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AUTOR
Caio Tozzi é um escritor, jornalista e 

roteirista brasileiro. Nascido em São 
Paulo, em 1984, ele se formou em 
Jornalismo pela Universidade Meto-
dista de São Paulo e se pós-graduou 
em Roteiro Audiovisual pela PUC-SP.  
Como escritor, publicou alguns livros 
de contos e crônicas para adultos, 
mas sua maior produção segue volta-
da à literatura infantojuvenil. Aliás, o 
interesse de Caio no público jovem é 
tamanho que seu trabalho se expan-
de para outras áreas, como a produ-
ção de podcasts, a criação de roteiros, 
a dramaturgia e a direção de filmes. 
Dentre seus livros infantojuvenis des-
tacamos Tito Bang!, Procura-se Zapata 
e Boa sorte, Dante. Em complemento 
à produção artística, Caio também 
ministra cursos e oficinas, em que 
aprofunda uma reflexão sobre a im-
portância da leitura na formação e 
na vivência de adolescentes e pré-
-adolescentes. Para escrever Super-
-Ulisses, ele se inspirou em uma longa 
experiência de visitas a escolas e con-
versas com jovens leitores. 

OBRA
O poder transformador da literatu-

ra é pauta de antigas considerações. 
Seja pelo viés da ficção, da poesia ou 
de outros gêneros literários, os livros 
carregam a capacidade (ou a missão) 
de proporcionar ao leitor a chance de 
refletir sobre o mundo em que habi-
ta, expandindo seus conhecimentos 
e descobrindo novas maneiras de 
pensar e de olhar para si. Não é de 
estranhar, portanto, que essa arte 
acompanhe a humanidade há sécu-
los e siga continuamente conduzindo 
leitores aos mais distintos universos.

Essa reflexão é o pano de fundo de 
Super-Ulisses, uma cativante novela 
infantojuvenil de Caio Tozzi. A história 
tem início quando a pré-adolescente 
Albertina se depara com o súbito 
desaparecimento de sua coleção de 
livros. E não era qualquer coleção: 
Albertina tinha nada mais nada me-
nos do que 244 livros guardados em 
seu quarto! Felizmente, não demo-
rou muito para que ela descobrisse 
a razão do ocorrido: uma infiltração 
na parede fizera com que sua mãe 
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transportasse a coleção para o café 
da família, lugar de grande circulação 
de pessoas. Albertina já estava ner-
vosa, apegada que era a sua coleção, 
mas o problema ganhou novas pro-
porções quando ela deu pela falta de 
um de seus títulos. Era fato: seu livro 
preferido havia sumido.

A partir desse momento, a garota 
inicia uma obstinada busca pela obra 
desaparecida. Nessa empreitada, con-
ta com a ajuda do seu primo Molina, 
um jovem desempregado que vez ou 
outra fazia alguns transportes com 
sua velha caminhonete. Ainda que 
muito diferentes entre si, os primos 
logo perceberam algo em comum: 
a paixão que a garota cultivava por 
seus livros era igual à que Molina ti-
nha pelo automóvel, carinhosamente 
apelidado de “Ulisses”. Seguindo uma 
pista atrás da outra, os dois embar-
cam em uma instigante aventura que 
os conduz à cidade vizinha, onde a 
notícia do fechamento da bibliote-
ca municipal termina por ocasionar 
uma reviravolta em seus planos. Afi-
nal, eles não poderiam deixar uma 
cidade inteira sem acesso à literatu-
ra... Nesse ponto, a história se abre 

a profundas reflexões e transforma-
ções. Ao sair de seu quarto e conhe-
cer o mundo, Albertina percebe que 
os livros não foram feitos para ficar na 
estante e podem ser muito mais úteis 
quando partilhados com o coletivo. 
Já Molina... bem, Molina também se 
surpreenderá ao perceber que a cami-
nhonete Ulisses pode de fato ganhar 
superpoderes quando transformada 
em veículo de conhecimento. 

