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AUTORES
Milton Célio de Oliveira Filho é 

um escritor, professor e advogado 
brasileiro que adora criar jogos para 
o público infantojuvenil. Nascido 
em Ubatuba, em 1953, ele dedicou 
grande parte da sua carreira à edu-
cação, atuando sobretudo em es-
colas públicas.  Em 2003, publicou 
o seu primeiro livro infantil, O caso 
das bananas, pela Brinque-Book. 
Desde então, construiu uma sólida 
carreira como escritor, integrando o 
catálogo da Feira de Bolonha e re-
cebendo prêmios como o selo Alta-
mente Recomendável da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil 
(FNLIJ). Suas obras são destinadas 
ao público infantil e infantojuvenil 
e muitas vezes permeadas por mis-
térios e desafios de lógica a serem 
decifrados pelo leitor.

O ilustrador Alexandre Ram-
pazo divide a autoria desta obra. 
Nascido em São Paulo, onde vive 
até hoje, Alexandre formou-se em 
design, o que lhe possibilitou ex-
plorar diversas áreas de atuação: 
trabalhou como diretor de arte e 
hoje atua sobretudo como artista 

gráfico e autor de livros ilustra-
dos. Dentre suas obras, destaca-se 
Eustáquio, o mágico magnífico, Um 
belo lugar e Pinóquio – O livro das 
pequenas verdades. Entre os livros 
que escreveu e ilustrou, soma mais 
de 70 títulos publicados. Por sua 
obra, recebeu diversos prêmios 
e indicações, como o Prêmio da 
 FNLIJ, o Prêmio Jabuti e o Premio 
Fundación Cuatrogatos. Para além 
das fronteiras brasileiras, seus li-
vros foram publicados em países 
da América Latina e Europa.

OBRA
As histórias de mistérios sempre 

são envolventes! Afinal, quem não 
gosta de seguir pistas para des-
vendar um bom enigma? O caso 
do grande roubo do museu não 
foge à regra. Mais do que isso, o 
livro se apresenta como um gra-
cioso convite para que o pequeno 
leitor seja introduzido ao gênero 
– e cativado por ele!

A história começa quando uma 
obra-prima do Museu da Mata mis-
teriosamente desaparece do acer-
vo. Para espanto de todos, uma 
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nova e desconhecida obra fora 
colocada em seu lugar. Indignado 
com a situação, o senhor Urubu, 
dirigente do museu, decide convo-
car a dona Aranha para solucionar 
o mistério.

É assim que uma série de inter-
rogatórios se inicia. Dona Aranha, 
especialista em tramas, ao perceber 
que o ladrão não deixara nenhuma 
pegada, logo pede para falar com 
o Pavão. Mas o Pavão explica que 
a maior obra de arte que existe é 
a sua própria e exuberante cauda. 
Melhor seria interrogar o Rato...  
O Rato, por sua vez, convence a 
investigadora de que não há nada 
mais valioso do que um simples 
pedaço de queijo. Melhor seria in-
terrogar o Porco... E o Porco, ah, o 
Porco também tem uma boa des-
culpa e uma nova suspeita para lan-
çar a dona Aranha, que, incansável, 
persiste em sua investigação. 

Escrito predominantemente em 
forma de diálogos, O caso do grande 
roubo do museu prende a atenção 
do leitor pela constante manuten-
ção do mistério. Para além da trama 
central, a cada página um pequeno 

novo desafio é lançado: descobrir 
quem será o próximo animal in-
terrogado. As pistas são oferecidas 
tanto pela palavra quanto pela ilus-
tração, que sempre revela algum 
detalhe do animal que será apre-
sentado na página seguinte. Ainda 
sobre as ilustrações, vale ressaltar 
a riqueza de detalhes com que o 
museu e os animais são retratados, 
bem como a escolha de cores mais 
sombrias, que colaboram para a 
instauração do clima de mistério.

Por fim, através de uma leitura 
que também se assemelha a um 
jogo, a obra proporciona aos pe-
quenos leitores ferramentas para 
exercitar a lógica, a criatividade e, 
sobretudo, a mobilidade dos pon-
tos de vista! Afinal, será que dona 
Aranha e os demais animais obser-
varam bem o quadro que foi colo-
cado no lugar do roubado? Assim, 
de maneira bastante lúdica, o livro 
induz o leitor a manipulá-lo como 
um objeto a ser investigado, algo 
que precisa ser virado e revirado 
para revelar seu segredo.

