
2  Roteiro do Professor

  Com o objetivo de manter todos os membros 
informados sobre as ações, melhorias e resul-
tados obtidos ao longo do trabalho, escolha 
um espaço da escola de fácil acesso e visibi-
lidade para publicar os fatos, notícias e ima-
gens sobre o projeto, fazendo deste local um 
ponto de encontro e comunicação entre os 
membros do movimento.

  Presente de amigo e inimigo

1.  A discussão deste texto com os alunos ofere-
ce uma excelente oportunidade para refletir 
sobre a questão do consumo excessivo, um 
hábito cada vez mais presente entre as crian-
ças e que, muitas vezes, é incentivado pelos 
exemplos que elas recebem dos pais, pelo ex-
cesso de exposição à mídia publicitária e pela 
convivência com os colegas na escola.

  Peça aos alunos que localizem no texto al-
gumas frases que demonstram a importância 
que o narrador dá aos presentes, como, por 
exemplo, o trecho “Presente é a melhor coisa 
do mundo. Por que a gente gosta de aniver-
sário? Claro, por causa dos presentes”.

  Procure saber o quanto o grupo se identifi-
ca com afirmações como esta e qual é o pre-
sente que mais gostam de ganhar: aqueles 
anunciados na televisão? Os que são deseja-
dos simplesmente porque os amigos também 
os têm? Os que são dados porque realmente 
se precisa deles (roupas, calçados etc)?

  Comente com os alunos algumas formas pe-
las quais as pessoas são induzidas a consu-
mir e peça que eles citem como podemos agir 
de forma crítica para evitar que este “assédio 
publicitário” nos influencie e nos faça consu-
mir de forma inconsciente ou desnecessária.

2.  Peça aos alunos que pensem em algo que sai-
bam fazer com destreza, como um desenho, 
uma escultura, uma receita culinária, uma 
poesia, uma música etc. Como tarefa de casa, 
proponha que usem a criatividade para pro-
duzir um presente para ser dado a um cole-
ga de classe e, na aula seguinte, organize um 

amigo secreto para que seja feita a troca de 
presentes, dando a cada aluno a oportunida-
de de falar sobre o presente que produziu (o 
que é, os materiais que usou, como fez etc.). 

Índio cantado em prosa e verso

  Este texto aborda vários aspectos relaciona-
dos à questão indígena e, portanto, pode ser 
utilizado nas aulas de História para comple-
mentar diversos assuntos, tais como a che-
gada dos portugueses ao Brasil, a coloniza-
ção indígena, os conflitos territoriais entre 
índios e garimpeiros, a miscigenação entre 
as culturas do branco e do índio, a moradia 
indígena, a agricultura e os hábitos de ali-
mentação e a divisão do trabalho na tribo.

  Além disso, pode-se ainda utilizar o próprio 
título como ponto de partida para discutir 
com os alunos os dois gêneros literários cita-
dos no texto – a prosa e o verso –, ressaltando  
as características de cada um e localizando 
no próprio texto exemplos que facilitem a 
compreensão por parte do grupo.

  Veja algumas propostas de atividades que po-
dem ser realizadas a partir da leitura do texto:

	 •	 Análise	do	quadro	A primeira missa no Bra-
sil, de Victor Meirelles, comparando a pintu-
ra com o cenário descrito no texto.

	 •	 Leitura	de	alguns	trechos	do	Hino	Nacio-
nal e destaque de palavras cujos signifi-
cados os alunos desconhecem, para que 
sejam procurados no dicionário.

	 •	 Leitura	e	discussão	de	 lendas	 indígenas,	
incluindo A lenda da mandioca. Após co-
nhecer e estudar diversas lendas, o grupo 
pode eleger a que mais gostou e dramati-
zá-la para outras turmas, inclusive para os 
alunos mais novos.

A gente e as outras gentes

1.  Converse com os alunos sobre a sensação de 
sentir-se invadido. Pergunte se alguém já 
vivenciou alguma situação em que tenha se 



sentido desse jeito e dê oportunidade para 
que relatem suas experiências.