Mas chega de spoilers!
Através desse mote, Super-Ulisses 

convida o leitor a uma série de refle-
xões que se expandem para além da 
literatura e seu poder transformador. 
Por meio dos dilemas dos persona-
gens e das dificuldades enfrentadas 
pela cidade vizinha, muitos temas 
transversais também têm a chance 
de vir à tona, como o cultivo das re-
lações sociais, do amadurecimento, 
da autoestima, da cidadania e até 
mesmo de políticas públicas de fo-
mento à leitura. Em meio a tantas 
reflexões, a obra acaba por colocar 
em prática sua principal mensagem: 
depois de embarcar nesta aventura, 
o leitor certamente se encontrará, 
também ele, transformado.
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

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.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos 

literários fazem parte do mundo 
do imaginário e apresentam uma 

dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio artístico 

da humanidade.

Um tema abordado por Super-Ulis-
ses é a relação que estabelecemos 
com a literatura. Diante disso, pro-
ponha um bate-papo com a turma. 
Além do currículo escolar, os alunos 
cultivam o hábito de ler? Que gêne-
ros literários são os seus favoritos? Já 
leram algum livro que consideraram 
especialmente marcante? Qual era 
o seu título? Quem era o seu autor? 
Para finalizar a atividade, convide as 
crianças a recontarem brevemente 
suas histórias favoritas ao coletivo. 

Língua Portuguesa
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda 

do professor, o texto que será 
produzido, considerando a situação 

comunicativa; os interlocutores 
(quem escreve/para quem escreve); 

a finalidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o 

texto vai circular); o suporte (qual é 
o portador do texto); a linguagem, 

organização e forma do texto e 
seu tema – pesquisando em meios 
impressos ou digitais, sempre que 

for preciso, informações necessárias 
à produção do texto, organizando 

em tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas.

(EF69LP07) Produzir textos em 
diferentes gêneros, considerando sua 
adequação ao contexto de produção 

e circulação – os enunciadores 
envolvidos, os objetivos, o gênero, 
o suporte, a circulação –, ao modo 

(escrito ou oral; imagem estática ou 
em movimento etc.), à variedade 

linguística e/ou semiótica apropriada 
a esse contexto, à construção 
da textualidade relacionada 

às propriedades textuais e do 
gênero, utilizando estratégias de 

planejamento, elaboração, revisão, 
edição, reescrita/redesign e avaliação 

de textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 

colegas, corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, fazendo 

cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de concordância, 

ortografia, pontuação em textos e 
editando imagens, arquivos sonoros, 
fazendo cortes, acréscimos, ajustes, 

acrescentando/ alterando efeitos, 
ordenamentos etc.

Que tal conhecer um pouco mais 
sobre o autor Caio Tozzi? Peça para 
um aluno ler em voz alta a sua bio-
grafia, nas pp. 126 e 127. Em um texto 
cativante, Caio nos conta como a lite-
ratura se tornou parte fundamental 
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de sua vida e compartilha os títulos e 
autores que mais lhe marcaram a tra-
jetória. Tomando esse texto e a con-
versa realizada na atividade anterior 
como inspiração, peça aos alunos que 
redijam uma breve autobiografia, co-
mentando as principais obras literá-
rias que os acompanharam ao longo 
dos anos. Lembranças de histórias 
lidas pelos pais ou responsáveis tam-
bém são mais do que bem-vindas. 
Será uma bela maneira de exercitar a 
escrita de um relato pessoal, em con-
sonância com a temática do livro.

Língua Portuguesa
(EF69LP49) Mostrar-se interessado 
e envolvido pela leitura de livros de 

literatura e por outras produções 
culturais do campo e receptivo 
a textos que rompam com seu 
universo de expectativas, que 

representem um desafio em relação 
às suas possibilidades atuais e 

suas experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo professor.

O livro faz referência direta a um 
personagem clássico da literatura: o 
herói Ulisses, de Odisseia. Os alunos 
já ouviram falar nessa figura grega? 
Quais são as suas referências sobre 
ela? Se necessário, explique-lhes 
que Odisseia foi um poema épico 
escrito por Homero por volta do sé-
culo VIII a.C. e narra o regresso de 
Ulisses para casa, após lutar na Guer-
ra de Troia. A trajetória desse herói 
já foi recontada inúmeras vezes, 

através de adaptações na literatura, 
no teatro ou em outros formatos. A 
fim de ampliar o repertório cultural 
da turma, proponha uma breve pes-
quisa em torno desse emblemático 
personagem, também conhecido 
como Odisseu. As pesquisas podem 
ser realizadas em duplas e comparti-
lhadas com a turma através de ima-
gens coletadas, leitura de trechos da 
Odisseia e explanação oral.

