
OS COMEDORES 
DE MEIAS
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7. O seu trabalho foi frequentemente realizado 
em conjunto com a pintora e ilustradora tcheca 
premiada Galina Miklínová .
8. Galina Miklínová é justamente a diretora deste 
filme que divulga para o mundo o trabalho de 
Pavel, falecido em abril de 2018.
9. Galina foi responsável pela criação de 
ilustrações literárias de “Harry Potter”,

O quE DEvE SER 
ObSERvADO:
Quem aparece no filme.
Como são os personagens.
Onde ele é passado. 
Por que tudo aconteceu.
Se isso poderia acontecer na vida real.
Como o filme foi feito. 

A hIStóRIA: 
Os Comedores de Pés de 
Meia são criaturas pequenas 
e invisíveis para a maioria 
das pessoas. Só os muito 
excêntricos conseguem 
percebê-los. 

Eles adoram comer meias. E só comem um pé 
de cada par… 
São os responsáveis por aquele pé de meia que 
desaparece e fica apenas um pé descasado.
Se você quer saber onde foram parar todas 
aquelas suas meias que sumiram, veja este 
filme.

CuRIOSIDADES:
1. O filme é uma coprodução da República 
Tcheca, Croácia e Islândia.
2. A aventura cômica custou US $ 1,85 milhão 
para ser realizada.
3. O idioma original é o tcheco.
4. A história acontece em Praga, a capital e maior 
cidade da República Tcheca e o rio que aparece 
no filme se chama Vitava.
5. O enredo é baseado no livro “Oddsockeaters”  
de Pavel Srut, famoso poeta e escritor tcheco.
6. Como muitos de seus contemporâneos, ele 
não foi autorizado a publicar seus livros de 
poemas durante a ocupação soviética e passou a 
criar livros para crianças. 

- Ué? Onde foi parar a minha outra meia? 
O tema deste filme é uma indagação constante 
de todos nós. No entanto, nunca foi enfocado 
anteriormente em um filme.
Aqueles divertidos personagens nos trazem 
valores relevantes através de uma aventura 
muito envolvente.
Os Comedores de Meia estão no limite da ética. 
Afinal eles roubam as meias. Mas podemos 
dizer que roubam para se alimentar, o que pode 
ser uma atenuante. Além disso, só levam um 
pé de cada vez, obedecendo a uma lei que diz 
“só podemos pegar o que precisamos”. Quem 
infringe a lei é expulso como Spike, que roubava 
o par todo, ou o Chefão que só rouba um pé, 
mas acumula mais meias do que precisa.
Enfocar este e outros aspectos da narrativa é 
uma oportunidade de discutir a necessidade 
de um código de conduta com normas 
preestabelecidas e outros valores éticos. A 
reflexão a partir da frase do avô: “- Fique perto 
das pessoas, mas não fique perto demais”, 
permite analisar as consequências de um 
envolvimento pessoal excessivo. Ao mesmo 
tempo a perda de um ente querido, a solidão, a 
ambição e a excentricidade presentes no enredo 
levam a outras discussões interessantes.
Há ainda cenas presentes no filme que 
permitem a inserção de conceitos importantes 
do planejamento curricular como a noção 
matemática de par e impar, a segurança no 

OS COMEDORES DE MEIAS

SugEStõES 
DE AtIvIDADES 
DECORREntES 

DA vISItA AO 
FEStIvAl

 
Antes 

de 
Assistir

trânsito e a alimentação saudável.
Os Comedores de Meias são inusitados e por 
isso nos oferecem um projeto igualmente inédito 
de atividades, onde a imaginação permeia a 
busca de repostas para indagações bastante 
relevantes. 
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EDuCAçãO InFAntIl 2

As atividades sugeridas oferecem a 
possibilidade de integração com os 
seguintes objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento para a Educação Infantil 
– Pré-Escola, estabelecidos pelo MEC nas 
bases nacionais Comuns Curriculares.

