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Sugestões didáticas
Antes de ler o livro

• Criação e aproximação do texto: você pode incentivar seus 
alunos a pensarem sobre o título do livro. Como seria uma 
guerra de bombons? Quem faria isso? Por que alguém faria 
isso? Haveria mortos e feridos? Seria uma guerra boa ou má? 
O ideal é que toda a turma expresse suas ideias e opiniões, 
criando um cenário ideal para a leitura do texto.

• Mergulho na história e dedução: você poderia ler para sua 
turma o seguinte trecho do livro:

 “O engraxate estava distraído. Distante. Correndo num mundo 
em que ele ainda não precisava trabalhar. Nem viu o homem 
elegante aproximar-se. O homem o cutucou e ele deu um 
salto.”

 Na sequência você pode deixar que seus alunos observem as 
ilustrações do livro por dois minutos, folheando-o em grupos. 
Aí, seria feito o convite para os grupos imaginarem o restante 
da história. Todos os desdobramentos imaginados podem ser 
compartilhados pelos grupos antes que seja iniciada a leitura.



Depois de ler o livro

• Trabalho infantil – aproximação e reflexão: inicialmente, 
você poderia propor uma roda de discussão para os alunos, 
apresentando questões como: vocês conhecem alguma criança 
que trabalha? No que ela trabalha? Por que ela trabalha? 
O fato de ela trabalhar é bom ou ruim? Quais os tipos de 
trabalho realizados por crianças? Existem outras atividades 
mais adequadas às crianças que o trabalho? Quais? Com esse 
roteiro você irá estimular a troca de informações e a reflexão 
de seus alunos. O importante, nesse momento, é avaliar qual o 
conhecimento geral que sua turma possui sobre o tema.

• Trabalho infantil – pesquisa e exposição: seus alunos podem 
realizar uma pesquisa para avaliar qual é a real situação da 
criança que trabalha no Brasil. É importante que eles obtenham 
dados  sobre as condições de vida dessas crianças e sobre os 
programas governamentais e sociais existentes voltados a elas. 
Você pode sugerir temas diferentes para os grupos de trabalho 
como, por exemplo: crianças que trabalham no lixo X projeto 
Unicef; crianças que trabalham nos grandes centros urbanos X 
projetos educativos (circo-escola, arte-educação). Os resultados 
das pesquisas podem ser apresentados para toda a sala por 
meio de cartazes. Os cartazes podem, ainda, servir para uma 
campanha de informação e conscientização na escola. 

• Violência – relatos de casos e reflexão: você pode levar para a 
sala algumas imagens recortadas de revistas e jornais que 

 lembrem a violência (armas, pessoas feridas, acidentes de 
 carros, batidas policiais, pessoas chorando, explosões de 
 bombas etc.). Essas imagens podem ser distribuídas para a 

turma, dividida em pequenos grupos. Cada grupo observa a 
imagem e conversa sobre o que ela representa e quais ideias 
ela traz a cada um deles. Depois, essas discussões podem 



ser compartilhadas com toda a sala, abrindo-se espaço para 
que um grupo possa complementar o comentário do outro. 
Fechando a discussão, você pode questioná-los sobre quantos 
tipos de violência foram citados na aula, quais outros tipos eles 
conhecem, se eles consideram a cidade em que vivem violenta 
e o que poderia ser feito para tornar o mundo menos violento.

• Cultura da paz – criação de campanha e mobilização: dando 
continuidade à reflexão iniciada na atividade anterior, você 
pode pedir para a turma realizar uma pesquisa sobre campanhas 
pela paz, trazendo para a sala material e informações coletados 
na televisão, em revistas, jornais ou na internet. A partir desse 
material, a turma pode dar início à criação de uma campanha a 
ser desenvolvida na escola. A criação dos materiais da campanha 
(cartazes, folhetos, jornal mural) deve se adequar à realidade de 
sua comunidade. Vale lembrar que a preparação desse material 
e a mobilização podem ser liderados por sua turma, mas o ideal 
para uma campanha como essa é conquistar o apoio de outros 
colegas, alunos e professores.

• Arte – a linguagem da ilustração: as imagens de Guerra de 
bombons foram feitas com graxas de diferentes cores combinadas 
a ilustrações de lápis de cor e tintas. Proponha uma reflexão 
coletiva aos alunos sobre os motivos da utilização desse material 
incomum às ilustrações de livros infantojuvenis. Na sequência, sua 
turma pode realizar uma pesquisa sobre materiais alternativos para 
elaborar as ilustrações de sua campanha pela paz. A ideia da graxa 
pode ser aproveitada e aliada a outros materiais na elaboração dos 
cartazes e folhetos criados por sua classe.
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