Língua Portuguesa
(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 
antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas.
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(EF69LP45) Posicionar-se criticamente 
em relação a textos pertencentes a 

gêneros como quarta capa, programa 
(de teatro, dança, exposição etc.), 

sinopse, resenha crítica, comentário 
em blog/vlog cultural etc., para 

selecionar obras literárias e outras 
manifestações artísticas (cinema, 
teatro, exposições, espetáculos, 

CDs, DVDs etc.), diferenciando as 
sequências descritivas e avaliativas 
e reconhecendo-os como gêneros 
que apoiam a escolha do livro ou a 
produção cultural e consultando-
os no momento de fazer escolhas, 

quando for o caso.

Apresente a capa do livro aos alu-
nos, pedindo que observem aten-
tamente a ilustração. De maneira 
bastante direta, a imagem apresenta 

um rapaz e uma garota dentro de uma 
caminhonete carregada de livros. Ora, 
de que maneira essa imagem pode 
ser relacionada com o título Super-
-Ulisses? Um detalhe no capô da cami-
nhonete oferece uma pequena pista... 
Após esse primeiro contato com a 
imagem, leia com a turma a sinopse 
do livro, em sua quarta capa. O texto 
nos adianta que o livro conta a história 
de uma garota que, na companhia de 
seu primo, cria uma biblioteca móvel. 
Diante disso, quais são as expectativas 
da turma para a leitura?

Lendo o livro

Língua Portuguesa
(EF35LP26) Ler e compreender, 

com certa autonomia, narrativas 
ficcionais que apresentem cenários 
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e personagens, observando 
os elementos da estrutura 

narrativa: enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a 

construção do discurso indireto e 
discurso direto.

(EF69LP47) Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as diferentes 
formas de composição próprias de 
cada gênero, os recursos coesivos 

que constroem a passagem do 
tempo e articulam suas partes, 
a escolha lexical típica de cada 

gênero para a caracterização dos 
cenários e dos personagens e os 
efeitos de sentido decorrentes 

dos tempos verbais, dos tipos de 
discurso, dos verbos de enunciação 

e das variedades linguísticas 
(no discurso direto, se houver) 

empregados, identificando 
o enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se estrutura a 
narrativa nos diferentes gêneros e 
os efeitos de sentido decorrentes 
do foco narrativo típico de cada 

gênero, da caracterização dos 
espaços físico e psicológico e dos 

tempos cronológico e psicológico, 
das diferentes vozes no texto 
(do narrador, de personagens 
em discurso direto e indireto), 

do uso de pontuação expressiva, 
palavras e expressões conotativas 

e processos figurativos e do uso de 
recursos linguístico-gramaticais 

próprios a cada gênero narrativo.

Albertina, a personagem central do 
livro, atravessa um intenso processo 
de transformação ao longo da histó-
ria. Levando isso em conta, peça aos 

alunos que façam um mapeamento 
das suas principais características 
psicológicas em dois momentos dis-
tintos da narrativa: no início, quando 
ela não queria compartilhar seus li-
vros com ninguém, e no final, depois 
de criar a biblioteca móvel. O que 
mudou no modo de ser da garota? 
Qual foi o principal acontecimento 
responsável por essa mudança?

Língua Portuguesa
(EF35LP29) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 

gerador, resolução e o ponto de 
vista com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas 

em primeira e terceira pessoas.
(EF69LP44) Inferir a presença de 

valores sociais, culturais e humanos 
e de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, reconhecendo 
nesses textos formas de estabelecer 

múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e culturas e 
considerando a autoria e o contexto 
social e histórico de sua produção.

Além de Albertina, o livro conta 
com a presença de vários persona-
gens igualmente cativantes, como 
Molina, Zezo, Jonas, Estefânia e até 
mesmo o guarda Danelon. Peça aos 
alunos que escolham três persona-
gens de sua preferência para fazer 
um breve fichamento, identificando 
as características físicas, a idade apro-
ximada, um desejo, um medo e, por 
fim, a maneira como os livros influen-
ciaram sua vida. Ao final da leitura, 
essas fichas podem ser partilhadas e 
comparadas entre a turma.
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Língua Portuguesa
(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, 

e compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias de 
leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e 

suportes –, romances infantojuvenis, 
contos populares, contos de terror, 

lendas brasileiras, indígenas e 
africanas, narrativas de aventuras, 

narrativas de enigma, mitos, 
crônicas, autobiografias, histórias 
em quadrinhos, mangás, poemas 

de forma livre e fixa (como sonetos 
e cordéis), videopoemas, poemas 

visuais, dentre outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores.

