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CARO EDUCADOR,

É com prazer que a Edipass apresenta aqui este Manual do Professor Digital 

para a obra Luana adolescente, lua crescente. Trata-se de uma proposta que 

visa contribuir para a formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados 

pela leitura, contando com a sua mediação e a da escola.

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e se ensina, dado 

que não é um ato natural como a fala, por exemplo. Um leitor não nasce 

pronto, precisa ser formado. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição 

de uma série de competências e habilidades que devem ser trabalhadas na 

escola por meio de estratégias e projetos que possibilitem a compreensão 

da leitura pelas crianças e pelos jovens como uma prática social, uma 

ferramenta que lhes possibilitará não só a comunicação com aqueles com 

quem se relacionam, mas a compreensão de si próprios e do mundo em 

que vivem.

Este Manual é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, aquela que, 

como define o educador espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o 

conhecimento das obras e dos autores e autoras mais significativos do cânone 

literário, mas, também e sobretudo, para a aquisição de hábitos de leitura e 

de capacidades de análise dos textos, para o fomento da experiência literária 

em torno de diferentes tipos de texto e, inclusivamente, para o estímulo da 

escrita criativa de intenção literária” (LOMAS, O valor das palavras II, 2006).

Entendemos que a educação literária é algo que começa na mais tenra 

idade, em casa e em família, e se estende por toda a vida do indivíduo, in-

clusive a vida escolar, pois acreditamos que aprender a ler é muito mais que 

aprender a decifrar palavras. Nessa perspectiva, este Manual será sempre 

uma dentre as inúmeras possibilidades de trabalho para a construção de 

um leitor autônomo.

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro Luana 

adolescente, lua crescente como um ponto de partida para sua programação 



4

do ensino da leitura em sua escola. Disponibilizamos sugestões de atividades 

para poder oferecer aos seus alunos razões e opções para ler, multiplicando 

e diversificando situações de leitura que, sabemos, são infinitas. Quanto 

mais ricas e variadas elas forem, mais chances as crianças e os jovens terão 

de aprender por meio dos textos que leem.

Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como 

mediadores de leitura e entendemos que também é nossa função, como 

editores, fortalecer e estimular as relações estabelecidas entre o livro e o 

leitor, porque cremos na condição formativa da literatura, não só no con-

texto didático-pedagógico, mas como possibilidade de desenvolvimento da 

imaginação e da criatividade do ser humano.

Esperamos que este Manual se constitua numa ferramenta de acesso 

à língua escrita e compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a 

apropriação de todas as matérias do currículo escolar como para a construção 

de cidadãos atuantes na sociedade em que vivemos.

Edipass
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A obrA e seu contexto 
Sylvia Orthof (1932-1997) fez parte de uma família ligada às artes. Seus 

pais eram pintores e seu tio foi o famoso compositor de música clássica 

Arnold Schöenberg. Judeus austríacos, os pais deixaram Viena no período 

entreguerras e mudaram-se para o Rio de Janeiro. Sylvia estudou artes dra-

máticas em Paris e, de volta ao Brasil, passou a atuar como atriz. Nos anos 

1980, começou a escrever literatura infantil e tornou-se uma das principais 

autoras brasileiras da modalidade. 

Sua obra caracteriza-se por uma linguagem inventiva, que incorpora 

palavras coloquiais e reproduz a oralidade. A autora também escreve com 

grande liberdade, utilizando recursos como neologismos, metalinguagem 

e intertextualidade. O resultado é um universo marcado pelo humor e 

pela exploração da fantasia e do sonho; sem, no entanto, deixar de abordar 

questões sociais e existenciais. 

Luana adolescente, lua crescente reproduz ficcionalmente o diário da 

imaginativa adolescente Luana. Para tanto, é utilizada uma série de elementos 

gráficos que imitam o suporte diário, além de recursos tipográficos como: fonte 

assemelhada à letra de mão, variação no tamanho dos tipos, uso abundante 

de destaques (negrito, sublinhados e pontilhados coloridos), capitulares com 

ilustração, fundo sob o texto de diferentes padrões, colagens, entre outros. 