CAMPO DE EXPERIÊnCIAS “O Eu, O 
OutRO E O nóS”

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo 
que as pessoas têm diferentes sentimentos, 
necessidades e maneiras de pensar e agir.
• Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação.
• Comunicar suas ideias e sentimentos com 
desenvoltura a pessoas e grupos diversos.
• Adotar hábitos de autocuidado, valorizando 
atitudes relacionadas à higiene, alimentação, ao 
conforto e a cuidados com a aparência.
• Compreender a necessidade das regras no 
convívio social, nas brincadeiras e nos jogos com 
outras crianças.

CAMPO DE EXPERIÊnCIAS “CORPO, 
gEStOS E MOvIMEntOS”

• Movimentar-se de forma adequada, ao interagir 
com colegas e adultos em brincadeiras e 
atividades.
• Criar com o corpo formas diversificadas 
de expressão de sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas situações do cotidiano 
quanto em brincadeiras, dança, teatro e música.
• Coordenar com precisão e eficiência suas 
habilidades motoras no atendimento a seus 
interesses e necessidades de representação 
gráfica.

CAMPO DE EXPERIÊnCIAS “tRAçOS, 
SOnS, CORES E FORMAS”

• Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando
produções bidimensionais e tridimensionais.

CAMPO DE EXPERIÊnCIAS 
“ORAlIDADE E ESCRItA”

• Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre 
suas vivências, por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos 
e outras formas de expressão.
• Recontar histórias ouvidas e planejar 
coletivamente roteiros de vídeos e de 
encenações, definindo os contextos, os
personagens, a estrutura da história.
• Recontar histórias ouvidas para produção de 
reconto escrito, tendo o professor como escriba.
• Produzir suas próprias histórias orais e 
escritas (escrita espontânea), em situações com 
funçãosocial significativa.

CAMPO DE EXPERIÊnCIAS 
“ESPAçOS,tEMPOS, quAntIDADES, 
RElAçõES E tRAnSFORMAçõES”

• Relatar fatos importantes sobre seu nascimento 
e desenvolvimento, a história dos seus familiares 
e da sua comunidade.
• Relacionar números às suas respectivas 
quantidades e identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência.

AtIvIDADES:

1.
Faça perguntas para medir a compreensão:
– O que acharam do filme?
– Do que mais gostaram?
– E do que não gostaram?
– Quem aparece no filme?
– Qual o personagem favorito? Por quê?
– Como acham que o filme foi feito?

2. 
Apresente o trailer do filme para que relembrem e 
descrevam as cenas que assistiram no cinema.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6tjytKC5YD0 

3. 
Converse a respeito do tema do filme: as meias 
desemparelhadas. 
Quem já passou por essa situação? Por que será 
que acontece isso? Alguém quer falar a respeito?

4. 
Apresente algumas imagens para saber se as 
crianças lembram quem são os personagens 
e o que fizeram no filme. Qual o personagem 
favorito? Peça que justifiquem a escolha.

Hugo e Tio Chefão                   

Ramsés, Tilamour, Hugo e Luminete

Professor Renée 

Spike

5. 
O que fazer com as meias que sobram? Exibir o 
vídeo onde aparece a diretora de filmes fazendo 
uma oficina de fantoches de meias.
Durante a exibição, observar que pais e mães 
participam da atividade e    perguntar se acham 
uma boa ideia fazer o mesmo. Dependendo do 
interesse, promover uma oficina semelhante.

 https://www.youtube.com/watch?v=KJQD6fu7pzE

6. 
Exiba os vídeos ou imagens com ideias de 
aproveitamento das meias desemparelhadas. 
Pergunte se gostariam de confeccionar 
fantoches. 
A partir dos personagens criados, construa com a 
turma uma narrativa e monte uma peça teatral a 
ser encenada pelas crianças.
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Ideias Criativas
https://www.youtube.com/watch?v=G6umjRPPVvE 

