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AUTORA E ILUSTRADORA
Janaina Tokitaka é autora e ilus-

tradora de livros infantis e infanto-
juvenis. Nascida em São Paulo, em 
1986, estudou Artes Plásticas na 
Universidade de São Paulo. A paixão 
por livros se desenvolveu quando 
ela ainda era criança e frequentava 
a pequena biblioteca de seu avô. 
As lembranças desse período pos-
sivelmente serviram de inspiração 
para a escrita de A árvore: os três 
caminhos, como se poderá verificar 
mais adiante. As memórias de infân-
cia e a observação do cotidiano são 
muitas vezes pontos de partida para 
Janaina escrever suas obras. Noutras 
vezes, universos fantásticos e seres 
imaginários povoam suas histórias. 
Ela iniciou a carreira de ilustradora 
em 2005, quando passou a colabo-
rar na “Folhinha”, suplemento do jor-
nal Folha de S.Paulo. Pouco tempo 
depois, ilustrou seu primeiro livro 
infantil e, em 2011, abriu as portas 
para uma carreira também como 
autora, com a obra Tem um monstro 
no meu jardim. Costuma trabalhar 
com pinturas e aquarelas, dando es-
pecial atenção ao uso das cores. Pa-
ralelamente à carreira de escritora e 

ilustradora, Janaina ministra cursos 
livres e oficinas sobre ilustração. 

ILUSTRADOR
Rafael Antón nasceu na Galícia, Es-

panha, e há mais de dez anos mora 
em São Paulo. O interesse pelo dese-
nho sempre fez parte de sua vida. Na 
infância, fazia caricaturas dos profes-
sores em sala de aula. Mais tarde, em 
Madri, começou a fazer storyboard 
para cinema e, por fim, em Muni-
que, rendeu-se à ilustração de obras 
infantis. Atualmente, trabalha para 
produtoras de cinema e agências de 
publicidade com criação de storybo-
ards, animatics e ilustrações em ge-
ral. Também desenha para revistas, 
obras de ficção etc. 

Gosta de experimentar diferentes 
materiais em seus trabalhos: nan-
quim, guache, tinta acrílica, grafite e 
colagens. 

OBRA
Nesta obra de Janaina Tokitaka, o 

leitor é convidado a embarcar em 
uma fantástica aventura por mun-
dos desconhecidos! 

Mas antes, será necessário co-
nhecer Sofia, uma garota um tanto 
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tímida, que não se identifica muito 
com os estereótipos que normal-
mente se atribuem a adolescentes 
da sua idade. Em vez de se preocu-
par com aparências, compras e ga-
rotos, Sofia dá muito valor à leitura 
e, principalmente, à relação com o 
seu avô Nicolau. Desde muito pe-
quena, ela desenvolveu o hábito 
de passar as férias na casa do avô, 
o que sempre foi sinônimo de liber-
dade, não fosse por um misterioso 
cômodo cuja porta sempre esteve 
trancada. 

Quando Nicolau fica gravemente 
doente, apresentando sinais de de-
mência, Sofia vê o seu mundo ruir 
mas, coincidentemente, também 
encontra a chave da porta que a 
levará a uma fantástica aventura. 
Dentro do misterioso cômodo, ela 
se depara com a Árvore da Vida, da 
qual seu avô é guardião, ou melhor, 
jardineiro! Mas assim como a saúde 
de Nicolau, a Árvore responsável 
pela manutenção da vida na Terra 
também está definhando… E cabe 
a Sofia a missão de reavivá-la!

A partir desse momento, a his-
tória se desdobra em uma intensa 
e poética jornada pela vida. Para 
salvar o seu avô e, portanto, a vida 
na Terra, Sofia terá de percorrer três 
mundos fantásticos: o desértico 
Entrecaminhos, com seus artistas 
circenses, a aparentemente perfei-
ta Cidade Diamante e, por fim, o 
misterioso Santuário Verde, reple-
to de perigosos enigmas. Em cada 
um desses mundos, Sofia encontra 
uma organização social diferente, 
com culturas e sistemas políticos 

próprios, o que a obriga a adaptar-
-se e, principalmente, compreender 
e acolher modos de pensar diferen-
tes do seu.