Luana vive os percalços e as alegrias de uma típica adolescente: o 

primeiro namorado, conflitos com a mãe, amizades, atritos na escola. Tudo 

isso potencializado por sua fervilhante imaginação. 

As ilustrações são da própria Sylvia Orthof e integram-se ao anda-

mento do texto, traduzindo a intensa oscilação emocional da adolescência. 
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A obrA e suAs relAções: temA, gênero e cAtegoriA

Luana adolescente, lua crescente é uma obra destinada a leitores com fluên-

cia suficiente para ler com autonomia. É apropriada, especialmente, para a 

leitura dos alunos do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. Trata-se de uma 

novela infantojuvenil, ou seja, de uma narrativa mais extensa do que o conto 

e menor do que o romance, marcada pela dinamicidade do enredo e da 

linguagem. Além disso, apresenta várias tramas menores dentro do fio que 

conduz a história maior, o que permite notar a sua pluralidade dramática. 

Ademais, sendo o enredo sequencial, alguns recursos empregados pela autora 

imprimem um ritmo de movimento às cenas narradas.

Luana se depara, em seu cotidiano, com questões típicas da adoles-

cência e anota sua reação intensamente emocional aos acontecimentos. Esse 

processo é potencializado pelo registro em primeira pessoa e pela forma dada 

às páginas do livro, que reproduzem características de um diário pessoal. 

Nas páginas que servem de suporte ao texto da adolescente, há elementos 

gráficos próprios desse tipo de registro, ao qual se incorporam outros gêneros 

literários, como os poemas que ela escreve.  

Ao ter acesso às anotações da protagonista, o leitor acompanha os 

atritos com a bibliotecária do colégio, o estranhamento com a madrasta, o 

entusiasmo do primeiro namorado e a raiva com o castigo materno. 

Por meio da imaginação e do questionamento, o percurso de Luana 

leva-a à compreensão de que as mudanças são a essência da vida, da qual a 

adolescência é apenas uma fase mais intensa. 
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JAnelAs de leiturA

O tópico Janelas de leitura, neste Manual, se desdobra em três momentos 

— Antes da leitura, Durante a leitura e Depois da leitura — e contém 

subsídios, orientações e propostas de atividades relacionadas à obra em 

questão. Os tópicos perpassam ações e modalidades de leitura com diferentes 

focos e finalidades.

Por ser o ato de ler, essencialmente, uma relação pessoal, de encantamen-

to, intimidade e adesão que se estabelece entre o leitor e a obra, as atividades 

propostas não visam substituí-la. A respeito da produção de sentidos cons-

truída nos percursos de leitura possíveis, é fundamental levar em conta que 

os significados literários são frequentemente emotivos ou impressionistas, 

tanto conotativos como denotativos; e assim os significados literários são 

também quem os leitores são, onde eles estão, quando e por que leem são o 

quanto os leitores conhecem, o quanto já leram e o quanto desejam ler; e são 

a capacidade de entendimento que os leitores possuem — todos os fatores 

que contribuem para a formação de sentido. (HUNT, Peter. Crítica, teoria e 

literatura infantil. São Paulo: Cosac Naify, 2010, p.106)
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Ressalte-se, ainda, que nos diversos processos de leitura possíveis 

de serem realizados na sala de aula, há que se ter uma mediação funda-

mentada na percepção dos diferentes horizontes que coexistem no mundo 

do leitor. Ao mesmo tempo, muito importará nessa aventura literária que 

você, professor, renda-se ao livro junto com os alunos e envolva-se com 

a história, mesmo que a sua experiência seja sempre diversa daquela da 

criança, do adolescente.

Antes dA leiturA (estrAtégiAs de 
pré-leiturA nA sAlA de AulA)

MOTIVAR E MOBILIZAR

1. Apresente o livro para os alunos, leia o nome da autora e ilus-

tradora da obra. Peça que os alunos se concentrem no título; 

estimule-os a perceber que o título contém um paralelismo 

entre duas locuções nominais, sugerindo uma aproximação 

entre os elementos referidos. Em seguida, peça que respondam 

oralmente: 

• Qual a relação entre a adolescência e a fase crescente da Lua?

• Ao pensarmos na adolescência, o que nos vem à mente?

