
O jornal conta a história de um menino que inconformado com a atenção dedicada pelo pai às 
páginas de um jornal diário, decide pegar algumas folhas para descobrir a razão de tanto fascínio. 
A partir daí, o menino descobre que, dobrando o papel, consegue transformá-lo em barco, chapéu, 
espada e mais uma porção de coisas que o levam a viajar pela própria imaginação.

A ausência do texto escrito possibilita ao leitor criar sua própria versão para a história a partir 
das imagens apresentadas e da sequência em que elas aparecem nas páginas do livro. As histórias 
que nascem são ricas e podem ajudar bastante no desenvolvimento oral e no registro escrito de 
crianças tanto da educação infantil quanto dos primeiros anos do Ensino Fundamental.

Para garantir a liberdade do leitor na hora de criar suas versões para a história, as páginas foram 
construídas de maneira a deixar muitos espaços vazios justamente para permitir que o leitor 
complemente as cenas e as paisagens de acordo com a sua vontade e inspiração no momento da 
leitura.

Dentro da sala de aula, o livro pode ser usado de diversas maneiras, dependendo do tipo da classe 
e da intenção do professor. Uma das possibilidades é a construção de narrativas coletivas, orais ou 
escritas, criadas a partir de ideias e contribuições dos alunos. Veja a seguir algumas possibilidades 
de trabalho com o livro.

*A Meta do Milênio 2 tem como objetivo atingir o ensino básico universal, ou seja, o ensino de qualidade para todos e, assim, permitir a formação de 
adultos alfabetizados e capazes de contribuir para a sociedade como cidadãos e profissionais. Para mais informações sobre as Metas do Milênio, acesse: 

www.pnud.org.br
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As crianças adoram brincar com dobraduras e com objetos construídos por elas mesmas. Que tal 
apresentar o vídeo criado pela Brinque-Book em que a autora do livro ensina a fazer as dobradu-
ras que aparecem na obra? Link: http://www.youtube.com/watch?v=Biygr9q0V1Y

DOBRADURAS COM JORNAL
Depois de fazer as dobraduras, não esqueça de deixar as crianças decorarem seus barquinhos e 
espadas com canetinhas, tintas e papéis coloridos. Reserve tempo para que eles brinquem livre-
mente. Depois de se transformarem em piratas e cavaleiros, você pode recontar a história do 
livro pedindo a ajuda deles. Com certeza esta será uma versão muito especial para a aventura 
do menino e das folhas de jornal.

RECRIANDO OS CENÁRIOS
As páginas do livro tem imagens feitas com carvão, praticamente sem paisagens ou fundos. Expe-
rimente pedir aos alunos que refaçam essas ilustrações em folhas de papel A3 com bastões de 
carvão ou giz pastel. Estimule seus alunos para que usem toda imaginação em suas composições. 
Você pode pendurar as produções num varal e usá-las como referência para construir com eles 
uma nova versão para a história. O resultado será surpreendente!

LISTAS MALUCAS
Crianças em processo de alfabetização adoram listas. Pensando nisso, após uma primeira leitura, 
convide seus alunos a construir listas para as situações apresentadas pelo livro. As listas podem ter
:

• nomes para o personagem;
• coisas que se pode fazer com jornal;
• lugares para onde o personagem foi de avião ou sobrevoou de tapete voador,
• o que/quem ele viu com a luneta,
• quem era seu inimigo,
• por que ele decidiu voltar pra casa.

É importante lembrar que quanto mais malucas forem as listas , mais divertida vai ser a brincadeira. 
Num segundo momento você pode usar as listas para criar novas versões para a história do livro. 

Com as listas ainda na lousa, tente recontar a história com a colaboração dos alunos, usando o 
maior numero possível de itens listados. Vai ser muito interessante comparar a história criada a 
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partir das listas com a primeira versão da narrativa. Qual será a 
mais divertida?
Crianças maiores podem criar oralmente suas próprias 
versões para a história a partir das listas. E para aque-
les que já estiverem alfabetizados, o professor pode 
pedir que escrevam pequenos textos usando as 
listas como referência.

CRIANDO VERSÕES PARA A HISTÓRIA
Após uma primeira leitura, peça ao grupo que crie uma nova 
versão para a história. Mostre as imagens aos alunos enquanto os 
estimula a contribuírem com sugestões para a narrativa.