Tendo a Árvore da Vida como 
portal, a garota aceita o desafio e, 
saindo de sua zona de conforto, 
embarca em uma transformadora 
aventura, com direito a todas as do-
res e prazeres que acompanham o 
amadurecimento. Mas será que ela 
conseguirá enfrentar todas as pro-
vações?

Cabe ao leitor descobrir!
Como é típico dos romances, So-

fia conhece e interage com diver-
sas personagens em sua jornada: 
o jovem mágico e cigano Dimitri, 
que virá a ser seu melhor amigo e 
companheiro de aventuras, o ser-
vil morcego Cálcaro, um contradi-
tório e carente troll, além de fadas, 
monstros, formigas gigantes, entre 
muitos, mas muitos outros seres 
fantásticos! Para enriquecer a nar-
rativa, a autora oferece ainda um 
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verdadeiro banquete de detalhes 
na ambientação de seus cenários, 
com descrições minuciosas que 
vão cativar o leitor, conduzindo-o 
com mão segura pelos infinitos ca-
minhos do imaginário. Todos esses 
elementos fazem de A árvore: os três 
caminhos um verdadeiro mergulho 
no gênero literário romance, carac-
terizado também pelo texto escrito 
em prosa e pela subordinação de 
múltiplos conflitos e diferentes per-
sonagens à história central. 

Por fim, ao se aventurar pelos uni-
versos de Entrecaminhos, da Cida-
de Diamante e do Santuário Verde, 
o leitor não sairá ileso: sua capaci-
dade de imaginação com certeza 
será potencializada, bem como 
as suas reflexões. Ao lado de Sofia 
e tantas outras personagens me-
moráveis, o jovem estudante terá 
a chance de refletir sobre temas 
tanto de cunho social – como polí-
tica, sociedade e relações de poder 
– quanto de cunho pessoal – como 
amizade, amor familiar, amadureci-
mento, superação, responsabilida-
de, entre tantos outros. Por todas 
essas razões, A árvore: os três cami-
nhos configura-se como uma leitu-
ra extremamente profícua para os 
estudantes do 8º e 9º anos que, as-
sim como Sofia e Dimitri, também 
se encontram em um momento de 
transição em que os conflitos e os 
rompantes da adolescência modu-
lam a maturidade ainda latente.

Propostas de atividades
Este manual apresenta propostas 

de atividades que enriquecerão a 

leitura dos alunos, contemplando 
competências e habilidades tan-
to de Língua Portuguesa, quanto 
de outras áreas do conhecimento, 
como Geografia, Ciências e Arte. 

Antes da leitura, propõe-se a ob-
servação e análise dos elementos 
visuais da capa, do título, texto 
de quarta capa etc. Já no curso da 
leitura é interessante formar rodas 
de conversa para que a turma pos-
sa compartilhar suas percepções 
sobre a narrativa e seu conteúdo. 
É possível encontrar no livro algu-
mas referências a obras de arte, 
por exemplo; instigar os alunos a 
descobrirem essas referências e fa-
zerem uma pesquisa sobre elas na 
internet é uma maneira eficiente 
de mostrar a abrangência de te-
mas e questões que um livro pode 
oferecer. Depois das conversas, 
pesquisas e leitura do livro, os alu-
nos terão elementos para escrever 
uma resenha crítica da obra. Além 
disso, poderão imaginar um outro 
mundo para a personagem Sofia 
desbravar, e fazer uma redação 
contando um pouco sobre ele. Os 
mundos imaginários também po-
dem materializar-se em maquetes 
tridimensionais na aula de Arte. 
Em Geografia e em Língua Portu-
guesa, uma sugestão é escrever 
uma dissertação argumentativa 
sobre o sistema político da Cidade 
Diamante, comparando-o ao siste-
ma vigente no Brasil atual.

Essas e outras propostas serão 
detalhadas a seguir para garantir o 
melhor aproveitamento de todos os 
conteúdos.
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Preparando a leitura
Língua Portuguesa

De início, apresente a capa do 
livro à turma. O que a imagem 
representa? Peça que os alunos 
observem com atenção as perso-
nagens que caminham e o com-
plexo edifício para o qual elas se 
dirigem. O que as imagens podem 
nos revelar sobre o livro? É possível 
fazer algum tipo de leitura visual 
das personagens e do ambiente? O 
que seria essa imponente estrutura 
branca? Em seguida, leia o título do 
livro em voz alta. É possível relacio-
ná-lo com as imagens de alguma 
maneira? Uma vez que a imagem 
não representa nenhuma “árvore”, 
será que se trata de algum dos “três 
caminhos”? Qual?