Resposta pessoal. A intenção aqui é provocar a curiosidade e a imagi-

nação dos alunos.

2. Mostre a eles a página em que a novela se inicia. Se possível, 

projete a página para toda a turma:
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você, professor, renda-se ao livro junto com os alunos e envolva-se com 

a história, mesmo que a sua experiência seja sempre diversa daquela da 

criança, do adolescente.

Antes dA leiturA (estrAtégiAs de 
pré-leiturA nA sAlA de AulA)

MOTIVAR E MOBILIZAR

1. Apresente o livro para os alunos, leia o nome da autora e ilus-

tradora da obra. Peça que os alunos se concentrem no título; 

estimule-os a perceber que o título contém um paralelismo 

entre duas locuções nominais, sugerindo uma aproximação 

entre os elementos referidos. Em seguida, peça que respondam 

oralmente: 

• Qual a relação entre a adolescência e a fase crescente da Lua?

• Ao pensarmos na adolescência, o que nos vem à mente?

Resposta pessoal. A intenção aqui é provocar a curiosidade e a imagi-

nação dos alunos.

2. Mostre a eles a página em que a novela se inicia. Se possível, 

projete a página para toda a turma:

3. Observando a tipologia utilizada e o fundo sobre o qual o texto 

está impresso, a que elemento a página remete?

Espera-se que a turma chegue à conclusão de que os caracteres tipográficos 

imitam um manuscrito, um texto escrito à mão. Já o fundo quadriculado 

e pautado reproduz uma página de caderno ou agenda. Esses elementos, 

somados à liberdade do uso de caixa alta, variação do tamanho da fonte, 

sublinhados, cores, entre outros, remetem a uma agenda ou diário, suporte 

muito utilizado — particularmente por adolescentes — para anotações 

pessoais, registros de acontecimentos, pensamentos etc. Essa interpre-

tação é embasada também pelo uso do narrador em primeira pessoa.
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durAnte A leiturA

Para refletir... 

Luana adolescente, lua crescente é um diário ficcional que reproduz 

as anotações íntimas de uma adolescente. Para isso, incorpora uma série de 

elementos gráficos que imitam as características dos diários manuscritos. As 

peripécias relatadas por Luana estão ligadas ao típico universo da adolescência: 

o primeiro namorado, conflitos com a mãe, sensação de desajuste na escola, 

amizades e fantasias.

1. Distribua um exemplar do livro para cada aluno. Leia com eles 

as páginas 6 a 11 e peça que acompanhem com seu exemplar. 

Nesse trecho, Luana introduz os principais motivos da novela 

que serão desenvolvidos ao longo do livro. Peça que observem as 

ilustrações e conversem, em dupla, sobre cada pergunta a seguir. 

Depois, peça que respondam em voz alta: 

• Na página 7, a narradora relata uma ação do personagem 

Marcelo.

a. Que ação foi essa? Que elemento não verbal realçou essa ação?

Na página 7, a narradora informa que Marcelo riu; ao lado do texto em que 

essa ação é relatada, existe uma ilustração estilizada de uma carinha sorrindo. 

b. Em relação à mesma ação da pergunta anterior, que elemento 

tipográfico (ou seja, relacionado ao tipo de fonte, tamanho e des-

taques, como negrito, itálico, sublinhado e caixa-alta) foi utilizado?

Na frase “E O MARCELO RIU”, foi utilizada uma fonte de tamanho maior 

e caixa-alta. 

• Observe o texto da página 9 e responda:
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a. O que você nota de diferente na forma desse texto em relação 

à narrativa que vinha se desenvolvendo até então?

O texto é em versos. 

b. Considerando que esse trecho trata dos sentimentos de Luana 

por Marcelo, explique por que foi adotada a forma escolhida.

Uma vez que o texto trata dos sentimentos de Luana por Marcelo — e 

não de um fato ou acontecimento específico —, foi escolhida a forma 

poética, tradicionalmente utilizada para a expressão de sentimentos. 

• As páginas 10 e 11 apresentam um acontecimento da vida 

familiar de Luana e uma consequência derivada dele. 

a. Que acontecimento e qual consequência foram essas?

