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O livro
Finalmente as férias chegaram, e Joaquim pode se divertir. Acon-
tece que seus pais decidiram levar a família para conhecer a Ilha 
de Páscoa e, segundo o garoto, não há nada ali, além do fato 
de a grande atração do local ter caído de cara no chão. Assim 
começa a saga do clube PaSNo – Pais Sem Noção – uma hilá-
ria e curiosa viagem pelo mundo dos moais e pelas mais diver-
sas formas de escrita. Em uma narrativa ficcional que percorre 
29 tipos de texto, A queda dos moais trata, principalmente, de 
grandes momentos compartilhados com quem mais amamos, da 
perspectiva de um pré-adolescente.

Em sala de aula
Com humor, o livro trata de temas como relacionamento familiar, 
história, aventura, cartas e bilhetes, música, receita, narrativa vi-
sual, e-mail, jornal e cartaz. Embora se trate de uma narrativa 
ficcional, tudo ali parece bem real: quem nunca viajou achando 
que o destino, escolhido pelos pais, seria um tremendo “mico”? A 
voz de Joaquim, protagonista da história, é representativa para os 
jovens leitores. Com boas soluções para os textos e as imagens, 
o livro repassa 29 tipos de escrita, como panfleto que anuncia a 
viagem, gráfico sobre quem dormiu mais na apresentação musi-
cal, crônica, mensagens em redes sociais, ditado popular, receita 
de bom filho viajante etc. – sempre muito criativo e costurando 
página a página com leveza. Ao final, todos escrevem sua versão 
das férias em família, demonstrando tratar-se de um livro afetuoso, 
que não apenas apresenta ao leitor as diversas formas de escrita 
e leitura, como desperta o desejo de pesquisar sobre um local que 
existe, dando ensejo a diversas conversas e ótimas histórias.
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