  Em seguida, convide-os a refletir sobre a situa-
ção contrária: alguma vez já estiveram no pa-
pel de “invasores”, ou seja, foram responsáveis 
por alguma invasão de sentimentos, de priva-
cidade	ou	do	espaço	alheio?	Não	é	preciso	que	
respondam a esta questão, mas é importante 
que reflitam sobre ela para que percebam que, 
muitas vezes, associamos a figura do invasor 
apenas às pessoas más, como bandidos, la-
drões,	sequestradores	etc.	No	entanto,	todos	
nós podemos, num momento de descuido e 
desrespeito ao próximo, agir de forma invasiva 
para conseguir, à força, o que poderíamos ob-
ter por meio do diálogo e da negociação.

  Organize a turma em grupos e peça que fa-
çam uma lista de situações que já viveram 
nas quais alguém agiu como “invasor” para 
conseguir o que queria. Peça que discutam de 
que forma esta pessoa poderia ter agido pa-
ra obter o mesmo resultado, porém, de modo 
respeitoso e civilizado. 

  Discuta com a classe as situações relatadas 
por cada grupo e as alternativas sugeridas 
por eles.

2.  Peça aos alunos que imaginem a seguinte si-
tuação:

	 	“No	meio	do	ano	letivo	os	alunos	desta	classe	
já se conhecem bem, estão entrosados, são 
amigos e se respeitam mutuamente. Até que 
um novo aluno, transferido de outra escola, 
chega para fazer parte do grupo e em pouco 
tempo começa a apresentar sérios problemas 
de comportamento. Agride os colegas sem 
motivo, mexe nas mochilas dos demais quan-
do estes não estão presentes, rabisca cader-
nos e livros, rouba lanches e dinheiro de suas 
bolsas, e nas poucas vezes em que aceita par-
ticipar das brincadeiras sempre impõe suas 
regras e agride aqueles que não as acatam”.

  Como enfrentar esta situação e de que for-
ma lidar com este aluno “invasor”? Proponha 
uma dramatização teatral em que os alunos 
representarão esta história e mostrarão como 
farão para lidar com o problema.

Pátria adorada entre outras mil

1.  Oriente os alunos a conversar com suas fa-
mílias para conhecer seus países de origem 
e peça que pesquisem algumas particulari-
dades sobre eles (idioma, bandeira, localiza-
ção, imagens).

	 	Na	aula	seguinte,	retome	o	assunto	e	deixe	
que cada um fale sobre a origem de suas fa-
mílias e mostre ao grupo as informações que 
encontrou a respeito. Crie um painel coletivo 
com o material pesquisado, agrupando as in-
formações por países e indicando abaixo de 
cada país os nomes dos alunos cujas famílias 
se originam deles.

  Procure saber se algum membro da família 
(pais, avós etc.) fala outro idioma e, em caso 
positivo, convide-o para ir à escola a fim de 
contar aos alunos alguns detalhes sobre seu 
país e mostrar sua língua materna.

  Ao final da visita, organize uma pequena 
festa (previamente combinada com o grupo) 
para homenagear o convidado, com músicas 
e comidas típicas de seu país.

2.  Relembre com os alunos como foi a última 
Copa do Mundo de futebol (pessoas vestidas 
de verde e amarelo, todos assistindo jun-
tos às partidas da seleção brasileira, casas 
e ruas decoradas com bandeiras do Brasil). 
Questione-os sobre o que aconteceu quando 
a Copa terminou: o que mudou no compor-
tamento das pessoas? Elas continuaram de-
dicando a mesma atenção ao seu país?

  A partir deste exemplo, desenvolva com os 
alunos o conceito de patriotismo abordado 
no texto, permitindo que eles falem sobre os 
sentimentos que possuem pelo país onde vi-
vem. Gostam do Brasil? Têm orgulho de ter 
nascido aqui? Estão satisfeitos com o país ou 
gostariam que fosse diferente? Estas pergun-
tas serão o gancho necessário para despertar 
a reflexão acerca da participação individual 
na construção da pátria, onde cada um é res-
ponsável por fazer sua parte e praticar a ci-
dadania nos ambientes sociais em que vive: a 
escola, a família, o grupo de amigos.
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Opiniões irreverentes
Edy Lima

O que mais gosto na minha mãe, o que me aborrece na escola,  
por que algumas pessoas são más...

Ter opiniões é muito bom, mas poder expressá-las é ainda melhor!