A separação dos pais de Luana e o convívio com a madrasta, com quem 

a menina não se dá bem. 

b. Cite dois elementos não verbais que aparecem nessas páginas 

e explique a relação deles com o conteúdo expresso. 

Podem ser citados os seguintes elementos não verbais: a letra capitular 

ilustrada com a carinha chorando, o fundo de cor ocre e a ilustração do 

laço cor-de-rosa. O primeiro elemento remete ao sentimento de Luana; o 

segundo representa a cor do papel com que dona Leocádia encapou os livros 

da biblioteca; e o último satiriza a mania de arrumação da madrasta Lotte.   

3. Oriente os alunos a darem continuidade à leitura ao longo dos 

próximos dias. Nesse momento, deixe claro para eles a importância 

de ler sem maiores preocupações com atividades e análises; ler 

como forma de fruição. O trabalho posterior só ganhará signifi-

cado após a realização dessa modalidade de leitura.
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depois dA leiturA

LEITURA PROCESSUAL

As etapas de leitura processual podem ser realizadas em dias diferentes, 

conforme você julgar conveniente para a dinâmica de sua turma. Convém 

que elas sejam registradas previamente nos planos de aula, integrando o 

seu planejamento. Essas etapas fazem com que os alunos permaneçam por 

mais tempo em companhia do livro e da história, envolvidos em ações que 

envolvem modos de ler e focos de leitura diversos.

No transcorrer da leitura processual, dia após dia, será possível abordar 

alguns pontos marcantes da obra além dos propostos nas etapas, sempre 

adequando o diálogo, a reflexão e a apreciação à linguagem e às possibilidades 

cognitivas da faixa etária dos alunos.

UM PASSEIO PELA OBRA

Depois de os alunos terem concluído a leitura de fruição completa da obra, 

solicite a realização das atividades a seguir, que tratam da compreensão geral 

da temática e da estrutura do livro. As atividades dessa etapa estão estrutu-

radas para serem realizadas por escrito, mas também podem ser adaptadas 

para uma abordagem oral. 

1. Preencha o quadro a seguir com informações sobre os principais 

personagens do livro e explique como é a relação deles com Luana. 
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Personagem Tipo de relação com 

Luana

Explique como é a relação com 

Luana
Dona 

Leocádia

Bibliotecária da escola Luana a odeia, pois ela a expulsa 

da sala; Luana também não gosta 

da sua mania de arrumação e do 

fato de Leocádia ter encapado todos 

os livros. Num segundo momento, 

dona Leocádia muda e Luana passa 

a gostar dela. 
Lotte Madrasta Luana a considera chata, “um saco”; 

não gosta da mania de arrumação 

de Lotte e de sua forma fria de a 

receber, além do uso que ela faz de 

diminutivos. 
Marcelo Colega da escola Luana se sente apaixonada, depois 

se desentende com ele, depois se 

reaproxima.
Tonica Tia Luana gosta muito de visitar a casa 

da tia, que tem muitos gatos e livros. 

Na opinião da menina, a tia “nem 

parece adulta”. 
Mãe Mãe Luana gosta da mãe, mas tem uma 

relação conflituosa com ela.
Débora Melhor amiga Luana se afasta após Débora come-

çar a namorar Marcelo.

2. Como vimos na parte inicial da novela, em determinado mo-

mento a narração cede espaço a um verdadeiro texto poético 

estruturado em versos. Identifique os demais momentos do livro 

em que isso acontece e relacione-os às reações de Luana em cada 

uma das ocasiões. 
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A passagem na narração para um texto poético acontece em outras 

cinco ocasiões. 

Páginas 15 e 16, dúvidas de Luana sobre a roupa a ser usada na festa 

de Marcelo.

Página 41, reação de Luana após Marcelo beijá-la.

Página 83, sobre os gatos de tia Tonica, após Luana ter conversado com a tia. 

Página 105, reação de Luana após a menstruação. 

Páginas 116 e 117, sentimentos ambíguos de Luana (por Antônio?).

3. A cena narrada na página a seguir mostra uma reviravolta na 

trama do conto. 

as depois que aconteceu o beijo, veio o 
horror de cantar parabéns. Era pouca gente, e eu 
desafinei. Sempre desafino quando vou cantar
o raio da caquética musiquinha...

