
MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR 

LABORATÓRIO 



Alquimia - significado -  É a 

química feita para transformar 

um objeto em outro. 

 

Esse livro é recheado de expe-

rimentos. Imagine você em um 

laboratório testando ideias e 

junções diferentes. Assim fomos 

nós ao escrever.  

Fizemos poesia juntando as 

palavras, as cores, as formas, 

desenhos. Notou que é possível 

se divertindo escrevendo?  



PROPOSTAS DE ATIVIDADES  

AOS ALUNOS 

Agora é sua vez de fazer experimentos!  

Use a imaginação e trabalhe com as misturas que você viu no livro. Sorria e faça uma 

poesia!  

ATIVIDADE 

1 

Uma das poesias do livro é um ACRÓSTICO, volte ao livro para rever o poema. A Au-

tora utilizou a palavra BRASIL para fazer o seu. 

Agora você poderá viver essa mesma experiência: utilize seu nome para falar de você! 

Escreva com cor diferente as iniciais do seu nome na vertical e em seguida preencha as 

linhas com qualidades, características, ou gostos que possui.   

ATIVIDADE 

2 



HOMÔNIMOS, nesse poema o autor utilizou a mesma palavra mas com sentidos dife-

rentes.  

Na nossa língua portuguesa, muitas palavras podem ser empregadas com diferentes senti-

dos nas frases.  

 

Desafio: Escolha duas palavras que podem ser empregadas com sentido diferente  e es-

creva  uma frase para cada palavras escolhida.  Registre-as abaixo:  

 

Frase 1 - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Frase 2 - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 

3 

ATIVIDADE 

4 

 Pequeno leitor, desejamos que este livro te-

nha fomentado em você o gosto pelas mais diversas 

formas de escrever, e que, você se permita vivenciar 

uma vida de experimentos através do mundo das 

palavras. Afinal, um mundo tão amplo precisa ser 

explorado.  

 

 

   Karen Rodrigues e André Gandolfo 

 

O substantivo é uma das classes de palavras usada para nomear as coisas. Existem subs-

tantivos comuns, próprios, compostos, derivados, entre outros. Encontre no livro 5 

substantivos comuns e 5 substantivos próprios. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