(EF67LP22) Produzir resumos, a 
partir das notas e/ou esquemas 
feitos, com o uso adequado de 

paráfrases e citações.

Super-Ulisses é um livro relativa-
mente longo, distribuído em trinta 
capítulos curtos. Peça aos alunos que 
atentem aos títulos de cada capítulo, 
buscando, em um primeiro momento, 
levantar hipóteses sobre os episódios 
que estão por vir e, posteriormen-
te, estabelecer relações com a trama 
transcorrida. Suas suposições se con-
firmaram? Com o intuito de exercitar 
a escrita, peça aos alunos dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental que 
também redijam um pequeno resu-
mo de cada capítulo lido. Um ou dois 
parágrafos deverão bastar para que, 
ao final da leitura, todos tenham con-
cluído um resumo completo da obra.

Língua Portuguesa
(EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos.
(EF69LP47) Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as diferentes 
formas de composição próprias de 
cada gênero, os recursos coesivos 

que constroem a passagem do 
tempo e articulam suas partes, 
a escolha lexical típica de cada 

gênero para a caracterização dos 
cenários e dos personagens e os 
efeitos de sentido decorrentes 

dos tempos verbais, dos tipos de 
discurso, dos verbos de enunciação 

e das variedades linguísticas 
(no discurso direto, se houver) 

empregados, identificando 
o enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se estrutura a 
narrativa nos diferentes gêneros e 
os efeitos de sentido decorrentes 
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do foco narrativo típico de cada 
gênero, da caracterização dos 

espaços físico e psicológico e dos 
tempos cronológico e psicológico, 

das diferentes vozes no texto 
(do narrador e de personagens 
em discurso direto e indireto), 

do uso de pontuação expressiva, 
palavras e expressões conotativas 

e processos figurativos e do uso de 
recursos linguístico-gramaticais 

próprios a cada gênero narrativo.

Arte
(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.
(EF69AR06) Desenvolver processos 

de criação em artes visuais, com base 
em temas ou interesses artísticos, 

de modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de 

materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais.

O livro conta com diversas pas-
sagens descritivas que revelam em 
detalhes os cenários da história. Um 
desses cenários é a praça central de 
São Petruchio, onde Albertina e Mo-
lina estacionam a caminhonete e vi-
venciam grande parte da aventura. 
Peça aos alunos que procurem iden-
tificar os trechos que melhor des-
crevem esse local, transcrevendo-os 
para o caderno. Com as informações 

reunidas, será possível criar um re-
trato dessa praça, utilizando tanto a 
técnica do desenho quanto a da co-
lagem. Os jardins, a biblioteca, o hos-
pital e até mesmo a caminhonete são 
alguns elementos que não podem 
faltar. Ao final da leitura, será interes-
sante comparar os retratos criados, 
identificando as suas semelhanças.

Após a leitura

Língua Portuguesa

(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 

compreensão global.
(EF15LP10) Escutar, com 

atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 

necessário.
(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.

Forme uma roda com a turma e 
proponha uma conversa sobre a 
obra. A ideia é permitir um livre com-
partilhamento de opiniões e sensa-
ções, enriquecendo a experiência 
da leitura. Para começar, nada me-
lhor do que identificar as principais 
reflexões mais presentes na obra, 
como, por exemplo, a relevância de 
uma biblioteca no cotidiano da ci-
dade ou a maneira como os livros 
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podem operar mudanças profundas 
em seus leitores. Que outros temas 
os alunos conseguiram identificar? 
Nessa conversa, pergunte também 
aos alunos que passagens da nar-
rativa foram as mais interessantes. 
Nesse ponto, vale chamar a atenção 
da turma para o momento em que 
a caminhonete Ulisses ganha vida 
própria, tornando-se uma espécie 
de super-herói. Como a turma rece-
beu esse dado-surpresa de fantasia 
em meio à história? Por fim, vale 
destacar também os personagens. 
Sob o prisma da relação com a leitu-
ra, com que personagem os alunos 
mais se identificaram? Por quê? Con-
duza a conversa de modo que todos 
tenham a chance de partilhar seus 
pontos de vista, prezando por um 
ambiente de escuta e respeito.