E é com essa última pista que fica 
o convite para a leitura! 
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

O Eu, o Outro e o Nós

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e  

grupos diversos.

Língua Portuguesa

(EF15LP11) Reconhecer 
características da conversação 

espontânea presencial, respeitando 
os turnos de fala, selecionando e 

utilizando, durante a conversação, 
formas de tratamento adequadas, de 

acordo com a situação e a posição  
do interlocutor.

Forme uma roda com as crianças 
e pergunte se elas gostam de histó-
rias de mistério. Que histórias desse 

gênero elas conhecem? Mesmo que 
os alunos não tenham lido livros de 
mistérios, é bem provável que te-
nham assistido a filmes! Poderiam 
compartilhar suas referências com a 
turma? Muitas vezes as histórias des-
se gênero têm detetives e investiga-
dores como personagens, como, por 
exemplo, o famoso Sherlock Holmes. 
Os alunos conhecem algum outro 
detetive famoso? Qual?

O Eu, o Outro e o Nós

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e  

grupos diversos.

Língua Portuguesa

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado. 

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
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antes e durante a leitura de 
textos, checando a adequação das 

hipóteses realizadas.

Apresente o título e a capa do li-
vro à turma, pedindo que todos ob-
servem atentamente a ilustração. As 
crianças poderão notar que existem 
vários animais retratados nela – e 
ainda mais um na quarta capa! Que 
animais são esses? Existe algum 
que as crianças desconheçam? Em 
seguida, questione: o que cada um 
deles está fazendo? Como eles pa-
recem estar se sentindo? O porco, 
por exemplo, parece estar fugindo 
de mansinho, já a raposa tem um ar 
de desdém... Como essas imagens 
se relacionam com o título O caso 
do grande roubo do museu?  Permi-
ta que todos os alunos participem 
da conversa, levantando hipóteses 
e pontos de vista sobre a imagem e 
sobre a história que está por vir.

Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação

(EI02EF05) Relatar experiências 
e fatos acontecidos, histórias 

ouvidas, filmes ou peças teatrais 
assistidos etc.

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos 
e sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de fotos, 

desenhos e outras formas  
de expressão.

Arte

(EF15AR07) Reconhecer algumas 
categorias do sistema das 

artes visuais (museus, galerias, 
instituições, artistas, artesãos, 

curadores etc.).

Língua Portuguesa

(EF15LP09) Expressar-se em situações 
de intercâmbio oral com clareza, 

preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra 

com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado.

(EF02LP14) Planejar e produzir 
pequenos relatos de observação 

de processos, de fatos, de 
experiências pessoais, mantendo 

as características do gênero, 
considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto  
do texto.

Por fim, leia a sinopse do livro, lo-
calizada em sua quarta capa. Caso 
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a turma já tenha sido alfabetizada, 
convide um aluno ou aluna para fa-
zer essa leitura em voz alta aos co-
legas. A sinopse nos adianta que o 
livro trata do desaparecimento de 
uma obra-prima do Museu da Mata. 
Afinal, o que poderia ter sido rou-
bado em um museu? Um quadro? 
Uma escultura? Um vaso? Levante 
algumas hipóteses com a turma de 
modo a estimular uma pequena 
reflexão em torno do ambiente do 
museu. Em seguida, pergunte se 
alguém já visitou um museu. Como 
foi a experiência? Era um museu de 
arte? O que havia lá dentro? Esti-
mule as crianças a compartilharem 
suas referências com os colegas, de 
modo a despertar a curiosidade e o 
interesse pelo livro.

Lendo o livro

Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação

(EI02EF08) Manipular textos e 
participar de situações de escuta 

para ampliar seu contato com 
diferentes gêneros textuais 

(parlendas, histórias de aventura, 
tirinhas, cartazes de sala, cardápios, 

notícias etc.).

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, 
procurando orientar-se por temas 
e ilustrações e tentando identificar 

palavras conhecidas.

(EF02LP26) Ler e compreender, com 
certa autonomia, textos literários, de 
gêneros variados, desenvolvendo o 

gosto pela leitura.

Língua Portuguesa

(EF15LP16) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.