Roteiro de Trabalho
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MÃE QUE FAZ E ACONTECE

•  Qual é a opinião do narrador sobre as mães que 
buscam a perfeição? 
Ele acredita que se as mães fossem perfeitas não
seriam tão boas, e que quando elas perceberem
isso deixarão de se esforçar para alcançar a per-
feição, aí então ficarão ótimas!

A ESCOLA NOSSA DE CADA DIA

•  Segundo o narrador, quando lemos um livro so-
mos, ao mesmo tempo, atores, diretores, cenó-
grafos e autores da história. O que você acha 
que ele quis dizer com isso?
Resposta pessoal.
Sugestão: ao ler um livro podemos imaginar a his-
tória exatamente como desejamos. Os personagens
são como queremos que sejam, inventamos cená-
rios conforme nossa preferência, às vezes criamos
novos finais para a história e quando nos identi-
ficamos com um personagem podemos até mesmo
assumir seu lugar e, assim, mergulhar na história
e fazer parte dela.

PRESENTE DE AMIGO E INIMIGO

•  Você já ouviu a expressão “presente de grego”? 
Ela foi inspirada na Guerra de Troia, conforme re-
latado no texto “Presente de amigo e inimigo”. 
Analisando a história contada pelo narrador, você 
saberia dizer o que significa esta expressão?
A expressão “presente de grego“ é usada quando um
presente é indesejável porque não é exatamente
aquilo que se esperava ganhar, porque representa
um problema para quem o recebe ou porque tira a
alegria de quem o ganhou. Foi o que aconteceu com
os troianos, que perderam a guerra graças ao “pre-
sente de grego” que ganharam de seus inimigos.

ÍNDIO CANTADO EM PROSA E VERSO

•  De acordo com o narrador, como foi o encontro 
entre índios e portugueses e o que aconteceu 
com o povo indígena depois que o Brasil foi co-
lonizado por Portugal? 
Ao verem as caravelas dos portugueses, os índios
ficaram assustados porque não sabiam quem eram
e o que queriam. Os portugueses, por sua vez, pen-
saram ter chegado à Índia, por isso deram aos ha-
bitantes brasileiros o nome de “índios”. 



Após este primeiro encontro, os portugueses foram,
pouco a pouco, dominando as terras indígenas, im-
pondo seus costumes (mas também incorporando
muitos hábitos dos nativos) e alterando para sem-
pre o modo de vida dos índios. Muitos deles foram
exterminados e ainda hoje a população indígena
luta para preservar o que ainda resta de sua cultura,
de suas terras e de sua gente.

A GENTE E AS OUTRAS GENTES

1.  Como o invasor costuma se comportar quando está 
num aniversário, na escola ou numa brincadeira? 
Cite alguns de seus comportamentos negativos.
O invasor vai ao aniversário mesmo quando não
é convidado, abre os presentes do aniversariante,
come de forma exagerada, suja o chão, estoura os
balões e não deixa ninguém se divertir. Na escola
pega os materiais dos outros sem autorização, risca
livros, faz bagunça e põe a culpa nos outros. Bate
nos colegas, impõe suas regras, mente, engana e
maltrata. Sempre acha que tem razão, dá ordens
e quer que todas as pessoas o sigam. Por suas ati-
tudes negativas, ninguém gosta dele e, por isso,
não tem amigos.

2.  Segundo o narrador, qual é a diferença entre o 
bandido e o mocinho, o herói e o vilão?
O bandido é egoísta, acha que no mundo só há lugar
para ele, enquanto o herói acredita num mundo 
melhor, onde há espaço para todos. O vilão impõe
suas ordens e vontades, já o mocinho negocia. O
vilão é solitário, mas o mocinho tem muitos amigos
porque é simpático, bondoso, prestativo e sabe 
como conquistar as pessoas.

PÁTRIA ADORADA ENTRE OUTRAS MIL

•  Neste texto há um trecho que diz: “A pátria, além 
de amada e idolatrada, fica agradável para viver 
se cada um se lembrar que o seu direito só vai 
até onde começa o direito do outro”. 

  Na sua opinião, o que isso significa? Dê um 
exemplo.

Resposta pessoal.

