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Lilian Sypriano

PROJETO DE 
TRABALHO 

INTERDISCIPLINAR

Guia do professor

Este guia apresenta suges -

tões de atividades interdis-

ciplinares baseadas na obra

No planeta anão tem infla -

 ção?, visando ao estabeleci-

mento de vínculos significa-

tivos entre a vivência dos

alunos e a palavra escrita.

As atividades estão dividi-

das em três partes. Na pri -

meira, os alunos serão moti-

vados a ler integralmente o

livro. Na segunda, serão le -

vados a refletir sobre alguns

aspectos da obra literária

(enredo, personagens, lin-

guagem) e os elementos impli-

cados em sua composição

(capa, ilustrações, vinhetas).

Na terceira parte, os alunos

serão orientados na produ -

ção da biografia de uma

personagem do livro.

No planeta anão
tem inflação?

No planeta anão
tem inflação?
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MOTIVAÇÃO PARA A LEITURA

1 Comece conversando com os alunos sobre o título e a ilustração da capa do
livro. Pergunte:

• O que o título do livro sugere a vocês? Ele dá alguma pista sobre o que vai
acontecer na história? Por quê? 

• O que vocês sabem sobre “inflação”? O que os noticiários informam sobre
a inflação no Brasil? 

• Citem alguns assuntos que, na opinião de vocês, podem ser focalizados no
livro. Observem que o título, em vez de afirmar algo, faz uma pergunta ao
leitor. Localizem, na 4ª. capa, outros títulos da coleção Casa Amarela que tam-
bém são frases interrogativas.

Peça aos alunos que leiam a nota do editor (N. E.) na p. 2. Pergunte se sabem
algo sobre o assunto. Se não souberem, informe que durante a leitura poderão
encontrar a explicação para essa mudança.

2 Explique que todas as histórias da coleção se passam na casa amarela, com
as mesmas personagens e alguns convidados especiais. As narrativas, em
geral, seguem a linha policial ou de suspense, apresentando um enigma ou
problema estranho a ser desvendado, combinando mistério e humor. Pergunte
sobre os convidados especiais desta história.

3 Converse com a turma sobre o primeiro parágrafo do texto (p. 5). Uma narra-
tiva policial ou de suspense precisa, desde o início, conquistar o leitor, levá-lo
a querer desvendar mistérios e/ou falcatruas. O que a autora fez, neste livro, para
despertar o interesse do leitor? 

APÓS A LEITURA DO LIVRO

4 Pergunte a opinião dos alunos sobre a reação de Rubião no supermercado e
no açougue. Ele se mostrou mal-humorado? Prudente? Revoltado? Impaciente?
Calmo? O que aconteceu com ele? Na opinião dos alunos, foi uma reação
exagerada ou não? Por quê?

5 Peça aos alunos que comentem a atitude de Liloca ao ver Rubião todo machucado.

6 Converse com a turma sobre as corridas às promoções. Depois pergunte como
reagiriam, caso soubessem de uma grande liquidação em uma loja de brinquedos. 
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7 Comente com os alunos a reação ou os sentimentos de Rubião, horrorizado
com o preço das mercadorias do supermercado. Pergunte também se já tiveram
oportunidade de observar o aumento de preços dos produtos em curto espaço
de tempo e se ouviram comentários a respeito. 

8 Comente com a turma a forma como a autora encadeou os episódios para
justificar o novo trabalho de Vovô Antônio Gatônio, que se sentiu muito envaide-
cido por trocar a condição de aposentado pela condição de sócio de Mário
Apolinário. 

9 Peça opiniões sobre a conclusão de Liloca quando soube da proposta que o
homem magrinho de terno de linho fez ao Vovô: “– Pois sim, rico nada! Milionário
compra mansão, não aluga porão...” (p. 14). Liloca estaria certa?

10 Em determinado momento da história, Vovô, indignado, alega que seus
familiares estavam com ciúme porque ele estava trabalhando no escritório com
o sócio, era um homem ocupado e não apenas um infeliz aposentado (p. 25).
Peça aos alunos que falem a respeito de parentes (avós, tios, etc.) aposentados.
São felizes, curtem a vida? Ou se sentem inúteis, vivem procurando algo para
fazer, ficam marginalizados e tristes? Estão satisfeitos com os benefícios (aposen-
tadoria ou pensão) que recebem ou reclamam deles?

DIALOGANDO COM OUTROS TEXTOS

11 Tomando como ponto de partida os modos educados de Mário Apolinário,
sugira um debate sobre o tema: “Atitudes educadas, elegantes e sedutoras
adotadas por pessoas mal-intencionadas e trapaceiras”. Na oportunidade,
comente episódios de contos clássicos que ilustram esse comportamento, como
a atitude do lobo em Chapeuzinho Vermelho e em Os sete cabritinhos e o lobo;
da velha senhora “boazinha” em Branca de Neve; da velhinha da casa de choco-
late em Joãozinho e Maria.

Se houver interesse, peça comentários sobre as advertências que os fami -
liares fazem com relação a pessoas desconhecidas que se aproximam das crianças
com agrados e promessas.

12 Reveja o episódio em que o Vovô Gatônio é preso por trabalhar com Mário
Apolinário. Comente o significado da expressão “amigo-da-onça”, também
conhecido como “amigo-urso”, que significa “amigo falso, hipócrita, infiel”.
Em seguida, apresente à turma o livro O amigo urso, de Mery Weiss (Formato).
Adaptado da fábula Os viajantes e o urso, de Esopo, o livro conta a história de
dois amigos que, passeando por uma floresta, dão de cara com um urso. Um
dos amigos consegue escapar, deixando o outro em péssima situação. Peça o
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comentário dos alunos, lembrando que fazer analogias e observar pontos seme -
lhantes nos textos são atividades interessantes e enriquecedoras, não só na
leitura de textos literários como também na leitura informativa.

PRODUÇÃO DE BIOGRAFIA DE PERSONAGEM

13 Explique aos alunos que biografia é a história da vida de uma pessoa.
Mostre, na página 32 do livro, os textos biográficos sobre Lilian Sypriano e
Cláudio Martins, autora e ilustrador da coleção Casa Amarela, lendo em voz
alta algumas informações. Explique também que a biografia é o relato de uma
história de vida real ou imaginária, lendária.

Depois sugira que os alunos, em duplas, criem uma biografia para Mário
Apolinário. Naturalmente, como se trata de uma personagem, será um relato
de vida imaginária. Oriente os alunos a detalhar características físicas da per-
sonagem (complementando as que aparecem na ilustração com dados como
“tinha um pé maior do que o outro”, “fungava muito”, “não olhava nos olhos
do interlocutor” e a apresentar a “ficha” dela: nome completo, apelido, lugar e data
em que nasceu, onde estudou, como era sua família, como foi sua infância,
quem eram seus amigos, quais eram seus hobbies... Por fim, que definam carac-
terísticas da personalidade do biografado (temperamento, manias, etc.) e con-
tem como ele se tornou um falsário que enganava e explorava as pessoas, o que
aconteceu com ele depois que saiu da prisão, como ele se sentiu ao sair, o que
planejou enquanto estava preso, etc. 

Depois de prontas, sorteie algumas biografias para leitura em voz alta e
exponha todas no painel da sala, para que a turma possa apreciá-las. Quem
quiser pode ilustrar o texto com vinhetas.

Uma alternativa é que esse trabalho seja uma produção parcialmente cole-
tiva: escreva no quadro-de-giz fatos e características da personagem ditados
pelos alunos, que depois escreverão individualmente as biografias, usando os
dados que quiserem e/ou criando outros.
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