7. 
Depois que o avô desaparece Hugo olha pela 
janela e fica com medo. Ele sai para encontrar 
o tio e tem muita dificuldade para passar para o 
outro lado da cidade. É um desafio atravessar a 
rua, porque são muitos carros, ônibus, bicicletas 
e pessoas passando ao mesmo tempo. 
Quem sente medo quando sai na rua? Quem 
sabe atravessar a rua? Alguém sabe como 
fazer? Alguém conhece placas de trânsito e sabe 
quando se deve atravessar a rua? 
Mostre as imagens e proponha uma brincadeira 
onde uma parte da turma representará os carros 
(deixe que escolham que tipo de veículos serão). 
O restante se dividirá entre as placas de trânsito 
e pedestres. 
Leve a turma para o pátio, desenhe com giz um 
traçado de ruas e deixe que se organizem e 
brinquem.

Outras Sugestões:

HTTP/novaescola.org.br/conteudo/2347/http://www.
doseliteraria.com.br/2013/05/autores-brasileiros-e-algumas.
html

https://escolaeducacao.com.br/atividades-sobre-o-transito-
para-educacao infantil/

10. 
Os Comedores comiam meias e se pareciam 
com elas. O professor diz que somos o que 
comemos. O que acham disso? Aproveite 
para falar da importância de uma alimentação 
saudável.

https://www.queroviverbem.com.br/alimentacao-saudavel-
guia-completo/
https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/10-passos-
para-uma-alimentaco-saudavel?gclid=EAIaIQobChMI7dD1
88X52wIVSQiRCh1JCwkIEAAYASAAEgKppfD_BwE

11. 
Quando Hugo é expulso e não tem para onde 
ir, decide ir ao barco de Spike e fingir que quer 
entrar para a gang para salvar Tilamour. Ele 
mostra que sabe pegar meias no bar e é aceito, 
mas na volta é visto por Chang, que conta ao 
chefe que ele agora está do lado do Spike.
Cite a expressão “as aparências enganam” e 
comente que nem sempre o que a gente vê é 
aquilo que parece ser. Apresente figuras com 
dupla interpretação para que digam o que estão 
vendo.

8. 
Antes de desaparecer o Vovô de Hugo diz: “- 
Fique perto das pessoas, mas não fique perto 
demais.” Quando o tio vê que Hugo conhece esta 
frase, reconhece que ele faz parte da sua família. 
Repita a frase e pergunte o que acha que ela 
quer dizer. Por que o avô achava que não 
devemos ficar perto demais das pessoas? 
Pergunte se querem fazer um desenho sobre 
isto e depois peça que descrevam o que foi 
representado no desenho.  

9. 
Hugo precisa encontrar o tio porque depois que o 
avô desapareceu ele ficou sem família. 
Pergunte o que é família e se acham que ela é 
importante. Por quê? Existem famílias diferentes? 
Como são? Gostariam de contar como é a sua 
família e desenhá-la?

Família

Designa-se por família o conjunto de pessoas 
que possuem grau de parentesco entre si e 
vivem na mesma casa formando um lar.
https://www.significados.com.br/familia/
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Cavalos ou mulher?

Moça ou velha?

Casal ou caveira?

Cálice ou duas pessoas?

Mesa ou velho?

Dois músicos ou dois velhos?
https://designdesistemasinformacionais.wordpress.com/
imagens-com-dupla-interpretacao/ 
http://curiosidades-do-planeta.blogspot.com/2011/09/
imagens-de-duplo-sentido-que-irao.html
http://www.oqueeoquee.com/imagens-ambiguas/

12. 
No final, todos ficam juntos e até Luminete vai 
morar na casa do professor, que se desculpa 
pelas armadilhas e diz que fez aquilo tudo porque 
se sentia só. 
Alguém já se sentiu assim? O que as pessoas 
precisam fazer para não ficarem sozinhas? Anote 
as respostas e confeccione um livro chamado 
“Não quero ser só”, que deve ser ilustrado pelas 
crianças.