MAS MARCELO ME DEU UM BEIJO! 
FOI RÁPIDO, MAS FOI.
Estou namorando pela primeira vez!

Só que depois do beijo, depois do “parabéns”, Marcelo 
foi conversar com o Zé, me deixou de lado.

Será que ele foi contar pro Zé? 
Os dois estão cochichando e rindo... 

É por causa do meu aparelho de 
desentortar dente, TENHO CERTEZA!
Resolvi sair da droga da festa. 

Virei pro Marcelo e disse: — VOU EMBORA!
— Já?

42

Luana Adolescente - Miolo final PNLD 2020.indd   42 10/07/18   10:24

• Essa cena é um exemplo da intensa oscilação emocional de 

Luana. Explique a afirmação.
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Luana passa repentinamente do entusiasmo por ter beijado Marcelo 

à raiva. 

• A decisão de Luana resultou de uma análise racional da 

situação? Explique. 

Não, Luana interpretou uma conversa entre Marcelo e Zé como deboche 

sobre ela, especificamente sobre seu aparelho de dentes. 

• “TENHO CERTEZA!”, afirma Luana sobre sua interpretação 

da conversa entre Marcelo e Zé. Analisando a cena, é possível 

concordar com a certeza de Luana? Explique. 

Analisando a cena não é possível concordar com a certeza de Luana, por-

que ela se baseou apenas numa conversa que ela não ouviu e nas risadas 

de Marcelo e Zé. Essa conversa poderia ser sobre qualquer outro assunto. 

4. Observe as duas páginas a seguir.

    inha mãe me botou de 
castigo, VÊ SE PODE!

Eu, que já fui beijada,
 estou de castigo, 

                     aqui, no quarto.

48

Luana Adolescente - Miolo final PNLD 2020.indd   48 10/07/18   10:24

ODEIO minha mãe, 

ODEIO meu pai, 
ODEIO a Lotte e a dona Leocádia! 
ODEIO o Marcelo! 

O bolo estava horrível! 
Acho melhor a mãe dele continuar 

escrevendo pra criança, porque, se ela for 
fazer bolo pra fora, vai morrer de 
fome. Vai dormir debaixo da ponte! 

49
Luana Adolescente - Miolo final PNLD 2020.indd   49 10/07/18   10:24
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• Luana afirma: “Eu, que já fui beijada, estou de castigo, aqui, 

no quarto.” Considerando o fato de a adolescência ser a 

transição da infância para a idade adulta, como podemos 

entender essa frase?

Essa frase expressa justamente o conflito adolescente, por mostrar como 

essa fase mistura características da infância (o fato de receber um castigo 

dos pais) e da vida adulta (o fato de beijar, namorar etc.).

• Como podem ser interpretados os rabiscos horizontais pre-

sentes nessas páginas? Esse recurso expressa algum senti-

mento? Qual(is)?

Esses rabiscos expressam a contrariedade de Luana com o castigo recebido. 

Sim, os rabiscos podem expressar sentimentos de revolta e inconformismo.

5. Nas duas páginas a seguir, Luana fala de Antônio, personagem 

inventado por ela e de quem diz ser namorada. 

— JÁ... Ainda tenho outra festa pra ir 
hoje. Fica longe, lá na Barra, na casa de 
um amigo meu, o Antônio. Vai ser na beira 
da piscina. TCHAU.
— Quem é o Antônio? — perguntou Marcelo.

— Olha, o Antônio é quase meu primo. Só que mais 
afastado. É um garoto mais velho que você, 
louro, tem olhos verdes e me escreve 
recadinhos. EU ADORO O ANTÔNIO. 
Ele mora numa casa com piscina e sauna, perto do 
shopping. Ele passou as férias na Disneylândia, sabia?

— Não sei, não quero saber e tenho raiva 
de quem sabe! Tchau, divirta-se! Cuidado quando der 
um beijo nele! Porque, se ele usa aparelho, vocês podem 
ficar engatados! Engatados na Barra... que barra, hem? 
TCHAU!

43
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— Eu gosto mais de olhos azuis.
— Eu gosto mais de verdes. E ele tem uma piscina 
verde-azulada, tem sauna e passa as férias 
na Disneylândia. O pai dele é um dos donos daquela
fábrica de pneus, sabe qual é?