Língua Portuguesa 
(EF35LP02) Selecionar livros 

da biblioteca e/ou do cantinho 
de leitura da sala de aula e/ou 

disponíveis em meios digitais para 
leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com os 
colegas sua opinião após a leitura.

(EF69LP46) Participar de práticas 
de compartilhamento de leitura/

recepção de obras literárias/
manifestações artísticas, como rodas 
de leitura, clubes de leitura, eventos 
de contação de histórias, de leituras 

dramáticas, de apresentações teatrais, 
musicais e de filmes, cineclubes, 
festivais de vídeo, saraus, slams, 

canais de booktubers, redes sociais 
temáticas (de leitores, de cinéfilos, de 
música etc.), dentre outros, tecendo, 

quando possível, comentários de 
ordem estética e afetiva.

Seguindo o exemplo de Albertina, 
proponha um intercâmbio de livros 
entre a turma. Cada aluno poderá 
escolher dois títulos de sua coleção 
particular para trazer à sala de aula, 
criando uma espécie de biblioteca 
da turma. A cada semana, os alunos 
poderão escolher um livro para levar 
para casa e fazer a leitura. Para garan-
tir uma boa dinâmica, será importan-
te catalogar os títulos, de modo que 
sempre seja possível averiguar quem 
emprestou que livro para quem. Se 
achar válido, peça que os alunos es-
crevam uma pequena resenha de 
cada livro lido. Através dessa ativida-
de, a turma certamente ampliará seu 
repertório cultural, além de colocar 
em prática a ideia de que os livros não 
foram feitos para ficar em estantes.

Língua Portuguesa 
(EF69LP46) Participar de práticas 
de compartilhamento de leitura/

recepção de obras literárias/
manifestações artísticas, como 

rodas e clubes de leitura, eventos 
de contação de histórias, de leituras 

dramáticas, de apresentações teatrais, 
musicais e de filmes, cineclubes, 
festivais de vídeo, saraus, slams, 

canais de booktubers, redes sociais 
temáticas (de leitores, de cinéfilos, de 
música etc.), dentre outros, tecendo, 

quando possível, comentários de 
ordem estética e afetiva.

(EF69LP21) Posicionar-se em 
relação a conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas 
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de participação social, sobretudo 
àquelas vinculadas a manifestações 

artísticas, produções culturais, 
intervenções urbanas e práticas 

próprias das culturas juvenis que 
pretendam denunciar, expor uma 
problemática ou “convocar” para 
uma reflexão/ação, relacionando 

esse texto/produção com 
seu contexto de produção e 

relacionando as partes e semioses 
presentes para a construção  

de sentidos.

O documentário Leitores sem fim, 
dirigido por Beto Seabra, apresenta 
relatos de pessoas que tiveram a vida 
transformada pelo acesso à leitura e 
a bibliotecas públicas. Proponha uma 
sessão do documentário à turma  
(https://youtu.be/152xuy762QY, 
acesso em 14/jun/2021), desafiando-a 

a traçar relações com a obra de Caio 
Tozzi. De que maneira o documentá-
rio amplia a discussão proposta pelo 
livro? É possível associar os persona-
gens de Super-Ulisses às pessoas que 
dão depoimentos no filme? Quais?

Língua Portuguesa 
(EF05LP24) Planejar e produzir 
texto sobre tema de interesse, 

organizando resultados de pesquisa 
em fontes de informação impressas 

ou digitais, incluindo imagens e 
gráficos ou tabelas, considerando 
a situação comunicativa e o tema/

assunto do texto.
(EF67LP20) Realizar pesquisa a partir 

de recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes 

indicadas e abertas.
(EF67LP21) Divulgar resultados 

de pesquisas por meio de 
apresentações orais, painéis, artigos 
de divulgação científica, verbetes de 
enciclopédia, podcasts científicos etc.

Geografia
(EF05GE12) Identificar órgãos 
do poder público e canais de 

participação social responsáveis 
por buscar soluções para a melhora 

da qualidade de vida (em áreas 
como meio ambiente, mobilidade, 

moradia e direito à cidade) e discutir 
as propostas implementadas 

por esses órgãos que afetam a 
comunidade em que vive.

