
Thiago era um príncipe que tinha tudo. Num 
consumismo irrefreável, o rei e a rainha davam-lhe 
todos os presentes que ele poderia imaginar e 
desejar. Mas havia uma grande tristeza no coração 
de Thiago: ele queria ter um sonho. O príncipe 
vai então pedir conselhos ao avô e encontra uma 
explicação: é dentro dele que está adormecido o 
sonho, basta despertá-lo.

Ainda na linha da atividade anterior: às vezes, pode 
parecer que o que nós não temos é melhor do que o 
que temos. Será mesmo? Ou será que nos distraímos 
querendo mais e esquecemos de dar aquela boa olhada 
– com o coração – no que nos cerca? Brinquedos caros 
nem sempre são os mais legais ou divertidos. Certa vez 
Mariana Massarani, a ilustradora do livro, contou para 
a gente que adora desenhar em cascas de ovo cozido e 
em bananas! Olhe só o que ela faz e inspire-se: em que 
outro lugar dá para desenhar, além do caderno? 
https://blog.brinquebook.com.br/sala-de-leitura/
mariana-massarani-quem-faz-livros-e-uma-pessoa-feliz/

O livro nos faz refletir sobre desejos e sonhos. 
Se procurarmos no dicionário, encontraremos as 
seguintes definições aplicáveis ao contexto do livro:

Sonho: forte aspiração, anseio ou vontade 
permanente, viva e constante.
Desejo: vontade de conseguir algo, ambição.

As crianças sabem a diferença entre um e outro? 
Faça esta pergunta a elas e converse a respeito. 
Muitas reflexões podem sair desta conversa.

É necessário ter o livro para realizar essas atividades.

QUEM SOU EU? DO QUE MAIS GOSTO?
Na página 24, há a citação: “Um dia você vai saber a 
diferença entre ter e ser.” O que esta frase significa 
para as crianças? Após a resposta delas, estimule-
as a fazer uma descrição por escrito de si mesmas. 
Você pode instigá-las com perguntas como: quais 
as suas características mais marcantes? Você se 
considera uma boa amiga? Por quê? Você é estudiosa, 
brincalhona, séria, corajosa? Esse pode ser um bom 
exercício de autoconhecimento. Para as crianças 
ainda não alfabetizadas, uma possibilidade é a de 
fazer um autorretrato (falado). Além de ser uma forma 
de desenvolver seus recursos de expressão, o exercício 
pode levá-las a pensar em outras maneiras de se 
descrever.  As crianças podem até imaginar um cenário 
que as ajude a expressar melhor como se sentem.
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O Príncipe
sem Sonhos

Com certeza as crianças têm muitos sonhos e 
desejos guardados dentro delas. Após a conversa da 
primeira atividade, podemos agora fazer duas listas: 
uma com os seus 3 maiores sonhos e outra com os 
seus 3 maiores desejos. Vocês podem conversar 
sobre como elas pensam em alcançar cada um deles. 
São sonhos e desejos para agora ou para o futuro? 
Elas vão precisar de ajuda para realizá-los?

Para finalizar, que tal ouvir uma música que fala 
sobre sonhos, cantada pelo Hélio Ziskind?
https://www.youtube.com/watch?v=G-jAWiGDSNY

VAMOS DE LISTAS?!

EU QUERIA...

Um outro ponto interessante que podemos abordar 
após a leitura é a insatisfação. O fato de Thiago poder 
ter tudo o que se possa imaginar era o suficiente 
para que ele fosse feliz? Aparentemente não. Ele 
sempre tinha a sensação de que algo estava faltando. 
Pensando nisso, que tal propor que as crianças reflitam 
a esse respeito? Elas costumam reclamar por querer 
mais do que têm? Pode ser qualquer coisa: mais 
brinquedos, mais roupas, mais tempo para brincar, mais 
sobremesa... Elas realmente precisam de mais coisas?

QUERER X PRECISAR
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