— Qual?
— O PAI DELE É DONO DA GOODYEAR.

53
Luana Adolescente - Miolo final PNLD 2020.indd   53 10/07/18   10:25
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• Segundo Luana, quais são as características de Antônio?

Podem ser citadas algumas das seguintes características: Antônio é mais 

velho; é louro e tem olhos verdes; mora numa casa com piscina; já foi à 

Disneylândia; é filho do dono de uma famosa fábrica de pneus.

• Em outra passagem do livro, tia Tonica diz a Luana que “existe 

uma diferença entre fantasia e mentira. Você fantasiou [sobre 

Antônio], inventou, e deve haver um motivo para isso”. Em sua 

opinião, quais seriam os motivos para Luana inventar Antônio?

Resposta pessoal. Luana pode ter inventado Antônio porque ficou com 

raiva de Marcelo, com o objetivo de causar ciúmes. Outra explicação pos-

sível é que ela inventou Antônio para ir além das limitações da realidade, 

concentrando em uma única pessoa apenas características positivas. 

APRECIAÇÃO ÉTICA

A obra de Sylvia Orthof propicia uma reflexão sobre o seguinte enfoque 

temático: a interação entre os personagens e o mundo (família, amigos e 

professores). Grande parte da trama narrativa aborda as reações emocionais 

de Luana em relação aos acontecimentos de seu cotidiano. Nesses momentos 

a menina muitas vezes chega a conclusões que parecem definitivas, mas que 

são derivadas mais dos sentimentos do que de uma análise racional das situ-

ações. Isso fica particularmente evidente na relação entre Luana e Marcelo. 

Proponha aos alunos que discutam o fato de ser comum para alguns 

chegarem a conclusões muitas vezes equivocadas ao viverem situações de 

grande envolvimento emocional. 

Convide-os à problematização por meio de uma conversa coletiva, 

conforme proposto no item a seguir.
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BATE-PAPO

Inicie o bate-papo partindo das perguntas subsequentes e mediando a 

conversa coletiva:

1. Na passagem do livro Luana adolescente, lua crescente em que Luana 

reencontra Marcelo após o mal-entendido na casa do menino, ela 

desconfia que Marcelo está namorando Débora e percebe que ele 

a trata friamente. Com raiva de Débora, Luana insiste na história 

inventada sobre Antônio, o que torna a situação ainda mais difícil, 

pois Débora usa isso a seu favor. Ao perceber que se encontra em 

apuros, Luana conclui: “Eu nunca vou ser feliz, nunca!” Será que 

a conclusão dela é aceitável frente à situação vivida? Por quê?  

A conclusão de Luana é uma reação extremamente emotiva às dificuldades 

de relacionamento com as pessoas de quem ela gosta. É interessante notar 

como em outras passagens do livro Luana se deixa levar exclusivamente pelos 

sentimentos e toma decisões impulsivas, como aconteceu na festa de Marcelo. 

Essa pode ser considerada também uma característica da adolescência, fase 

em que os jovens enfrentam o desafio de se inserir num círculo social mais 

amplo, que vai além da família, em meio a transformações físicas e emocionais. 

2. Pensando na relação entre Luana e sua mãe, por que o conflito dos 

adolescentes com o mundo que os cerca inclui também os pais? 

Resposta pessoal.

3. Em sua opinião, o que pode ajudar os adolescentes a atravessar 

essa fase, construir uma identidade e encontrar um caminho na 

vida adulta?

Resposta pessoal.

Espera-se que, por meio do bate-papo, os alunos possam reconhecer 

os desafios enfrentados na adolescência e que, ao mesmo tempo, por meio 
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do autoconhecimento, a possibilidade de atravessar essa fase sem enfrentar 

tantas turbulências. 

A respeito da perspectiva proposta na atividade, veja a Competência 

8: Autoconhecimento e autocuidado do documento Dimensões e 

Desenvolvimento das Competências Gerais da BNCC.1 

TRILHA DE RETOMADA

Como forma de reproduzir o comportamento imaginativo de Luana, fan-

tasiando soluções mirabolantes para as situações difíceis que enfrentava, 

proponha a produção, em grupo, de um diário ficcional.