Linguagem oral x linguagem escrita: a história criada pode ser regis-
trada na lousa, exatamente da maneira como foi proposta pelos alunos para 
que num segundo momento, eles possam transcrevê-la para seus cadernos fazendo as adaptações 
e correções necessárias. Essa é uma boa forma de destacar as diferenças entre a linguagem falada 
e a escrita.

Um começa e outro termina: após uma primeira leitura, divida a turma em duplas ou trios 
e peça que eles comecem a escrever uma nova versão para a história (as duplas podem ter um 
escriba e um narrador). Após algum tempo peça que as crianças troquem os textos entre si, de 
forma que um grupo possa concluir a história que outro grupo começou. É importante que ao 
final do trabalho os alunos tenham a chance de ler suas composições e refletir sobre as dificulda-
des e surpresas desse processo.

Roda de histórias: as crianças sentam-se em roda. Com um jornal na mão, você inicia a histó-
ria. Em seguida passa o jornal para o próximo aluno que continua a historia e passa o jornal (e a 
palavra) ao próximo colega e assim sucessivamente até que todos tenham tido a chance de contri-
buir com a construção da narrativa. Ao final, a palavra e o jornal voltam a o professor que conclui 
a história dizendo por exemplo, que o menino devolveu o jornal ao pai. Essa brincadeira fica ainda 
mais divertida e dinâmica com o uso de uma ampulheta para limitar o tempo de cada criança.
Você pode pedir que alguem registre a história para ler em voz alta no fim da atividade ou pode 
gravar a história para que as crianças ouçam como num ditado e registrem o texto em seus ca-
dernos. 

NOTÍCIAS INCRÍVEIS
Depois de contar a história do livro com a ajuda das sugestões dos alunos, você pode ler para as 
crianças as notícias fictícias presentes no livro e anexadas a esse manual e pode também apre-
sentar aos alunos diversos tipos de jornais (de bairro, de grande circulação, infantis), mostrando 
para eles como são construídas as manchetes, os títulos, os subtítulos e as notícias apresentadas. 
Levante perguntas para que eles possam chegar às conclusões: Que características tem um texto 
de notícia? Existe um narrador? Em que tempo são contadas? 
Em seguida peça a eles que construam suas próprias noticias/manchetes imaginárias, baseando-se 
nos fatos apresentados pelo livro e descritos por eles  durante a construção da história.



Ciências
Crianças adoram brincar com barquinhos e aviões de papel. Pensando nisso, você pode aproveitar 
a leitura do livro para iniciar projetos muito interessantes. Aqui vão algumas sugestões:

O AR
O estudo do ar pode ser feito desde a educação infantil até o ensino fundamental, basta adequar 
as atividades à idade dos alunos e ao seu interesse.Dependendo da idade dos seus alunos você 
pode:

• cortar pedacinhos de jornal e colocar em frente a um ventilador/aspirador de pó/secador 
de cabelo para observar o que acontece quando ligamos esses aparelhos;

• construir aviões de papel de diferentes formatos e tamanhos e tentar entender por que 
uns voam mais rápido, outros mais devagar;

• deixar cair uma folha de jornal esticada e uma bola de jornal amassada ao mesmo tempo 
pra ver qual chega primeiro ao chão e tentar entender por que;

• colocar barquinhos de jornal numa bacia grande e tentar empurrar com o vento (asso-
prando, com ventilador ou abanador).

PERMEÁVEL x IMPERMEÁVEL
Entender a permeabilidade dos materiais pode ser bem divertido usando um barquinho de jornal 
como ponto de partida. Para começar, construa os barquinhos e coloque numa grande bacia com 
água para as crianças brincarem livremente. Com o tempo, os barquinhos vão começar a se des-
pedaçar. Essa é a hora de você levantar as perguntas. O que aconteceu com o barquinho? Por que 
ele se despedaçou? O que fazer para evitar isso?
Em seguida, você pode tampar potes de vidro com materiais diferentes (papel, plástico, isopor, 
algodão) e despejar um pouco de água sobre eles para observar os que permitem e os que im-
pedem a passagem da água. Eles vão acabar percebendo que precisam revestir o barquinho com 
alguma material impermeável. Para concluir o trabalho, você pode oferecer a eles tintas e cola 
branca para que eles cubram seus barquinhos de papel e repitam a experiência com a água. Fica 
a dica: uma camada fina de cola branca misturada com um pouco de água é uma ótima solução 
para impermeabilizar barquinhos de jornal!
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