EnSInO FunDAMEntAl 1 – 
1º, 2° E 3º AnO

As atividades sugeridas oferecem a 
possibilidade de integração com as 
seguintes competências específicas 
do Ensino Fundamental estabelecidas 
pelo MEC nas bases nacionais Comuns 
Curriculares.

COMPEtÊnCIAS ESPECÍFICAS DE 
lÍnguA PORtuguESA

• Analisar argumentos e opiniões manifestados 
em interações sociais e nos meios de 
comunicação, posicionando-se criticamente em 
relação a conteúdos discriminatórios que ferem 
direitos humanos e ambientais.
• Reconhecer o texto como lugar de manifestação 
de valores e ideologias.
• Ler textos que circulam no contexto escolar e 
no meio social com compreensão, autonomia, 
fluência e criticidade.

COMPEtÊnCIAS ESPECÍFICAS DE 
ARtE

• Explorar, conhecer, fruir e analisar, criticamente, 
práticas e produções artísticas e culturais do 
seu entorno social e de diversas sociedades, em 
distintos tempos e contextos, para reconhecer e 
dialogar com as diversidades.
• Compreender as relações entre as linguagens 
da Arte e suas práticas integradas, inclusive 
aquelas possibilitadas pelo uso das novas 
tecnologias de informação e comunicação, 
pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições 
particulares de produção, na prática de cada 
linguagem e nas suas articulações.
• Experienciar a ludicidade, a percepção, a 
expressividade e a imaginação, ressignificando 
espaços da escola e de fora dela no âmbito da 
Arte.
• Mobilizar recursos tecnológicos como formas de 
registro, pesquisa e criação artística.
• Problematizar questões políticas, sociais, 
econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, 
por meio de exercícios, produções, intervenções 
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e apresentações artísticas.
• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e 
o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

COMPEtÊnCIAS ESPECÍFICAS DE 
EDuCAçãO FÍSICA

• Planejar e empregar estratégias para resolver 
desafios e aumentar as possibilidades de 
aprendizagem das práticas corporais, além de 
se envolver no processo de ampliação do acervo 
cultural nesse campo.
• Identificar as formas de produção dos 
preconceitos, compreender seus efeitos e 
combater posicionamentos discriminatórios 
em relação às práticas corporais e aos seus 
participantes.
• Interpretar e recriar os valores, sentidos e 
significados atribuídos às diferentes práticas 
corporais, bem como aos sujeitos que delas 
participam.
• Usufruir das práticas corporais de forma 
autônoma para potencializar o envolvimento 
em contextos de lazer, ampliar as redes de 
sociabilidade e a promoção da saúde.
• Utilizar, desfrutar e apreciar diferentes 
brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, 
esportes, lutas e práticas corporais de aventura, 
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

COMPEtÊnCIAS ESPECÍFICAS DE 
MAtEMÁtICA

• Estabelecer relações entre conceitos e 
procedimentos dos diferentes campos da 
Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, 
Estatística e Probabilidade) e de outras áreas 
do conhecimento e comunicá-las por meio de 
representações adequadas.
• Sentir-se seguro da própria capacidade de 
construir e aplicar conhecimentos matemáticos, 
desenvolvendo a autoestima e a perseverança 
na busca de soluções.

COMPEtÊnCIAS ESPECÍFICAS DE 
CIÊnCIAS DA nAtuREZA

• Compreender conceitos fundamentais e 
estruturas explicativas das Ciências da Natureza, 

bem como dominar processos, práticas e 
procedimentos da investigação científica, de 
modo a sentir segurança no debate de questões 
científicas, tecnológicas e socioambientais e do 
mundo do trabalho.
• Analisar, compreender e explicar características, 
fenômenos e processos relativos ao mundo 
natural, tecnológico e social, como também 
às relações que se estabelecem entre eles, 
exercitando a curiosidade para fazer perguntas e 
buscar respostas.

