Guia do Professor – série As MAIS
Sugestões e informações para atividades
MAIS é a sigla da amizade, formada pela inicial do
nome das amigas Mari, Aninha, Ingrid e Susana.
As MAIS são alunas do Centro Educacional
Machado, no Rio de Janeiro, e são inseparáveis.
Tanto que resolveram escrever um livro juntas,
contando suas aventuras mais marcantes de um
ano inteiro. O livro é narrado pelas quatro
amigas, cada uma contando uma parte do ano
letivo.
Mari, a pagadora de micos
Aninha, a intelectual
Ingrid, a romântica
Susana, a atleta
Sonhos, frustrações, medos e micos (muitos!).
Alegrias,
conquistas
e
amores…
Quatro
personalidades diferentes, quatro maneiras de
tornar a amizade única e inesquecível! Afinal,
como diz a Mari, elas são as MAIS legais, as MAIS
bonitas, as MAIS inteligentes e também as MAIS
“modestas”.

As MAIS – volume 1

Divirta-se com as histórias dessas quatro amigas
inseparáveis!

Patrícia Barboza

Verus Editora – Grupo Editorial Record
Lançamento: março/2012
Indicado para os alunos do 6º ao 9º
ano do Ensino Fundamental

Book trailer
Clique e assista!
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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.
Terei enorme satisfação em colaborar.

• Essa é uma obra de ficção. Consegue
identificar a relação com o cotidiano dos
adolescentes?
• As quatro protagonistas têm personalidades
completamente diferentes umas das outras.
Você consegue formar um grupo de amigos
assim? Ou tem mais facilidade de conviver com
quem tem personalidade e gostos semelhantes?
• Elas estão no nono ano, concluindo o ensino
fundamental. Quase todas as meninas já
possuem uma ideia do que desejam ter como
profissão. Você já pensou no assunto? Caso não
tenha ideia ainda do que fazer no futuro, quais
as atividades que gosta, mesmo que considere
lazer ou hobby?

Aguardo seu contato!

TEATRO / LEITURA DRAMATIZADA

Temas abordados:














Amizade
Artes (música, literatura, teatro)
Desafios da adolescência
Escola
Escolha profissional
Prática esportiva
Primeiro amor
Protagonismo feminino
Realização de sonhos
Relacionamento familiar
Respeito pelas diferenças de personalidade
Superação de obstáculos
Voluntariado

. 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.
SESSÃO DE AUTÓGRAFOS
No final do livro, as amigas resolvem escrever
um livro juntas. O resultado disso foi o livro As
MAIS, que possui uma parte narrada por cada
uma delas.
Formar grupos, que podem ser de 4 alunos ou
mais, para escreverem um livro juntos. O tipo
de texto pode ser o que eles mais gostarem:
poesia, crônicas, contos. Após a correção dos
textos e elaboração das capas, promover uma
sessão de autógrafos entre os alunos e, se
possível, com a presença dos pais.
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Volumes 2 ao 5
O volume 1 pode ser usado em sala de aula de forma única. Os demais volumes, do 2 ao 5, recomendo
leitura sequencial para melhor compreensão. Confira as sinopses completas no meu site oficial.

Os temas do volume 1 são aprofundados nos demais livros da série, conforme a personalidade das
personagens e desafios que surgirão nas histórias. Os livros são sequenciais, apesar de cada um
ser narrado por apenas uma das protagonistas, na ordem da sigla: Mari, Aninha, Ingrid e Susana.
As quatro garotas aparecem em todos os livros. Cada volume aborda um trimestre do primeiro ano
do ensino médio. Em todos eles várias canções são citadas, além da criação de um reality show de
música. Temas extras abordados:
Volume 2: Ciúmes “normais” e os que são provocados pelas redes sociais, insegurança,
emagrecimento saudável, teatro, vício de celular e tecnologias.

Volume 3: Primeiro amor, importância da amizade entre mãe e filha, namoro, leitura, escrita,
desafios escolares, viagem em grupo
Volume 4: Voluntariado, conflitos familiares, reflexão sobre o significado do amor (romântico, por
um ideal, pela família, autoestima)
Volume 5: Pratica esportiva, superação de desafios, divórcio, conflitos familiares.
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