Sugestão: Significa ter consciência de que temos

o direito de fazer as coisas de que gostamos, desde

que isso não aborreça, não perturbe, não magoe,

nem desrespeite as outras pessoas. Exemplo: 

É meu direito escutar as músicas de que gosto, 

mas, se moro num apartamento, devo me lembrar 

de que meus vizinhos podem se sentir incomoda-

dos caso o aparelho de som esteja num volume 

muito alto. Da mesma forma como tenho o direito 

de me divertir e escutar as músicas de que gosto, 

meus vizinhos também têm direito à tranquilida-

de e ao descanso.

BICHO DE TODO JEITO E FEITIO

•  Por que o narrador afirma que, na medida em que 
as pessoas foram aumentando em número, os bi-
chos foram diminuindo? 

Porque os homens foram invadindo o território dos

animais, desmatando florestas, destruindo a natu-

reza e exterminando as espécies de animais, sem

preocupar-se com o respeito à natureza e aos ani-

mais que habitavam o planeta antes mesmo de nós.

PAI SABE TUDO E MUITO MAIS

•  Na sua opinião, o que o narrador quis dizer com a 
frase: “Pai não é de uso diário como mãe”. 

Resposta pessoal.

Sugestão: Apesar de muitas mães trabalharem 

fora e ainda cuidarem da casa, da comida e dos 

filhos, estão sempre presentes e os filhos podem 

contar com elas em caso de necessidade. Já os 

pais, segundo a opinião do narrador, nem sempre 

estão por perto, mesmo quando moram na mesma 

casa. Saem cedo, voltam tarde, gostam de passear 

com os amigos e nem sempre têm tempo para ficar 

com os filhos.
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  Mostre aos alunos que pequenos atos de res-
peito, cidadania e solidariedade têm grande 
impacto na construção de um país melhor, e 
a forma como cada um age quando está na es-
cola, na família, na rua interfere diretamente 
na qualidade do ambiente em que todos nós 
vivemos e convivemos.

Bicho de todo jeito e feitio

  Inicie a exploração do texto questionando  
os alunos sobre os animais de estimação que 
possuem e sugira como tarefa de casa a cria-
ção de uma ficha sobre o animal, na qual 
constem seu nome, espécie, principais carac-
terísticas e uma foto recente. Os alunos que 
não tiverem animal de estimação poderão fa-
zer a ficha do animal que gostariam de ter.

	 	Na	aula	seguinte	proponha	a	criação	de	um	
painel coletivo com todas as fichas, orientan-
do os alunos para que as organizem de acor-
do com a classe de cada animal (mamíferos, 
aves, répteis etc.). Aproveite a oportunidade 
para aprofundar os conceitos relacionados à 
classificação dos seres vivos.

  A fim de intensificar os vínculos entre os 
alunos e levar para a sala de aula um pou-
co do universo familiar de cada um, avalie 
a possibilidade de sugerir que alguns desses 
animais de estimação façam uma “visita” à 
escola para que o grupo possa conhecê-los. 
No	entanto,	alguns	cuidados	são	indispensá-
veis no momento de viabilizar esta proposta:

	 •	 O	animal	deve	ser	dócil	e	sociável	para	não	
colocar em risco a segurança dos alunos.

	 •	 Aconselha-se	 que	 o	 animal	 fique	 apenas	
uma pequena parte do tempo na escola e 
depois seja levado de volta para a casa do 
aluno por um pai ou responsável.

	 •	 A	ida	do	animal	à	escola	deverá	ser	previa-
mente autorizada pela direção e pelos pais 
dos alunos.

	 •	 Todos	os	alunos	deverão	ser	orientados	so-
bre como se relacionar com o animal, a fim 
de não assustá-lo ou machucá-lo quando 
este estiver no grupo.

	 •	 Deverá	ser	combinado	com	os	alunos	um	
esquema de rodízio para que, a cada dia, os 
alunos recebam a visita de um único ani-
mal de estimação.

	 •	 Filhotes	muito	 pequenos,	 animais	 enfer-
mos ou que não estejam acostumados à 
convivência com outras pessoas não deve-
rão ser levados à escola. 

SUGESTÕES DE LEITURA

CAPDEVILA,	Roser.	As trigêmeas e o comprar por 
comprar. São Paulo: Scipione, 2008. 

DRUMMOND,	Regina.	A mulher do meu pai. São 
Paulo: Scipione, 2004. 

GROSSMANN-HENSEL,	Katharina.	Como mamãe e pa -
pai se apaixonaram. São Paulo: Scipione, 2006. 

