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Mostre a capa e a quarta capa do 
livro às crianças. Chame a atenção 
para as ilus-trações. Depois, leia o 
texto da quarta capa para posicio-
ná-las em relação à história.

O trabalho em si

Faça a leitura de cada página em 
conjunto com a análise das ima-
gens. 

Capa – Faça as crianças pensa-
rem sobre o que a imagem sugere. 

p.1  –  Chame  a  atenção  para  a  
grafia  do  título  do  livro,  o  nome  
do  autor  e  da  tradutora da his-
tória. Explique o que faz cada um 
deles. 

p.3 – Chame novamente a aten-
ção para o título do livro que, des-
sa vez, desta-ca-se sozinho. 

pp.4  e  5  –  Primeiro,  peça  para  
as  crianças  deduzirem  quem  é 
a  companhia  de  Hugo.  Depois,  

sugira  que  descrevam  tanto  a  
expressão  do  menino  quanto  da  
sua  companhia diante do achado 
e, em seguida, o ambiente em que 
eles se encontram.  

pp.6 e 7 – De acordo com a ilus-
tração, questione qual a impressão 
que o perso-nagem passa. 

p.8 – Peça para as crianças refle-
tirem  se, de acordo com o lugar 
imaginado por Hugo, o chapéu 
cumpriria a função determinada 
por ele. 

p.9 – Repita o procedimento em 
relação à chuva. 
p.10 – Promova uma discussão 

sobre as reais possibilidades de o 
chapéu ser usa-do como um recur-
so de caça a ratos. 

p.11  –  Conforme  sugestão  de  
Hugo,  faça  com  que  comparem  
as  vantagens  e  desvantagens 
da substituição da cartola por um 
chapéu.

p.12  –  Questione  se  um  cha-
péu  poderia  se  transformar  em  
um  barco  e  ainda  navegar.  Con-
forme  as  respostas,  deixe  que  as  
crianças deem asas à imaginação 
e exemplifiquem as situações que 
lhes ocorreram. 

p.13 – Repita o procedimento em 
relação ao trenó.

pp.14  e  15  –  Indague  sobre  o  
ambiente  imaginado  por Hugo e,  
então, provoque uma reflexão so-
bre as reais possibilidades de um



chapéu salvar a vida dele no local.
pp.16 e 17 – Pergunte se, com 

exceção do chapéu, Hugo poderia 
ter algo em comum com os de-
mais personagens.

pp.18 e 19 – Peça para as crianças 
identificarem e darem exemplos 
da situação imaginada por Hugo. 
Questione se um chapéu poderia 
alterar e elevar sua condição a esse 
ponto.

pp.20 e 21 – Indague e faça as 
crianças refletirem se a pergunta 
feita a Hugo é pertinente.

pp.22 e 23 – De acordo com a 
ilustração, o chapéu faria falta 
mesmo? Por quê?

pp.24 e 25 – Questione se, con-
forme Hugo havia afirmado nas 
pp.14 e 15, o chapéu poderia salvar 
a vida do caçador. Ele poderia ser 
substituído por outra coisa? Onde 
fica a África? Lá tem animais como 
o da ilustração? Que animal seria 
esse?

p.26 – Prossiga com o mesmo 
processo e questione se a situação 
do menino na neve poderia me-
lhorar graças ao chapéu. Haveria 
algo para substituí-lo? O quê?

p.27 – Depois, peça para obser-
varem atentamente a ilustração, 
visando identificar os perigos que 
ameaçam o náufrago. Sugira tam-
bém que imaginem o que o cha-
péu poderia fazer por ele.

p.28 – No caso do mágico, a lixei-

ra não poderia ser eficiente, se ele 
realmente fosse experiente? Por 
que a menina tapou o nariz?

p.29 – Questione se a avó ficou 
apavorada por causa dos ratos que 
invadiram a cozinha ou por que o 
bolo estava sendo levado embora. 
A situação em que a avó se encon-
tra é perigosa? O que pode acon-
tecer a ela? Quem irá lhe ajudar?

p.30 – Repetindo o processo, faça 
a criançada refletir se o chapéu 
ajudaria a moça.

p.31 – Insista na questão e pro-
mova uma discussão sobre a fun-
ção do chapéu no caso do salva-
-vidas.

pp.32 e 33 – Faça as crianças dis-
cutirem os sentimentos que a ex-
pressão de Hugo transmite.

p.34 – Faça com que expliquem 
se o menino concordou com os 
argumentos da sua companhei-
ra ou apenas deixou o chapéu no 
lugar encontrado para satisfazê-la. 
Questione se, após sentir a falta 
dele, seu verdadeiro dono volta-
ria ao local para procurá-lo. Será 
que ainda encontraria o chapéu 
ou alguém, ao contrário de Hugo, 
apossar-se-ia dele?

p.35 – Indague se a ilustração da 
página se refere ao mesmo local 
onde o chapéu foi deixado.

p.36 – Promova uma discussão 
para que os alunos digam se o 
chapéu da história se parece com 



algum tipo de chapéu real.

Ampliando a leitura

• Peça para as crianças recorta-
rem uma série de chapéus de re-
vistas já descartadas. Depois, faça 
com que determinem qual a fun-
ção que cada tipo pode desempe-
nhar tanto no mundo real quanto 
no imaginário.

• Em seguida, proponha a elabo-
ração de um cartaz com todos os 
recortes.

• Com o cartaz já pronto, mostre 
que chapéus fazem parte do mun-
do da moda e, em consequência, 
do vestuário de uma época espe-
cífica.

• Prosseguindo, faça com que 
listem ou apenas contem o que já 
encontraram e, mediante um por 
que, se devolveram ou não.

• Repita o processo para que 
também possam falar sobre o que 
já perderam, como sentiram a falta 
do objeto, se ele foi achado/devol-
vido ou não.

• Por fim, como há muitos ob-
jetos perdidos por aí, sugira que 
listem as possíveis seções de Acha-
dos e Perdidos conhecidas, tirem 
cópias e distribuam para familiares
e amigos (se necessário, ajude-as 
nesse processo).

Sugestão de leitura

• Uma meia azul, Stephen Mi-
chael King. Trad. Gilda de Aquino. 
São Paulo, Brinque-Book, 2009.

* Para mais informações sobre 
os Temas Transversais propostos 
pelos Parâmetros Curriculares Na-
cionais do inistério da Educação e 
Cultura, acesse: www.portal.mec.
gov.br.

** A Meta do Milênio 2 tem como 
objetivo atingir o ensino básico 
universal, ou seja, o ensino de qua-
lidade para todos e, assim, permitir 
a formação de adultos alfabetiza-
dos e capazes de contribuir para a 
sociedade como cidadãos e pro-
fissionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.
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