Forme uma roda com a turma e 
proponha uma leitura do livro em 
voz alta. Caso a turma já tenha sido 
alfabetizada, cada aluno poderá ficar 
responsável pela leitura de uma pá-
gina. Ao leitor caberá o exercício de 
dicção e projeção vocal, bem como 
um jogo de vozes e entonações que 
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caracterizem os personagens. Aos 
ouvintes, fica o desafio de praticar o 
silêncio e a escuta atenta, acompa-
nhando a narrativa em seus respec-
tivos livros. Caso a turma ainda não 
seja alfabetizada, realize a leitura em 
voz alta, mantendo os desafios do si-
lêncio e da escuta. Será possível ainda 
pedir aos alunos que se guiem pelas 
imagens e pela numeração das pági-
nas com a intenção de acompanhar a 
leitura. Por fim, é sempre válido lem-
brar que o texto é lido da esquerda 
para a direita, de cima para baixo.

Uma segunda leitura da obra, desta 
vez dialogada, permitirá que novas 
questões e novos exercícios sejam 
apresentados à turma. Veja algumas 
sugestões a seguir.

Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a 
estratégias de observação gráfica e/

ou de leitura.

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, 
procurando orientar-se por temas 
e ilustrações e tentando identificar 

palavras conhecidas.

Língua Portuguesa

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos.

A cada interrogatório feito pela 
dona Aranha, um novo mistério se 
apresenta: quem será o próximo ani-
mal a ser interrogado? Tanto o texto 
quanto a ilustração oferecem algumas 
pistas. Enquanto o texto cita alguma 
característica do animal, a ilustração 
apresenta um detalhe de seu corpo.
Chame a atenção dos alunos para esse 
jogo, pedindo que procurem desco-
brir, pelas pistas, qual será o animal 
encontrado ao virar a página. 

Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação

(EI02EF08) Manipular textos e 
participar de situações de escuta 

para ampliar seu contato com 
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diferentes gêneros textuais 
(parlendas, histórias de aventura, 

tirinhas, cartazes de sala, cardápios, 
notícias etc.).

Língua Portuguesa

(EF15LP04) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos. 

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF02LP29) Observar, em poemas 
visuais, o formato do texto na página, 
as ilustrações e outros efeitos visuais. 

Para elucidar o mistério, o Mor-
cego dá uma preciosa dica a dona 
Aranha: olhar o quadro de ponta-
-cabeça! Assim, nas pp. 28 e 29, os 
pequenos leitores são convocados 
a virar o livro de cabeça para baixo 
para poder ler o texto e solucionar 
o mistério do roubo. Afinal, o que 
aconteceu com o quadro?!  

O Eu, o Outro e o Nós

(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.

Espaços, Tempos, Quantidades, 
Relações e Transformações

(EI03ET03) Identificar e selecionar 
fontes de informações, para 

responder a questões sobre a 
natureza, seus fenômenos, sua 

conservação.

Língua Portuguesa

(EF01LP17) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, listas, agendas, 

calendários, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem 
e legendas para álbuns, fotos ou 

ilustrações (digitais ou impressos), 
dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/

assunto/ finalidade do texto.

Levando em conta a grande va-
riedade de animais que fazem par-
te da história, que tal organizar uma 
grande lista identificando todos 
eles? Caso os alunos já dominem a 
escrita, proponha que eles redijam 
a lista individualmente, conforme 
forem avançando na leitura. Do 
contrário, torne-se escriba de uma 
lista elaborada coletivamente.

Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação

(EI02EF04) Formular e responder 
perguntas sobre fatos da história 
narrada, identificando cenários, 

personagens e principais 
acontecimentos.

Língua Portuguesa

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

Além de colaborar com o jogo 
de adivinhação dos interrogados, 
as ilustrações do livro contribuem 
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em larga escala para a construção 
do clima de mistério que permeia 
a narrativa. Levando isso em con-
ta, peça aos alunos que folheiem 
o livro mais uma vez, buscando 
identificar as suas principais ca-
racterísticas. Quais são as cores 
predominantes das imagens? Ver-
de e cinza são respostas certeiras! 
Mas, afinal, quando os alunos pen-
sam na cor verde, o que lhes vem 
à mente? O nome do museu traz 
uma interessante sugestão... E o 
que dizer da cor cinza? Vale res-
saltar também a maneira como os 
personagens são retratados, com 
grande riqueza de detalhes, seja 
nas vestimentas ou nas expressões 
faciais e corporais. Após esse bate-
-papo, peça que a turma faça uma 
última leitura coletiva do livro, 
guiando-se exclusivamente pelas 
ilustrações. O foco dessa atividade 
será justamente permitir que as 
imagens tragam novas percepções 

e sensações à experiência da leitu-
ra, abordando, por exemplo, a des-
crição minuciosa dos personagens 
e do ambiente.

