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Roteiro do Professor
e-mãe: a internet me aprontou uma! • Tânia Alexandre Martinelli

  1a ATIVIDADE 

A leitura do livro nos mostra a importância dos 
vínculos familiares. Por exemplo, o pai de Ana diz 
para a filha: “Eu amo você, Ana. De todo o meu 
coração. Nenhuma mulher do mundo vai fazer com 
que eu deixe de amar você só um dia na minha 
vida!” (p. 26). Peça aos alunos que falem sobre as 
relações familiares deles, de modo a conscientizá-
-los do valor dos sentimentos.

Apresente aos alunos a letra da canção “Valsa 
para uma menininha”, de Toquinho e Vinícius 
de Morais, e execute-a em classe, se possível. 
Em seguida, converse com eles a respeito da 
música. Por fim, peça a cada um que elabore 
uma declaração de amor para a mãe, o pai ou 
um responsável. Eles podem criar um desenho, 
uma poesia, um cartão, etc.

  2a ATIVIDADE

Proponha aos alunos uma pesquisa sobre o uso 
do computador. Solicite que, em grupos ou indi-
vidualmente, explorem os seguintes temas:

• profissões em que ele é indispensável;

• profissões em que não cabe o uso dele;

• prejuízos causados pela falta desse aparelho 
em determinadas áreas, como rede bancária, 
medicina, etc.;

• importância da internet na transformação das 
relações sociais e profissionais.

Distribua o texto: 

OS JOVENS E A TECNOLOGIA

Os avanços tecnológicos também trouxeram uma 
nova dinâmica para as relações sociais. Hoje, é 
muito comum encontrar adolescentes que namorem 
a distância ou mantenham contatos estritamente 
virtuais – alguns baseados no companheirismo e na 
confiança [...] 
Em tese, não há nada de errado nisso: esse novo 
meio de contato pode funcionar como um treinamen-
to para futuras relações sociais, trabalhando aspec-
tos como respeito mútuo e confiança. Mas há [...] 
aspectos que merecem cuidado. Primeiro, é preciso 
levar os adolescentes a perceber a necessidade dos 
relacionamentos no mundo real – e do aprendizado 
que só o contato pessoal pode proporcionar. Segun-
do, deve-se redobrar a atenção para os perigos da 
rede, que vão da pedofilia à propagação de ideias 
criminosas, como o nazismo e o preconceito racial. 
Acompanhar a trajetória online dos jovens, sempre 
por meio do debate franco, auxilia cada um a anali-
sar seus contatos e a não se expor a riscos.

Anderson Moço. Disponível em: <https://
novaescola.org.br/conteudo/396/os-jovens-e-a-

tecnologia>. Acesso em: 20 jul. 2019.

Pergunte: “O que você acha de um namoro virtual? 
Pode dar certo?”. 

Solicite que escrevam uma redação com o título: 
“Arrumei um(a) namorado(a) pela internet/
por aplicativo”.
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  3a ATIVIDADE

Pergunte aos alunos se alguém tem pais separados. 
No caso de resposta afirmativa, peça ao aluno 
que conte como sentiu a separação e com quem 
mora atualmente.

Pergunte se os pais casaram-se de novo e como é 
o relacionamento com o padrasto ou a madrasta.

Peça que reflitam sobre a reação e o comportamento 
de Ana ao descobrir o novo relacionamento do pai.

Discuta o sentimento de insegurança que ela 
sentiu ao imaginar que o pai poderia transferir o 
amor que sentia por ela para outra pessoa.

Peça que analisem como o pai de Marina se compor-
tou (conversando com a filha, levando a namorada 
para almoçar de surpresa, etc.).

  4a ATIVIDADE

Trabalhe com a classe os tipos de foco narrativo. 
Explore, em especial, a narrativa em primeira 
pessoa, que aproxima o leitor do personagem. 
Proponha aos alunos que:

• criem um texto em forma de diário;

• escrevam cartas (ou e-mails) para amigos e/
ou parentes;

• num momento da aula, comuniquem-se apenas 
por bilhetes, sem falar;

• escolham pequenos trechos do livro em primeira 
pessoa e os reescrevam em terceira pessoa.

  5a ATIVIDADE

Em conjunto com a área de Geografia, sugira um levan-
tamento sobre possíveis cidades que caberiam na des-
crição feita pela narradora: “a uma hora de São Paulo”. 

  SUGESTÕES DE LIVROS

VIVER UM GRANDE AMOR
TELMA GUIMARÃES CASTRO ANDRADE
EDITORA SCIPIONE

Tânia, uma adolescente de 14 anos, terminou 
um namoro e passou a trocar bilhetes com um 
colega desconhecido do período da manhã, que 
sentava no mesmo lugar que ela. Isso ajudou 
a superar a decepção e criou uma expectativa: 
quem seria aquele colega misterioso?

CORAÇÃO NA REDE
TELMA GUIMARÃES CASTRO ANDRADE
EDITORA ATUAL

Malu está convencida de que não tem afinidades 
com o namorado, então aceita a sugestão da amiga  
Monique: procurar um relacionamento novo num 
site destinado a promover encontros. Ela se inte-
ressa por um rapaz de sua cidade, com quem inicia 
correspondência sob o pseudônimo  “Coração So-
litário”. O namoro vai esfriando a cada encontro, 
ao passo que ganha intensidade o relacionamento 
com “Desesperado”, o amigo da internet com quem 
Malu troca confidências sobre problemas senti-
mentais. Ao mesmo tempo, Monique lhe apresenta 
Daniel, namorado que arranjou pela mesma via e 
cujos amigos são assíduos frequentadores da rede. 
Uma série de coincidências faz com que Malu sus-
peite de que “Desesperado” seja Daniel. Então, no 
dia marcado para “Coração Solitário” e “Desespera-
do” se conhecerem pessoalmente…

QUER TC COMIGO?
VALÉRIA MELKI BUSIN
EDITORA SCIPIONE

Marcelo conhece Rita na internet e os dois ini-
ciam um namoro virtual. Será que Marcelo deve 
contar a ela que é negro?

TEM LAGARTIXA NO COMPUTADOR
MARCELO DUARTE
EDITORA ÁTICA

Tudo começa com o site Hipopótamo, onde João 
Pedro, seu amigo Bruno e sua namorada Maria 
Carolina vivem a aventura do primeiro empre-
go. Mas o que parecia o emprego dos sonhos 
acaba virando um pesadelo. Algumas ameaças 
estranhas começam a aparecer nos computado-
res da polícia. Seria um trote ou um alerta?
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