(EF69LP49) Mostrar-se interessado 
e envolvido pela leitura de livros de 

literatura e por outras produções 
culturais do campo e receptivo 
a textos que rompam com seu 
universo de expectativas, que 

representem um desafio em relação 
às suas possibilidades atuais e 

suas experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo professor.

A quarta capa do livro anuncia, 
com três palavras, o que a obra a 
ser lida tem a oferecer: romance, 
aventura e fantasia. Escreva essas 
três palavras na lousa e peça que 
os alunos comentem as sensações 
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suscitadas por elas, através de um 
livre brainstorming. Afinal, o que é 
um romance? Uma longa narrativa 
escrita? Quais são as suas caracte-
rísticas? Em todo romance há uma 
história de amor? E uma aventura? 
Todo romance é uma aventura? 
Que histórias de aventura os alu-
nos conhecem? Fantasia é uma 
palavra que com certeza suscita 
diversas referências no imaginá-
rio! Conforme os comentários fo-
rem surgindo, convide os alunos 
a anotarem palavras-chave da 
lousa. Como uma livre associação 
de ideias, o exercício com certe-
za vai despertar a curiosidade e o 
interesse da turma pela leitura de 
A árvore: os três caminhos.

Agora peça para um aluno ler em 
voz alta a sinopse do livro. O texto 
nos apresenta um belo panorama da 
obra, adiantando-nos o tom fantás-
tico da longa jornada da garota So-
fia. Em seguida, junto com a turma, 



procure levantar exemplos, na litera-
tura, de personagens que também 
partiram em uma aventura. Para 
iniciar a conversa, traga como exem-
plo o clássico Odisseu, cuja jornada 
de volta para casa, após a guerra de 
Troia, deu origem à própria palavra 
“odisseia”. Os mais recentes, Frodo, 
o hobbit de O senhor dos anéis, ou 
mesmo as crianças das famosas Crô-
nicas de Nárnia, também são exem-
plos de personagens que parecem 
ter um percurso similar ao de Sofia. 
Durante a conversa, procure discutir 
com os alunos o fato de essas histó-
rias terem uma estrutura narrativa 
comum: a personagem parte em 
viagem, muitas vezes acompanhada 
de um amigo ou de um mestre, vive 
incríveis aventuras e, por fim, retor-
na ao ponto de partida transforma-
da e amadurecida. 

Lendo o livro

(EF89LP33) Ler, de forma 
autônoma, e compreender – 

selecionando procedimentos e 
estratégias de leitura adequados a 
diferentes objetivos e levando em 
conta características dos gêneros 

e suportes – romances, contos 
contemporâneos, minicontos, 

fábulas contemporâneas, romances 
juvenis, biografias romanceadas, 

novelas, crônicas visuais, narrativas 
de ficção científica, narrativas 

de suspense, poemas de forma 
livre e fixa (como haicai), poema 

concreto, ciberpoema, dentre 
outros, expressando avaliação 

sobre o texto lido e estabelecendo 
preferências por gêneros,  

temas, autores.
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A árvore: os três caminhos é uma 
trilogia, ou seja, sua história é forma-
da pela combinação de três histórias 
distintas, mas unidas entre si pela te-
mática comum. Como estratégia de 
leitura, proponha que a cada aven-
tura lida (“Entrecaminhos”, “A Cidade 
Diamante” e “O Santuário Verde”), a 
turma se reúna para uma conversa 
de recapitulação. Que personagens 
se juntaram à aventura? Que etapas 
da jornada foram concluídas? Como 
era o ambiente de cada uma dessas 
aventuras? Que desafios foram en-
frentados? É possível identificar um 
processo de transformação nas per-
sonagens? Qual?