MUNDURUKU,	Daniel. Coisas de índio. São Paulo: 
Callis, 2009.

SHALEV,	 Zahavit;	 SMITH,	 Penny.	 Escolas como 
a sua: um passeio pelas escolas ao redor do 
mundo. São Paulo: Ática, 2008. 

SUGESTÕES DE FILMES

O Rei Leão. Direção de Roger Allers e Rob Minkoff. 
EUA:	1994.	DVD.	Walt	Disney	Pictures	(89	min).

Tainá – Uma Aventura na Amazônia. Direção de 
Tânia	Lamarca	e	Sérgio	Bloch.	Brasil:	2000.	
DVD,	Globo	Filmes	(90	min).

SUGESTÕES DE SITES

Criança Cidadã – www.portalzinho.cgu.gov.br 

Fundação	Nacional	 do	 Índio	 (FUNAI)	 –	www. 
funai.gov.br

Quero um bicho - www.queroumbicho.com.br
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A ESCOLA FORMANDO CIDADÃOS

Ao entrar na escola, espera-se que, mais do 
que desenvolver suas capacidades cognitivas, o 
aluno possa preparar-se para a vida em socieda-
de. Aprender a ser cidadão, agir com respeito e 
responsabilidade, ser solidário e comprometer-se 
com a vida coletiva são alguns dos valores e ati-
tudes que precisam ser aprendidos e incentiva-
dos na escola. 

No	âmbito	escolar,	o	aluno	deve	ter	a	oportu-
nidade de refletir sobre questões éticas, vivenciá-
-las e debatê-las, repensando a sua conduta e a 
do outro. E, neste contexto, o livro Opiniões irre-
verentes é repleto de temas que convidam o alu-
no a refletir sobre questões de grande relevância 
social, como a relação entre os indivíduos de uma 
comunidade e a diversidade entre eles, os hábitos 
de consumo, a preservação do meio ambiente, os 
papéis familiares etc.

Por meio de oito textos fluentes, divertidos 
e narrados sob o ponto de vista da criança, os as-
suntos abordados permitirão ao leitor enxergar-se 
como um indivíduo social que, em seu dia a dia, 
deve adotar atitudes de solidariedade, cooperação 
e respeito ao outro, posicionando-se de maneira 
crítica, responsável e construtiva nos diferentes 
contextos sociais.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Mãe que faz e acontece /  
Pai sabe tudo e muito mais

  É importante ter em mente que nem sempre 
a referência de figura materna e paterna será 
a mesma para todo o grupo. Eventualmente, 
poderá haver algum aluno cuja função dos 

pais é exercida pelos avós, tios, irmãos mais 
velhos, padrasto e madrasta, pais adotivos 
etc.	Logo,	ao	trabalhar	esses	dois	textos	em	
sala de aula é fundamental que o professor 
discuta esta questão com os alunos a fim de 
evitar constrangimentos ou desconforto caso 
alguém não tenha ou não conviva com seus 
pais biológicos (um dos dois ou ambos).

  Comente com o grupo que o pai e a mãe nem 
sempre são, necessariamente, os responsáveis 
pela concepção e nascimento de um filho. As 
pessoas que o amam, o educam, cuidam dele e 
lhe dão carinho podem ser chamadas de pais.

A escola nossa de cada dia

  Após fazer a leitura do texto, peça aos alunos 
que compartilhem com o grupo o que pensam 
sobre a escola onde estudam: o que mais gos-
tam nela, o que menos gostam, o que poderia 
ser diferente, do que mais e do que menos se 
orgulham na escola, o que pensam sobre os 
funcionários e professores.

	 	Faça	com	os	alunos	uma	relação	dos	aspectos	
positivos e negativos levantados na discussão 
e peça que proponham ideias, estratégias e 
ações para resolver os problemas apontados. 

  Organize os alunos em grupos e crie algumas 
“frentes de trabalho”: uma que se responsa-
bilize por convidar os demais alunos da es-
cola para apoiar e participar do “movimen-
to”, outra que se reúna com a diretoria para 
apresentar os problemas e propor soluções, e 
uma terceira com o intuito de engajar os pais 
nas	ações	propostas.	Não	se	esqueça	de	pro-
por aos alunos que escolham um nome para 
o “movimento”, isso criará uma identidade 
perante a comunidade escolar. 
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