1. Solicite que os alunos assumam a posição de um típico adolescente; 

pode ser um garoto ou uma garota. 

2. Peça aos alunos que escrevam uma página de diário relatando 

soluções imaginárias para as situações difíceis do dia a dia. Seguem 

algumas sugestões: sua família não deixa você ir a um passeio de 

fim de semana com seus amigos; a pessoa de quem você gosta 

recusa todos os convites que você faz; um adulto chamou sua 

atenção na frente de outras pessoas. Use a imaginação e recursos 

gráficos, como no diário da Luana. 

3. Pensando na leitura que você fez de Luana adolescente, lua cres-

cente, responda:

• Você já tinha lidos outros diários (ficcionais ou não)? Se 

sim, quais?

• O que mais chamou sua atenção no diário de Luana?

1  Disponível em: http://s3.amazonaws.com/porvir/wp-content/uploads/2018/02/28185234/
BNCC_Competencias_Progressao.pdf. Acesso em 25 de abril de 2018. A Competência 
8 se desdobra em subdimensões: autoconsciência, autoestima, autoconfiança, equilíbrio 
emocional, saúde e desenvolvimento físico, atenção plena e capacidade de reflexão.

http://s3.amazonaws.com/porvir/wp-content/uploads/2018/02/28185234/BNCC_Competencias_Progressao.pdf
http://s3.amazonaws.com/porvir/wp-content/uploads/2018/02/28185234/BNCC_Competencias_Progressao.pdf
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• Você gostaria de ler outros diários como esse? Ou outros 

diários de personagens reais?

Respostas pessoais.

PARA O PROFESSOR, OUTROS SUBSÍDIOS...

1. Site dedicado a Sylvia Orthof de autoria da estudante de Letras da 

PUC-RJ Maria Isabel Iorio. Disponível em: https://sites.google.

com/site/sylviaorthof/. Acesso em 24 de abril de 2018. 

2. 2. O artigo “Por que a adolescência é uma fase tão difícil?”, da 

revista Mundo Estranho, sintetiza as aflições dessa fase. Disponível 

em: https://mundoestranho.abril.com.br/cotidiano/por-que-a- 

adolescencia-e-uma-fase-tao-dificil/. Acesso em 27 de abril de 2018. 

propostAs gerAis de AtividAdes interdisciplinAres

Geografia 
e 
História

√ Os personagens de Luana adolescente, lua crescente estão às 
voltas com a crise econômica que marcou o Brasil nos anos 1980. 
A mãe de Luana, após se separar, tem dificuldades financeiras e 
faz comida congelada para vender. O pai de Marcelo fica desem-
pregado e o filho de tia Tonica se muda para Barcelona por falta 
de perspectivas no Brasil. 
√ Após o levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre 
o assunto, propor uma pesquisa histórica sobre a crise econômica 
que marcou o Brasil nos anos 1980.
√ Sugere-se dividir o trabalho em: 1) Causas da crise; 2) 
Características da crise: explicar como a sociedade foi afetada, 
abordando pontos como desemprego, inflação, dívida externa e 
desigualdade social. 

https://sites.google.com/site/sylviaorthof/
https://sites.google.com/site/sylviaorthof/
https://mundoestranho.abril.com.br/cotidiano/por-que-a-adolescencia-e-uma-fase-tao-dificil/
https://mundoestranho.abril.com.br/cotidiano/por-que-a-adolescencia-e-uma-fase-tao-dificil/
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√ O produto da pesquisa pode ser um cartaz contendo lingua-
gem verbal e não verbal. Os cartazes podem servir de base para 
uma conversa coletiva sobre o assunto pesquisado. Sugere-se que, 
nesse momento, sejam estabelecidas relações entre o conteúdo 
pesquisado e a obra.
√ Como esse é um assunto sobre o qual faltam fontes de pesquisa 
voltadas ao público do Ensino Fundamental, talvez seja necessário 
o professor compilar os principais dados e oferecê-los aos alunos 
numa linguagem compatível com o entendimento deles, tomando 
o cuidado de não apresentar a pesquisa já pronta. 
√ O artigo a seguir apresenta um resumo da crise acompanhado 
por um bom número de dados econômicos. Fica a ressalva de 
que ele necessita da intermediação do professor para o pleno 
entendimento dos alunos do Ensino Fundamental. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content 
&view=article&id=2759:catid=28&Itemid=23. Acesso em 27 de 
abril de 2018. 

