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Aventuras de Amanda
A nova coleção Aventuras de Amanda traz 

divertidas histórias sobre uma garota esperta e muito 
curiosa, que apronta várias travessuras, mas sempre 
com o objetivo de aprender mais coisas sobre as 
pessoas e o mundo em que vive. 

Composta de narrativas lúdicas e envolventes, a 
coleção aborda temas do cotidiano, essenciais para 
manter a saúde e o bem-estar dos pequenos leitores, 
como alimentação saudável, higiene e combate e 
prevenção de doenças.

Ao viver situações surpreendentes e inesperadas, 
Amanda aprende enquanto ensina os alunos a adotar 
hábitos saudáveis. Assim, a personagem auxilia 
você, professor, a garantir uma aprendizagem efetiva 
e transformadora de atitudes, formando cidadãos 
conscientes e preocupados com a própria saúde e a 
das outras pessoas. 

Amanda no país do bem ‑estar
Amanda é uma garota muito esperta e preocupada com o bem -estar de todos. 

Empolgada com o trabalho para a Feira de Ciências que ocorrerá na escola, ela faz grandes 
pesquisas e se depara com um universo cheio de informação sobre os males causados 
pelo hábito de fumar, tema que a ajudará na construção de seu projeto e na conscientização 
das pessoas.

Esse livro traz uma mensagem importante sobre o tabagismo e suas consequências na 
vida dos fumantes e das pessoas próximas a eles.
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Leitura e compreensão do texto

1. Antes da leitura, proponha aos alunos uma observação do livro como um todo, na qual 
você e eles analisem a capa, a quarta capa, as imagens que as compõem e as figuras 
internas. Pergunte -lhes se, apenas observando o livro externamente, é possível saber 
qual será o contexto interno. Em seguida, verifique o quanto a cor e a disposição das 
imagens despertam o interesse deles pela história.

2. Após esse primeiro contato com a obra, proponha um trabalho de leitura conjunta. 
Organize a turma de modo que cada aluno leia um trecho do livro. Esse movimento 
pode ser espontâneo, ou seja, voluntário, ou os alunos podem ser dispostos em uma 
sequência própria para a leitura. Depois, faça perguntas visando à interpretação do 
texto. Sugestão de perguntas: Por que Amanda estava tão animada com a proposta de 
trabalho dada pela professora? Qual é o tema escolhido por Amanda para esse projeto? 
Por que Amanda escolheu esse tema? Esses questionamentos serão importantes para 
que os alunos estruturem aquilo que leram.

3. Solicite uma pesquisa em casa, com a ajuda de um adulto, sobre o tema “tabagismo 
e suas consequências”. Incentive os alunos, como Amanda, a estudar e buscar mais 
informações a respeito desse assunto tão próximo 
a todos. Com base nas pesquisas, pergunte a 
eles: O que é tabagismo? Do que é composto o 
cigarro? Quais são as doenças causadas pelos 
derivados do tabaco? Quais meios podem ser 
utilizados para parar de fumar? Relembre o 
que Amanda aprendeu com a professora e o 
drama do avô dela, que sofreu muito e morreu 
em consequência do tabagismo. Caso não 
tenha sido citado pelos alunos, é interessante 
comentar que o tabaco e seus derivados fazem 
parte do grupo de drogas consideradas de 
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alta periculosidade à saúde humana. Entretanto, o lucro 
gerado pelos fabricantes movimenta bilhões todos 
os anos. Antigamente era comum veicular, nos 
meios de comunicação, propagandas a favor do 
fumo, numa busca por novos consumidores. Hoje, 
porém, leis obrigam que os fabricantes incluam 
nas embalagens imagens e frases de alerta 
no intuito de ajudar a dissuadir fumantes. 
Com base nisso, peça aos alunos que criem 
frases e slogans contra o uso do cigarro e a 
favor de uma vida saudável, que serão utilizadas 
posteriormente. Se necessário, mostre slogans de 
outras campanhas publicitárias para inspirá -los.

4. Em um segundo momento pergunte aos alunos que outras informações obtiveram 
sobre o tabagismo e quais delas mais lhes chamaram a atenção. Depois, proponha 
que eles confeccionem cartazes com desenhos e as frases criadas anteriormente. 
Assim como no livro, crie uma exposição com os trabalhos feitos pelos alunos para 
conscientizar a comunidade escolar quanto aos males causados pelo hábito de fumar. 
Além dos cartazes, os alunos podem realizar experimentos, como o que Amanda fez (é 
importante, porém, que seja feito em um local aberto, com o auxílio de um adulto e que 
todos utilizem máscaras e luvas para proteção). 

Saiba mais informações sobre o tabagismo em: 
•	 Fundação do Câncer

www.cancer.org.br/sobre -o -cancer/prevencao/tabagismo

•	 Inca

www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa - 
nacional -controle -tabagismo/criancas -adolescentes -jovens
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