No livro, a fictícia cidade de São 
Petruchio sofre com o fechamento 
de sua Biblioteca Municipal. Com o 
intuito de conhecer e valorizar os 
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equipamentos culturais da cidade, 
divida a turma em grupos de apro-
ximadamente quatro integrantes 
e peça-lhes que façam um mapea-
mento das bibliotecas públicas lo-
cais. Cada grupo poderá escolher 
uma biblioteca para aprofundar a 
pesquisa, identificando o poder pú-
blico que a rege (se municipal, esta-
dual ou federal), as condições de sua 
infraestrutura e acervo, sua acessi-
bilidade e seu principal público. Se 
possível, uma visita ao local também 
será mais do que bem-vinda. Os re-
sultados da pesquisa podem ser 
apresentados através de explanação 
oral, acompanhada de imagens co-
letadas e cartazes explicativos. 

Língua Portuguesa 
(EF15LP15) Reconhecer que os textos 

literários fazem parte do mundo 
do imaginário e apresentam uma 

dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio artístico 

da humanidade.
(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.

(EF69LP26) Tomar nota em 
discussões, debates, palestras, 
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apresentação de propostas, reuniões, 
como forma de documentar o 

evento e apoiar a própria fala (que 
pode se dar no momento do evento 

ou posteriormente, quando, por 
exemplo, for necessária a retomada 

dos assuntos tratados em outros 
contextos públicos, como diante dos 

representados).

Você conhece o podcast #MOCHILA 
(https://anchor.fm/mochilapodcast)? 
Comandado pelo autor do livro, Caio 
Tozzi, apresenta a cada episódio uma 
interessante conversa focada no pro-
cesso criativo de um livro infanto-
juvenil. Por meio desse bate-papo, 
diferentes autores brasileiros são 
convidados a partilhar suas experiên-
cias com o público, instigando-o a se 
aprofundar ainda mais no universo li-
terário. Proponha aos alunos que es-
colham um episódio do podcast para 
escutar – eles podem se guiar tanto 
pela vontade de conhecer novos au-
tores quanto pelo desejo de aprofun-
dar seus conhecimentos sobre algum 
autor com o qual já estejam familia-
rizados. Uma vez que todos tenham 
realizado a tarefa, proponha um ba-
te-papo em sala de aula: Quais foram 
os episódios escolhidos? Como foi a 
experiência de conhecer um pouco 
melhor o processo criativo de um li-
vro? O podcast instigou o desejo de 
também se arriscar a escrever uma 
história? Por quê?

Língua Portuguesa 
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, 

com certa autonomia, utilizando 
detalhes descritivos, sequências 

de eventos e imagens apropriadas 
para sustentar o sentido do texto, e 
marcadores de tempo, espaço e fala 

de personagens.
(EF67LP30) Criar narrativas 
ficcionais, tais como contos 

populares, contos de suspense, 
mistério, terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, que 
utilizem cenários e personagens 

realistas ou de fantasia, observando 
os elementos da estrutura narrativa 
próprios ao gênero pretendido, tais 
como enredo, personagens, tempo, 

espaço e narrador, utilizando tempos 
verbais adequados à narração 

de fatos passados, empregando 
conhecimentos sobre diferentes 

modos de se iniciar uma história e de 
inserir os discursos direto e indireto.
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O livro termina de modo a sugerir 
uma continuidade da aventura na 
qual Albertina e Molina, a bordo de 
Super-Ulisses, conduziriam a biblio-
teca móvel para as cidades vizinhas. 
Levando isso em conta, proponha 
que cada aluno crie a sua versão 
para um novo capítulo da história. 
Quais seriam os desafios enfren-
tados pela dupla, ou melhor, pelo 
trio em uma nova aventura? Será 
que os poderes de Super-Ulisses se 
desenvolveriam? Que outros per-
sonagens poderiam surgir? Talvez 

eles encontrassem uma segunda bi-
blioteca móvel em seu caminho... É 
possível ainda que um acidente no 
trânsito traga dificuldades à missão. 
Assim como a imaginação, as possi-
bilidades são infinitas. Para auxiliar 
na construção dos textos, os alunos 
podem lançar mão das dicas ofere-
cidas pelos autores entrevistados no 
podcast #MOCHILAS. Com apresen-
tação, desenvolvimento e conclusão 
de conflito, os capítulos podem ser 
desenvolvidos ao longo de aproxi-
madamente duas laudas.