1. 
Faça perguntas para medir a compreensão:
– O que acharam do filme?
– Do que mais gostaram?
– E do que não gostaram?
– Quem aparece no filme?
– Qual o personagem favorito? Por quê?
– Como acham que o filme foi feito?

2. 
Apresente o trailer do filme para que relembrem e 
descrevam as cenas que assistiram no cinema.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6tjytKC5YD0

3. 
O avô de Hugo não está bem e ele resolve pegar 
meias para ele. Ele traz a as duas meias do bebê 
e diz que o avô precisa se alimentar bem porque 
está doente. O avô diz que ele nunca deve 
pegar duas meias e que não está doente, está 
desaparecendo como todo comedor de meias 
quando chega a sua hora. 
O que ele quis dizer? Quando uma pessoa 
morre, a gente nunca mais a vê e isso é muito 
triste. Quem já viveu uma situação assim? 
Como foi? E agora, como se sente em relação 
a isso? Deixe que contem suas experiências e 
expressem seus sentimentos em relação à perda 
de uma pessoa querida. Se o tema mobilizar 
o grupo traga livros infantis que abordem o 

tema,para que leiam e comentem.

Sugestões:
https://revistacrescer.globo.com/blogs/Blog-da-Crescer/
Aryane-Cararo/noticia/2016/01/seis-livros-para-falar-de-
morte-com-criancas.html

4.  
Pergunte aos alunos se eles lembram os nomes 
dos comparsas do Chefão e qual a especialidade 
de cada um. O que acharam deles?

Bóris – O que transforma os inimigos em 
trapo.

Mão Leve – O que abre qualquer porta ou 
cofre

Cheng – O espremedor

5. 
No início do filme, Spike é expulso porque 
desrespeitou aquela lei dos Comedores de Meias 
que proíbe pegar um par inteiro de meias. 
Por que acham que a lei foi criada? 
Lembram que o avô disse:”- Só devemos pegar o 
que precisamos.”? 
O que quer dizer isto?
Por que existem as leis? O que aconteceria se 
elas não existissem? 
Na escola também existem coisas que são 
permitidas e outras que não podemos fazer. 
Quais são elas? O que acham de criar normas 
para a sala de aula e combinar como serão 
cumpridas?
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https://educador.brasilescola.uol.com.br/comportamento/
boas-maneiras-na-escola.htm

https://www.youtube.com/watch?v=_YW_f3y-764 

6. 
Fugindo de um rato, Hugo vai parar na casa 
do Professor. Ele vê e escuta a conversa do 
professor com Albert Einstein. 
Pergunte se as crianças já ouviram falar nesta 
pessoa e forneça informações a respeito. O que 
o Professor e Albert Einstein tinham em comum?
É normal alguém falar com uma estátua? Por que 
será que o professor fazia isso? Mostre algumas 
imagens de estátuas para que observem e 
imaginem como seria uma conversa com elas.

Albert Einstein

Albert Einstein, o mais 
célebre cientista do 
século 20, foi o físico 
que propôs a teoria da 
relatividade. Ganhou 
o Prêmio Nobel de 
física de 1921. Einstein 
tornou-se famoso 
mundialmente, um 
sinônimo de inteligência. 
Suas descobert... – 

Veja mais em 
https://educacao.uol.com.br/biografias/albert-einstein.
htm?cmpid=copiaecola
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/conheca-10-
fatos-sobre-a-vida-de-albert-einstein/
https://acrediteounao.com/curiosidades-sobre-albert-
einstein/

8. 
Aproveite a atividade anterior para trabalhar a 
noção de par. Quando a gente fala de meias 
a gente diz um par de meias. Quais as outras 
coisas que a gente pode chamar de pares? 
Observe que estas coisas a gente usa em partes 
do corpo que são duplas, pedindo que apontem 
e nomeiem estas partes. E os números? Por 
que será que eles são chamados de pares e 
ímpares? 
Leve sacos com balas ou pequenos objetos 
e peça que as crianças se sentem aos pares, 
explicando que isto é em grupos de dois. 
Peça que dividam igualmente o conteúdo dos 

