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Querida profe! :)

Este é o nosso 3º E-BOOK do “De Profe para Profe”,
nosso novo canal de comunicação criado para que
possamos falar diretamente com você.
Através dele vamos enviar e-books com dicas de 
atividades, conteúdos como sugestões de livros por 
tema, arquivos com atividades de fixação e lógica 
para sala de aula, artigos com conteúdos educati-
vos, ideias de projetos para as datas comemorativas 
e agenda com atividades culturais, para que você 
possa usar com seus alunos em sala de aula.

Para continuar recebendo materiais incríveis
como esse é só clicar aqui!

Com carinho,
Equipe da Editora Cassol

https://www.editoracassol.com/formulario-inscricao


1.Vamos iniciar: Use este livro para introduzir
o tema sistema solar com a sua turma.
Iniciar determinados conteúdos com literatura
tem grandes benefícios para o desenvolvimento
da aula e de seus alunos: inicia conteúdo
de forma lúdica, estimula a leitura e a escrita,
desenvolve o raciocínio e tem fluidez a imaginação.



2. Hora do conto: Use o livro como principal recurso
em sua contação. Ou agende uma contação de história
no Espaço Ler com o autor do livro Johnny Pedra
(lercassol@gmail.com).



3. Sistema No Ar: proponha que cada aluno elabore
um móbile do sistema solar para ficar suspenso
na sala de aula. Especifique se serão somente
os planetas ou se será o sistema solar completo.
Isso será uma tarefa para ser feita em casa
e depois trazer para a escola.



4. Todos Tobias: Produza com a turma mini textos
com o título: "Uma viagem para a lua!".
Tire uma foto individual de cada
aluno dos ombros para cima. Monte uma matriz
onde cada aluno fique dentro do "capacete"
e com espaço para que cada redija seu mini texto.
Exponha os textos para apreciação na escola.



5. Você sabia?: Proponha a elaboração de cartazes
contendo curiosidades sobre o sistema solar.
Determine o tamanho de uma folha A3, onde
caiba um texto breve e ilustrações. Incentive
a apresentação expositiva desta atividade,
enfatizando a apresentação oral e a mostra
de domínio do conteúdo trazido pelo aluno.



6. Dando uma volta: Pense na possibilidade de levar
seus alunos ao Planetário ou há algum observatório,
a conversa com especialistas no assunto sempre
é muito interessante.



7. Acabou a gasolina? Peça para que cada um
desenvolva o que seria o seu combustível ideal
para fazer o foguete decolar. Trabalhe também
empatia nessa produção textual do tipo,
"Qual o melhor combustível para uma amizade?".
Tenha o molde de um telefone celular do tamanho
que cada um possa ilustrar a sua frase e escreve
- lá como legenda, como se realmente estivesse
postando nas redes sociais.



8. Passa ou repassa: Depois da leitura do livro
proponha para a turma um jogo de perguntas
e respostas. As perguntas estarão em fichas
que serão sorteadas uma a uma conforme for
a vez da equipe. Serão três rodadas de perguntas,
então você deverá elaborar para a 1ª rodada perguntas
sobre a história do livro. Na segunda rodada perguntas
sobre o diário de curiosidades do Tobias que estão
no livro e a terceira rodada serão de perguntas sobre
os trabalhos de curiosidades que as crianças
desenvolveram e apresentaram. Divida a turma
em equipes e faça um sorteio para ver quem inicia.
Faça a pergunta, se a equipe não souber a resposta
passa o direito de resposta para a equipe adversária.
Se nenhuma souber a resposta a pergunta volta para
a pilha de cartões e ninguém marca ponto.



9. Ditado desmontado: Escolha algumas palavras da história
para fazer um ditado. Depois escreva essas palavras
em pequenos cartões (uma letra por cartão).
Divida a turma em grupos e dite a palavra, cada grupo deve
encontrar as letras da palavra e montar - lá corretamente.
Para cada grupo um conjunto com as mesmas quantidades
de palavras e cartões. 



10. Hora de cantar: Trabalhe com a música "Galáxia"
do grupo Pequeno Cidadão. Utilize para aprender
uma nova canção e descontrair com a turma.
Pode ser usada para atividades de interpretação de texto.

link: https://www.youtube.com/watch?v=xDSGm15Wl6E



letra: Galáxia / Pequeno Cidadão

Estou de pijama
Deitado na cama
Fecho os olhos
E já estou
No deserto do Atacama
Agora estou no céu
Voando na noite tão linda
Agora sou uma estrela
E vejo outras milhões
Meu quarto é uma galáxia
E eu constelação
A via láctea é o meu lençol
Eu vou ficar quietinho e esperar
O disco voador que vem me transportar
Meu quarto é um avião
A via láctea é o meu coração

Além desse sistema solar
Eu quero ir pra outro lugar
Ainda de pijama
Pantufas no chão
Fecho os olhos e já estou em outra dimensão
Agora estou no céu voando em um cometa
Agora sou um planeta
Assim como tantos trilhões
Meu quarto é uma galáxia
E eu constelação
A via láctea é o meu lençol
Além desse sistema solar
Deve haver algum amigo em outro lugar
Meu quarto é um avião
A via láctea é o meu coração
Além desse sistema solar
Eu quero ir pra outro lugar



11. Marcando território: Faça bandeirinhas tipo a que
o Tobias colocou seu nome para deixar cravado na Lua
que ele esteve ali. Peça que cada um faça a sua,
o que deixaria cravado na Lua se estivesse pisado nela.
Faça um mural bem bacana em formato de lua
e "crave as bandeirinhas nela". Pode também utilizar
fotos das crianças pisando na Lua e a bandeirinha ao lado.
Ah! Não esqueça do Tobias nesse mural, afinal fizemos
essa super viagem sempre com ele 
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Palavras  
Simples 

Palavras  
com Dígrafos 

Palavras com Enc. 
Consonantal 

Tobias Liquidificador Sempre 
Lua Velhos Crateras 

Capacete Foguete Creme 
Bolo Pequeno Tremer 

Natural Acho Flutuava 
Menino Malcheirosa Pluma 
Pijama Terra Procurando 

Mãe Sorrindo Acreditar 
Cometa Barulho Próprio 
Amigos Barriga Planeta 

SUGESTÃO DE PALAVRAS PARA O DITADO DESMONTADO



VAMOS PRODUZIR

“UMA VIAGEM
PARA A LUA!”

NOME:_________________________   TURMA:_________________________