(EF89LP32) Analisar os efeitos de 
sentido decorrentes do uso de 

mecanismos de intertextualidade 
(referências, alusões, retomadas) 

entre os textos literários, entre esses 
textos literários e outras manifestações 
artísticas (cinema, teatro, artes visuais 

e midiáticas, música), quanto aos 
temas, personagens, estilos, autores 

etc., e entre o texto original e paródias, 
paráfrases, pastiches, trailer honesto, 

vídeos-minuto, vidding, dentre outros.

A personagem Sofia tem grande 
apreço pela arte. Tanto que, à medi-
da que avança em sua jornada, ela 
identifica e compartilha com o leitor 
referências de obras de arte que cru-
zaram o seu caminho no passado, 
seja em viagens ou em estudos. Pin-
turas abstratas, afrescos das igrejas 
em Minas Gerais e o famoso quadro 
“O Nascimento de Vênus”, de Bot-
ticelli, são alguns exemplos dessas 

referências. Conforme a leitura for 
avançando, peça aos alunos que 
atentem para todas essas possíveis 
citações, realizando uma breve pes-
quisa sobre elas. Uma rápida consul-
ta na internet será suficiente para 
incitar o imaginário da turma, apro-
ximando-a do universo de Sofia.

As ilustrações do livro também 
merecem especial atenção, em es-
pecial aquelas que antecedem cada 
“parte” ou “livro”. Como uma espé-
cie de anunciação da aventura, elas 
apresentam personagens, elemen-
tos e cenários que serão desenvol-
vidos na escrita. Assim, proponha 
aos alunos o exercício de observá-
-las em duas etapas: antes e depois 
da leitura do “livro” ou da “parte” em 
questão. A princípio, eles deverão 
identificar os elementos retratados, 
levantando suposições sobre iden-
tidades, funções e situações. No se-
gundo momento, após a leitura da 
aventura correspondente, será hora 
de estabelecer as conexões com a 
narrativa, reelaborando as sensa-
ções previamente suscitadas. 

Após a leitura

(EF89LP27) Tecer considerações 
e formular problematizações 
pertinentes, em momentos 

oportunos, em situações de aulas, 
apresentação oral, seminário etc.

Forme uma roda com a turma 
a fim de organizar um bate-papo 
acerca de suas impressões e con-
siderações sobre a obra. Os alunos 
gostaram do livro? Que aspectos 
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foram mais interessantes? A obra 
superou as expectativas iniciais da 
turma? O que foi mais surpreen-
dente? Após essa primeira aborda-
gem, que diz respeito a uma forma 
de fruição mais pessoal e intuitiva, 
questione a turma sobre os temas 
do livro e as reflexões por ele sus-
citadas. Alguns alunos talvez consi-
derem as relações familiares o tema 
central, outros podem achar que 
a discussão principal é a saúde do 
planeta. O importante é permitir 
que todos se expressem livremen-
te, compartilhando seus pontos de 
vista com a turma. 

(EF89LP26) Produzir resenhas, a 
partir das notas e/ou esquemas 

feitos, com o manejo adequado das 
vozes envolvidas (do resenhador, 
do autor da obra e, se for o caso, 
também dos autores citados na 

obra resenhada), por meio do uso 
de paráfrases, marcas do discurso 

reportado e citações.

A partir do bate-papo inicial, será 
possível visualizar a vasta gama de 
temas transversais que permeiam 
a obra, bem como a complexidade 
da história. Assim, como um exercí-
cio de escrita, proponha que cada 
aluno redija uma resenha crítica de 
A árvore: os três caminhos. Além de 
um panorama geral da narrativa, 
apresentando o seu conflito, os alu-
nos deverão salientar as discussões 
sugeridas, expressando suas refle-
xões e opiniões sobre elas. Chame-
-lhes a atenção para o fato de que, 
mais do que um resumo, a resenha 

deverá encerrar também um olhar 
pessoal sobre a obra, levantando 
considerações e problematizando 
as discussões sugeridas. 

(EF89LP35) Criar contos ou crônicas 
(em especial, líricas), crônicas visuais, 

minicontos, narrativas de aventura 
e de ficção científica, dentre outros, 
com temáticas próprias ao gênero, 
usando os conhecimentos sobre os 
constituintes estruturais e recursos 

expressivos típicos dos gêneros 
narrativos pretendidos, e, no caso de 
produção em grupo, ferramentas de 

escrita colaborativa.