Após a leitura

O Eu, o Outro e o Nós

(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas 
e os adultos, buscando compreendê-los e 

fazendo-se compreender.

(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.

Língua Portuguesa

(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 

compreensão global.

Forme uma roda com a turma e 
proponha uma conversa a respeito 
do livro. Afinal, alguém desvendou 
o mistério do quadro desapareci-
do antes da dona Aranha? Em caso 
afirmativo, como conseguiu fazer 
isso? E o que dizer da própria ima-
gem do quadro? Alguém já tinha 
visto um desenho similar a esse? 
Onde? Por fim, permita que todos 
compartilhem suas impressões so-
bre o livro, completando a frase:  
“O que eu mais gostei do livro foi...”.

O Eu, o Outro e o Nós

(EI02EO04) Comunicar-se com os 
colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se 

compreender. 
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(EI03EO01) Demonstrar empatia 
pelos outros, percebendo que 

as pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir.

Arte

(EF15AR01) Identificar e apreciar 
formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 

cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético.

Língua Portuguesa

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 

audível, boa articulação e  
ritmo adequado.

À maneira do quadro do Museu 
da Mata, muitas são as imagens 
que permitem dupla interpreta-
ção de acordo com o ponto de 
vista. Um desenho bastante po-
pular retrata simultaneamente, 
através das mesmas linhas e man-
chas, uma jovem e uma senho-
ra idosa (https://puzzlefactory.
pl/pt/puzzle/jogo/arte/207153-
-mulher-jovem-velha, acessado 
em janeiro/2021). Outra imagem 
conhecida revela um pato e um 
coelho ao mesmo tempo (https://
www.researchgate.net/figure/
Fi g u ra - 1 - Pato - Co e l h o - c f -J a s -
t r o w - 1 8 9 9 _ f i g 2 _ 3 2 6 5 6 0 5 7 2 , 

acessado em janeiro/2021). Apre-
sente algumas dessas imagens  
aos alunos, estimulando o jogo de 
alternar os pontos de vista. Afinal, 
que imagens as crianças enxer-
gam à primeira vista? É fácil ou 
difícil modificar o olhar para ver 
a imagem que está escondida na 
mesma forma?

Espaços, Tempos, Quantidades, 
Relações e Transformações

(EI03ET05) Classificar objetos 
e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças.

Ciências

(EF02CI04) Descrever características 
de plantas e animais (tamanho, 

forma, cor, fase da vida, local onde se 
desenvolvem etc.) que fazem parte 
de seu cotidiano e relacioná-las ao 

ambiente em que eles vivem.

Durante a leitura, foi criada uma 
lista dos animais que aparecem na 
obra. Retome essa lista e proponha 
uma pesquisa de imagens de refe-
rência. Lançando mão de revistas 
e/ou jornais, os alunos deverão 
procurar e recortar fotografias dos 
animais retratados na obra, como 
aranha, elefante, gato, pavão, mor-
cego, entre muitos outros. Afinal, o 
que eles sabem a respeito de cada 
animal recortado? Já viram algum 
deles ao vivo? Qual? Com os re-
cortes em mãos, é hora de classifi-
car os animais de acordo com suas 
características físicas. Quais deles 
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possuem asas? Quais têm quatro 
patas? Algum deles tem mais de 
quatro patas? Quais deles são me-
nores e quais são maiores do que 
as crianças? A partir desse estudo, 
proponha a criação de cartazes 
classificatórios, com colagem das 
imagens sobre cartolina.

Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação

(EI03EF04) Recontar histórias 
ouvidas e planejar coletivamente 

roteiros de vídeos e de encenações, 
definindo os contextos, os 

personagens, a estrutura da história.

Língua Portuguesa

(EF15LP19) Recontar oralmente, 
com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor.

Arte

(EF15AR20) Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e processos 

narrativos criativos em teatro, 
explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até 
elementos de diferentes matrizes 

estéticas e culturais.