Ciências √ Utilizando a passagem em que Luana fica menstruada pela pri-
meira vez, pode-se propor uma pesquisa sobre o amadurecimento 
sexual que marca a puberdade, dando ênfase às mudanças vividas 
pelos adolescentes nessa fase, tanto físicas quanto emocionais. 
√ Os alunos podem ser divididos em grupos, cada grupo produzirá 
um cartaz informativo a ser exposto no mural da classe. 
√ Os links a seguir apresentam resumidamente as transformações 
por que passam o corpo das meninas e dos meninos na puberdade. 
Disponíveis em: 
https://saude.abril.com.br/bem-estar/o-que-acontece-no-corpo- 
das-meninas-durante-a-adolescencia/. Acesso em 27 de abril 
de 2018. 
http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/corpo-do-menino. 
Acesso em: 3 de maio de 2018.

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2759:catid=28&Itemid=23
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2759:catid=28&Itemid=23
https://saude.abril.com.br/bem-estar/o-que-acontece-no-corpo-das-meninas-durante-a-adolescencia/
https://saude.abril.com.br/bem-estar/o-que-acontece-no-corpo-das-meninas-durante-a-adolescencia/
http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/corpo-do-menino
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AlgumAs hAbilidAdes e competênciAs fAvorecidAs 
A tabela a seguir apresenta algumas habilidades e competências que podem 

ser favorecidas por meio do desenvolvimento do trabalho proposto neste 

Manual. É possível estabelecer relações entre as sequências propostas e ou-

tras habilidades da BNCC, de acordo com o foco ou encaminhamento do 

professor. Considere que há habilidades que são contempladas parcialmente, 

sendo natural que, na prática escolar, elas não se concentrem em uma única 

atividade ou sequência didática.

Competências √ Envolver-se em práticas de leitura literária que possi-
bilitem o desenvolvimento do senso estético para frui-
ção, valorizando a literatura e outras manifestações 
artístico-culturais como formas de acesso às dimensões 
lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o 
potencial transformador e humanizador da experiência 
com a literatura. (Específica de Língua Portuguesa, nº 9)
√ Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressivi-
dade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e 
de fora dela no âmbito da Arte. (Específica de Arte, nº 4) 
√ Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o tra-
balho coletivo e colaborativo nas artes. (Específica de 
Arte, nº 8)

Habilidades
Leitura com 
foco na forma-
ção do leitor 
literário

√ Inferir a presença de valores sociais, culturais e huma-
nos e de diferentes visões de mundo, em textos literá-
rios, 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.
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Antes da 
leitura

√ Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai 
ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da for-
ma 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.

Depois da 
leitura

√ Ler, de forma autônoma, e compreender — selecio-
nando 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), vídeo-poemas, poemas visuais, 
dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e 
estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.
√ 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 ante-
riores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, 
em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e 
nas orientações dadas pelo professor.



24

√ Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso 
de recursos expressivos sonoros (estrofação, rimas, ali-
terações etc.), semânticos (figuras de linguagem, por 
exemplo), gráfico-espacial (distribuição da mancha grá-
fica no papel), imagens e sua relação com o texto verbal.
√ 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 en-
redo, 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.

Propostas 
gerais de ativi-
dades interdis-
ciplinares

Geografia e História
√ Estabelecer relações entre os processos de industria-
lização e inovação tecnológica com as transformações 
socioeconômicas do território brasileiro.*
√ Discutir as motivações da adoção de diferentes polí-
ticas econômicas na América Latina, assim como seus 
impactos sociais nos países da região.

* O conteúdo da habilidade apresenta relação com o conteúdo 

da pesquisa proposta, já que ela envolve a problemática socio-

econômica vivida no Brasil na década de 1980.

Ciências
√ Analisar e explicar as transformações que ocorrem 
na puberdade considerando a atuação dos hormônios 
sexuais e do sistema nervoso.