Que tal imaginar um quarto mun-
do a ser visitado por Sofia? Em sala 
de aula, levante com a turma pos-
sibilidades cenográficas para essa 
nova aventura. Talvez Sofia visite 
uma cidade silenciosa, onde ne-
nhum som consegue se propagar, 
ou ainda um mundo digital, feito 
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de animações que se movimentam 
na velocidade do pensamento. A 
imaginação é o limite! Após levan-
tar algumas possibilidades com os 
alunos, peça-lhes que redijam in-
dividualmente a nova aventura de 
Sofia. Oriente-os a manterem co-
nexões com a obra de Janaina Toki-
taka, seja pela presença de algumas 
personagens já conhecidas, como 
Dimitri ou o Corvo, ou pela retoma-
da de alguns conflitos, como, por 
exemplo, a doença de um jardinei-
ro. A narrativa deverá distinguir-se 
pelo tom fantástico e, claro, por 
uma boa dose de mistério.

Arte

(EF69AR05) Experimentar e analisar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia, performance etc.).

Os três mundos visitados por 
Sofia apresentam características 
bastante distintas: Entrecaminhos 
é um imenso deserto cortado por 
uma ferrovia e alguns postos de 
beira de estrada; a Cidade Diaman-
te é composta por infinitos prédios 
futuristas, inspirados em formas or-
gânicas e feitos de diamante trans-
parente; e finalmente, o Santuário 
Verde é uma densa selva, repleta 
de elementos inusitados e rodea-
da por um abismo. Extremamente 
ricas em detalhes, as descrições 
desses três cenários oferecem uma 
série de elementos à imaginação 

do leitor. Que tal materializá-los em 
maquetes tridimensionais? Divida 
a turma em grupos, para que eles 
construam uma maquete de cada 
um dos três mundos. Nessa ativi-
dade, estimule os alunos a utilizar 
diferentes materiais, como isopor, 
papelão, tintas, entre outros. Além 
dos cenários, os grupos podem 
também arriscar a inserção de algu-
mas personagens da obra. Ao final, 
exponha as maquetes no colégio.

(EF69AR07) Dialogar com princípios 
conceituais, proposições temáticas, 
repertórios imagéticos e processos 

de criação nas suas produções 
visuais.

Ainda com o intuito de explorar 
as imagens suscitadas pelo livro, 
proponha a criação individual de 
desenhos e/ou pinturas que repre-
sentem determinada passagem da 
narrativa. Apresente obras de di-
ferentes artistas para servirem de 
referência e inspiração para a ati-
vidade. Para as representações de 
Entrecaminhos, os alunos podem 
checar alguns quadros de Salvador 
Dalí, como “Girafa em Chamas” ou 
“A tentação de Santo Antônio”; para 
a Cidade Diamante, os vertiginosos 
desenhos de M. C. Escher podem 
ser bastante inspiradores, como, 
por exemplo, “Côncavo e Convexo” 
e “Cachoeira”. Por fim, para repre-
sentar o Santuário Verde, os alunos 
podem buscar referências tanto no 
próprio “O Nascimento de Vênus”, 
de Botticelli, citado na narrativa, 
quanto em obras de Hieronymus 
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Bosch, como “O Jardim das Delícias”, 
entre outras que acharem pertinen-
tes. A partir dessas referências, que 
com certeza ampliarão o repertório 
artístico da turma, os alunos pode-
rão criar suas próprias versões ilus-
tradas da obra de Janaina Tokitaka. 
Ao final, exponha os trabalhos nas 
paredes da sala de aula.

Geografia e Língua Portuguesa

(EF09GE03) Identificar diferentes 
manifestações culturais de minorias 
étnicas como forma de compreender 

a multiplicidade cultural na escala 
mundial, defendendo o princípio do 

respeito às diferenças.

(EF69LP36) Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a divulgação 

do conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas, tais como 

artigos de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, infográfico, 
infográfico animado, podcast ou vlog 

científico, relato de experimento, 
relatório, relatório multimidiático de 
campo, dentre outros, considerando 

o contexto de produção e as 
regularidades dos gêneros em 

termos de suas construções 
composicionais e estilos.