Que tal recontar a história de O caso 
do grande roubo do museu através de 
um jogo de improvisação? Divida 
os personagens entre os alunos, de 
modo que todos tenham a chance de 
participar. Se necessário, você pode 
delegar o papel da dona Aranha a 

mais de uma criança ou mesmo fazer 
duas rodadas de improviso. A ideia 
é recontar a história com as próprias 
palavras, de modo que as crianças as-
sumam as vozes dos personagens. A 
dinâmica do jogo de improviso pode 
ser bastante simples, obedecendo 
à lógica dos sucessivos interrogató-
rios. Se achar necessário, você pode 
criar uma voz narrativa que oriente 
a sequência das ações, dizendo, por 
exemplo: “Então a dona Aranha foi 
entrevistar o Gato”. Para tornar a ati-
vidade mais interessante, estimule os 
alunos a buscarem adereços que se 
assemelhem aos de seus respectivos 
personagens, bem como a explorar 
vozes e corporeidades que remetam 
aos animais representados. Além de 
exercitar o senso de coletividade, a 
atividade proporcionará um aprofun-
damento das noções de conscien-
tização corporal e vocal, bem como 
uma apropriação da história por par-
te da turma.

Traços, Sons, Cores e Formas

(EI03TS02) Expressar-se livremente 
por meio de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e 

tridimensionais.

Arte

(EF15AR01) Identificar e apreciar 
formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 

cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 
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(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

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

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não 

convencionais.

Leia para a turma a minibiografia 
do autor, na p. 32. Ao final do texto, 
ele conta que a inspiração para o 
livro foi um caso real ocorrido com 
o pintor Wassily Kandinsky, que, ao 
ver seu próprio quadro de ponta-
-cabeça, não o reconheceu. Que 
tal aproveitar essa história para 

conhecer um pouco melhor a obra 
desse grande pintor russo? Seus 
quadros podem ser facilmente en-
contrados na internet e seguem 
a corrente da arte abstrata. Apre-
sente algumas dessas imagens aos 
alunos e/ou proponha que eles 
pesquisem por elas com a ajuda 
dos seus responsáveis. Em seguida, 
proponha uma atividade artística, 
desafiando as crianças a também 
criarem uma obra de arte abstra-
ta – manchas, linhas, formas geo-
métricas e muitas cores serão as 
bases para o desenho. Os materiais 
utilizados podem ser tinta guache 
sobre papel ou tela, se possível. 
Quando a obra estiver pronta, só 
falta assinar, escrevendo o próprio 
nome. Por fim, organize uma expo-
sição das pinturas criadas em sala 
de aula. Assim, você poderá criar o 
Museu da Turma!

Escuta, Fala, Pensamento  
e Imaginação

(EI03EF06) Produzir suas próprias 
histórias orais e escritas (escrita 
espontânea), em situações com 

função social significativa.

Língua Portuguesa

(EF01LP25) Produzir, tendo o 
professor como escriba, recontagens 

de histórias lidas pelo professor, 
histórias imaginadas ou baseadas 
em livros de imagens, observando 
a forma de composição de textos 
narrativos (personagens, enredo, 

tempo e espaço). 
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(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o 
texto, grafia correta de palavras 
conhecidas ou com estruturas 
silábicas já dominadas, letras 

maiúsculas em início de frases e em 
substantivos próprios, segmentação 

entre as palavras, ponto final, 
ponto de interrogação e ponto de 

exclamação.

Uma vez que o caso do roubo do 
museu foi elucidado, qual será o 
próximo desafio da dona Aranha, 
a especialista em tramas? Desafie a 
turma a inventar um novo mistério 
para essa personagem solucionar, 
como, por exemplo, o desapareci-
mento dos ovos de ouro de uma 
galinha, ou mesmo o surgimento 

de misteriosas pegadas na entrada 
do museu. A ideia é que cada crian-
ça crie a sua própria história, redi-
gindo-a em poucos parágrafos. Ao 
final, uma rodada de leitura em voz 
alta permitirá que todas as histórias 
sejam compartilhadas com o gru-
po. Caso a turma ainda não domi-
ne a escrita, proponha a criação de 
uma história coletiva em que todos 
possam contribuir com suas ideias. 
Se achar válido, torne-se escriba 
dessa narrativa, lendo-a em voz alta 
para a turma ao final do exercício.


