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Coleção Casa Amarela
Lilian Sypriano

PROJETO DE 
TRABALHO 

INTERDISCIPLINAR

Guia do professor

Este guia apresenta
sugestões de atividades
interdisciplinares basea -
das na obra Mãos ao
alto! É um assalto!, visan-
do ao estabelecimento de
vínculos significativos entre
a vivência dos alunos e a
palavra escrita. As ativi-
dades estão divididas em
três partes. Na primeira,
os alunos serão motiva-
dos a ler integralmente
o livro. Na segunda, o
objetivo é levá-los a
conhecer algumas carac-
terísticas da obra literária
(enredo, personagens,
linguagem) e os elemen-
tos implicados em sua
composição (capa, ilus-
trações, vinhetas). Na
terceira parte, os alunos
serão orientados na con-
fecção de um texto
imagístico.

Mãos ao alto!
É um assalto!
Mãos ao alto!
É um assalto!
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2

ANTES DA LEITURA DO LIVRO

1 Comece conversando com os alunos sobre o título e a ilustração da capa do
livro Mãos ao alto! É um assalto!. Faça perguntas como:

• O que você  achou do título: divertido? agressivo? assustador? Por quê?
• Independentemente do título, que tipo de história a ilustração da

ca pa sugere?
• Em sua opinião, qual é a diferença entre ler um livro com esse título e 

ouvir, numa situação real, essa frase?

2 Peça aos alunos que falem sobre assuntos que podem ser focalizados num
texto cujo título é Mãos ao alto! É um assalto!. Proponha que estabeleçam cor-
respondência entre as opiniões da turma e o texto da 4ª capa do livro.

3 Explique que todas as histórias da coleção se passam na Casa Amarela, com
as mesmas personagens e algumas personagens diferentes a cada livro. As
narrativas seguem a linha policial ou de suspense, apresentando um enigma
ou problema estranho a ser desvendado, combinando mistério e humor. Peça
que levantem hipóteses sobre enigmas apresentados no livro.

4 Leia para os alunos o início do texto e peça que imaginem o que acontecerá
em seguida: 
“Vovô Antônio Gatônio dobrou o corpo, apertou a barriga e exclamou:
– Estou passando mal! Preciso ir pro hospital!” (p. 3)

APÓS A LEITURA DO LIVRO

5 Após a leitura do livro, pergunte aos alunos o que acharam da história e se
as suposições acerca da obra foram acertadas ou não.

6 Peça que imaginem o motivo do mau humor de Liloca, principalmente no
começo da história.

7 Converse com a turma sobre o diálogo entre a cozinheira Liloca e o mordo-
mo Rubião: como saíram a feijoada de Liloca e a caipirinha de Rubião? Por que
será que eles discutiram daquele jeito? Você conhece outros livros da coleção
Casa Amarela? Neles, Rubião e Liloca costumam discutir muito?

8 Comente com os alunos a reação e/ou os sentimentos das personagens antes
do jogo: a) Castilho desfralda uma bandeira e grita que o Fluminense é o

Projeto-Maos ao alto_Projeto_de_trabalho_maos  18/09/12  14:38  Page 2



Tricolor das Laranjeiras e que já ganhou! b) Liloca espreitava detrás da janela,
irritada com tanta animação. Liloca ficou despeitada e muito zangada. c) Vovô
tinha abusado de uns golinhos, estava bem saidinho e correu, animado.

9 Algumas expressões e frases do livro denotam o cuidado da autora em
retratar a linguagem usada no trabalho diário de uma delegacia. Peça aos
alunos que escolham uma frase que comprove essa afirmação.

10 A trama da ação ou dos acontecimentos, ou seja, a sequência dos fatos, é
muito bem tecida. Como a autora encadeou o realismo do início com o fanta-
sioso episódio da “ida ao banco, o assalto e a morte” da Vovó? Peça à turma
para localizar a página em que isso acontece.

11 Quando começa o bafafá, os policiais atirando de lá e os bandidos respon-
dendo de cá, uma “voz” interrompe a narrativa e chama a atenção do leitor
(p. 22). De quem é essa voz? Por que esse texto vem numa letra diferente da
letra do texto narrativo? Converse com a turma sobre o efeito desse recurso.

12 Comente a reação da Vovó ao perceber que acabara de ter um pesadelo.
Pergunte aos alunos se já vivenciaram uma situação semelhante e como reagi-
ram.

13 Peça opiniões sobre a escolha das cores nas ilustrações do livro. Se quiserem,
podem ampliar os comentários, falando sobre as ilustrações do plano da reali-
dade e as do plano do pesadelo.

14 Promova uma rodada de sugestões de títulos interessantes que poderiam
ser remetidos à autora Lilian Sypriano para a criação de novas histórias para a
coleção.

CRIAÇÃO DE UM TEXTO IMAGÍSTICO

Criar um texto imagístico é contar um fato por meio da linguagem visual.
As imagens “falam” e dispensam o texto verbal. Sugira a criação de um texto
só com imagens que dialoguem com um episódio do livro. Explique que esse
texto pode representar visualmente os fatos que aconteceram ou poderiam ter
acontecido, ainda que a narrativa nada tenha dito a respeito. Por isso, muitas
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vezes, detalhes da ilustração que não são descritos claramente no texto nos
chamam a atenção... Para exemplificar, mostre aos alunos como o ilustrador
escreveu a letra “O” da palavra BANCO, na p.13, lembrando uma tábua de tiro
ao alvo. 

Esse trabalho requer o olho vivo do aluno para captar representações que
passeiam pela imaginação – dele mesmo e do ilustrador. Ele pode usar dese -
nhos, pinturas, colagens, fotos, lápis ou tintas de cores variadas, dobraduras,
recursos de histórias em quadrinhos, etc.

Se quiser, o aluno poderá colocar uma legenda no seu trabalho. Legenda
é uma espécie de frase explicativa ou título que acompanha gravuras, mapas,
e significa também a frase que traduz a fala das personagens num filme
estrangeiro. Depois de concluídos, os trabalhos (devidamente assinados)
podem ser expostos para serem apreciados por todos.
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