O povo de Entrecaminhos é forma-
do por ciganos, ou seja, pessoas que 
abdicaram de um lar fixo para levar 
uma vida nômade, em comunidade. 
Minorias étnicas em diversos países, 
os ciganos com certeza permeiam o 
imaginário coletivo. Que tal pesqui-
sar um pouco mais sobre a origem 

e a cultura desse povo tão interes-
sante, representado nesta obra pela 
figura de Dimitri? Se achar válido, di-
vida a turma em grupos, delegando-
-lhes subtemas para a pesquisa, por 
exemplo: a língua romani, a história 
das migrações ciganas, ciganos no 
Brasil etc. O resultado de suas pes-
quisas deverá ser apresentado em 
relatórios escritos, com citações de 
fontes, imagens e reflexões.

(EF08GE20) Analisar características 
de países e grupos de países da 

América e da África no que se refere 
aos aspectos populacionais, urbanos, 
políticos e econômicos, e discutir as 
desigualdades sociais e econômicas 
e as pressões sobre a natureza e suas 
riquezas (sua apropriação e valoração 

na produção e circulação), o que 
resulta na espoliação desses povos.

(EF09LP03) Produzir artigos de 
opinião, tendo em vista o contexto 

de produção dado, assumindo 
posição diante de tema polêmico, 
argumentando de acordo com a 
estrutura própria desse tipo de 

texto e utilizando diferentes tipos 
de argumentos – de autoridade, 

comprovação, exemplificação 
princípio etc.

A Cidade Diamante pode ser com-
preendida como uma interessante 
metáfora de uma sociedade guia-
da por um sistema político abusivo. 
Por um lado, ela exibe um aparente 
controle e eficiência do trabalho; 
por outro, ela exclui uma parcela da 
população tida como inadequada e 
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perigosa ao sistema, obrigando-a a 
viver sob condições injustas. Tendo 
isso em vista, desafie os alunos a 
analisarem a atual situação do Brasil, 
no que diz respeito à desigualdade 
sócio-econômica e à maneira como 
essa desigualdade também se verifi-
ca na distribuição espacial da popu-
lação. Como podemos relacionar a 
noção de centro e periferia com a Ci-
dade Diamante e a Gruta Carvão? E 
o que dizer do governo de Cornélio 
Ártico? Conduza uma discussão co-
letiva sobre o tema, buscando exer-
citar a capacidade crítica e reflexiva 
da turma. Ao final, proponha que 
cada estudante escreva uma disser-
tação argumentativa sobre o tema.

Ciências e Língua Portuguesa 

(EF08CI08) Analisar e explicar as 
transformações que ocorrem na 

puberdade considerando a atuação 
dos hormônios sexuais e do  

sistema nervoso.

(EF69LP37) Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de diferentes 
tipos (vlog científico, vídeo-minuto, 
programa de rádio, podcasts) para 

divulgação de conhecimentos 
científicos e resultados de pesquisa, 

tendo em vista seu contexto de 
produção, os elementos e a construção 

composicional dos roteiros.

A personagem Sofia é uma jo-
vem que, em meio a todos os 
desafios enfrentados, ainda pre-
cisa dar conta dos dolorosos 
conflitos tão característicos da 
adolescência. Mudanças no cor-
po, alterações hormonais e suas 
reverberações nas reflexões e na 
autoestima são apenas alguns 
exemplos. Para estabelecer um 
intercâmbio com as aulas de Ciên-
cias, proponha à turma o desafio 
coletivo de pesquisar as transfor-
mações fisiológicas pelas quais o 
corpo humano passa durante a 
puberdade. Para apresentar o re-
sultado de suas pesquisas, sugira 
que os alunos criem um vídeo cur-
to, registrado em smartphone, por 
exemplo, buscando explicar com 
suas próprias palavras e imagens 
os dados científicos. É importante 
ressaltar a necessidade de esque-
matizar um roteiro para o vídeo, 
seja através da divisão em itens a 
serem abordados, seja através de 
uma proposta de planos e cená-
rios. Caso a feitura do vídeo seja 
inviável por questões técnicas, 
sugira uma apresentação oral da 
pesquisa, acompanhada de pai-
néis ilustrados.
REFERÊNCIA: BRASIL, Ministério da Educação. 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Brasília, 

DF, 2017.
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