram indispensáveis. Estimule os alunos a pensar também sobre 
esses aspectos e a se manifestar a respeito. 

8 Divida os alunos em grupos de quatro, se possível. Cada um fica en-
carregado de resumir, em um painel ilustrado, a visão do grupo sobre a 
reflexão feita na atividade anterior. O tema do trabalho pode ser “Prós e 
contras do mundo moderno”. Cada grupo cria um título para o seu painel 
e o ilustra com desenhos, recortes e legendas.

9 Além de resumir a reflexão, o painel deve apresentar também uma pro-
posta do grupo em relação ao que pode ser feito para preservar algumas 
coisas – caso eles achem que há algo a ser preservado. Caso achem que não 
há nada a ser preservado, isso também deve ser explicitado e explicado.
Estabeleça dia e horário para a confecção dos painéis, que podem ser 
feitos em sala de aula. Os alunos irão precisar de material: tesoura sem 
ponta, cola, canetas coloridas, revistas e jornais velhos etc.
Em outra data, cada grupo deve fazer a apresentação de seu painel para a 
turma, com uma exposição oral.


