Guia do Professor – Confusões de um garoto
Sugestões e informações para atividades
Após as férias de verão, Zeca se olhou no espelho e
não reconheceu o garoto ali refletido. Ele tinha
crescido e mudado muito. Parecia outra pessoa!
Estava mais alto, com a voz mais grave, e o que
mais causava espanto: o seu repentino sucesso com
as garotas!
Então veio uma descoberta bastante confusa: ser
adolescente não é nada fácil! Não é mais criança,
mas também não é adulto ainda. E ali, no meio do
caminho, um bocado de coisas novas (e bem
estranhas!) passaram a acontecer. Além de lidar
com a nova aparência e popularidade, algumas
perguntas começaram a provocar confusões na
cabeça de Zeca...
Por que as suas irmãs gêmeas viviam se arrumando,
tirando selfies e falavam sem parar?
Por que certas coisas que eram tão legais não
tinham mais a mesma graça?
E por que o perfume que a Júlia deixou no rosto de
Zeca mexeu tanto com ele?
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E a principal questão: Por que ele não consegue
parar de pensar nela?
Nesta história divertida, você vai acompanhar Zeca
enquanto ele navega pelos altos e baixos que
surgem com a adolescência e descobre que, seja
como for, o importante é ter ao lado as pessoas que
amamos.
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Caro Professor,

DEBATE EM SALA DE AULA

As
sugestões
de
atividades
foram
elaboradas para ajudá-lo no seu trabalho
em sala de aula. Acredito ser de extrema
importância a troca de ideias e promover a
reflexão e desenvolvimento crítico dos
alunos.
A história reflete a realidade do adolescente,
o que causa imediata identificação com as
personagens e os temas apresentados.
Assim, o hábito de leitura se tornará mais
prazeroso, colaborando para torná-los
leitores mais fluentes.
Desde já coloco-me à disposição através da
internet.

Durante a leitura, que parte do texto mais
chamou a sua atenção?
• Essa é uma obra de ficção. Consegue
identificar a relação com o cotidiano dos
adolescentes?

• Na obra, os pais de Zeca são separados.
Como você se sente em relação a esse assunto?
• Você consegue conversar com seus pais ou
responsáveis sobre as suas dúvidas ou
acontecimentos do seu cotidiano? Compartilhe
a sua experiência.
• Você sabe o que é bullying? Como a escola e
alunos, juntos, podem combater essa prática?

Terei enorme satisfação em colaborar.
Aguardo seu contato!

TEATRO / LEITURA DRAMATIZADA

Temas abordados:
 A importância do diálogo entre pais e filhos
 A importância da prática do esporte
 Amizade
 Bullying & Cyberbullying
 Divórcio dos pais
 Escola
 Família
 Internet
 Primeiro amor
 Puberdade
 Tabagismo
CONCURSO DE REDAÇÃO / DESENHOS
Motivar a produção textual e artística com
alguns dos temas apresentados na obra.

Dividir a turma em pequenos grupos. A
teatralização poderá ser feita com trechos do
livro ou os alunos podem elaborar seus
próprios
textos
partindo
dos
temas
apresentados na obra.
TABAGISMO NÃO COMBINA COM ESPORTES
Zeca, personagem principal, aconselha o amigo
a parar de fumar para ter mais saúde e
disposição para os esportes
• Pesquisas na internet sobre o tema,
apresentados em forma de trabalhos escritos
ou em sala de aula
• Elaboração
de
cartazes
ou
folders
estimulando a prática de esportes e o cuidado
com a saúde.
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