7. 
Os filhos do Chefão Ramsés e Tilamour são 
gêmeos idênticos e o pai vive confundindo os 
dois. Por isto um deles usa um lenço no pescoço. 
Eles vivem fingindo que são o outro. 
Pergunte quem conhece gêmeos idênticos 
e como eles são. Dá para diferenciar? Peça 
que tentem desenhar dois irmãos gêmeos e 
depois observem os desenhos para saber quem 
conseguiu o melhor resultado.

https://revistacrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/
noticia/2016/01/nascimentos-de-gemeos-nos-estados-
unidos-quase-dobram-em-30-anos.html
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sacos e depois confiram se cada um recebeu 
a mesma quantidade. Se alguém recebeu a 
mais isso quer dizer que havia uma quantidade, 
representada por um número impar. Anote 
no quadro o número que representa essa 
quantidade mostrando o que são os números 
ímpares. Faça o mesmo com os grupos em que 
os dois tenham a mesma quantidade formando 
o grupo dos pares. Lembre-se que nenhum saco 
deve ter mais que 20 objetos.

9.
Proponha a confecção de bolas de meia e depois 
peça que programem alguns jogos e brincadeiras 
com as mesmas.

http://www.divacordeiro.com.br/wp-content/
uploads/2014/04/DSC00925-comp.jpg

Por que a bola de meia?

É a bola ideal para a criança iniciar a prática 
do esporte, seja ele futebol, handebol, futsal, 
voleibol e futevôlei. Ela é a primeira bola da 
criança, não agride, não machuca e nem cria 
traumas.
https://blogbolademeia.wordpress.com/bola-de-meia/

10. 
O professor consegue ver Hugo e ele não 
entende como, porque as pessoas normalmente 
não veem os Comedores de Meias. Tilamour 
explica que é porque o professor é um excêntrico 
e só os excêntricos conseguem vê-los. Ele diz 
que um sujeito excêntrico é um cara solitário e às 
vezes chega a ficar maluco. 
Apresente a definição da palavra, esclarecendo 
que os excêntricos não são loucos e que a 
maioria das pessoas inteligentes e criativas têm 
manias estranhas. Pergunte se alguém conhece 
uma pessoa assim. Peça que contem casos que 
envolvam excentricidades e conte alguns.

Significado de excentricidade

Afastamento em relação a um centro.[Figurado] 
Originalidade, anormalidade, esquisitice, 
extravagância, irregularidade: irritava-nos sua 
excentricidade.
https://www.dicio.com.br/excentricidades/
https://awebic.com/cultura/habitos-excentricos-mais-
inteligente/
https://hypescience.com/10-genios-classicos-
extremamente-excentricos/ 
http://www.doseliteraria.com.br/2013/05/autores-brasileiros-
e-algumas.html

11. 
Quando Hugo sai vivo da máquina de lavar, 
todos ficam surpresos. Tilamour diz que ele é 
uma espécie de Super Comedor de Meias. 
Depois, quando ele é jogado no Rio, consegue 
escapar apesar da água significar a morte para 
os comedores. Hugo percebe que não fica 
molhado porque caiu no óleo do bebê quando foi 
pegar as meias para o vovô. 
Aproveite pra falar de substâncias diferentes e 
misturas. Eles sabem o que acontece quando se 
misturam óleo e água? Vamos descobrir?

https://alunosonline.uol.com.br/quimica/por-que-agua-oleo-
nao-se-misturam.html
https://www.youtube.com/watch?v=xkYH9ghFuw0

12. 
No final, o Chefão acha que perdeu todas as 
suas meias e diz que vai ser difícil porque agora 
está pobre. Hugo diz que não estão pobres 
porque têm uns aos outros. O que acham disto? 
Comente e pergunte se querem escrever a 
respeito. Reúna os textos, peça   que ilustrem e 
escolham um título. Depois montem um livro.


