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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
De um dia para outro, cresceu 
no rosto de Ulisses o maior 
bigodão. O menino, que na 
escola é literalmente invisível, 
não tem como deixar de se 
destacar. Mas esta situação, 

aparentemente desfavorável, pode trazer 
algumas surpresas boas ou ruins.

CURIOSIDaDES
1. Este é o primeiro filme do diretor Manuel 
Caramés.
2. Segundo Manuel, os bigodes são uma 
metáfora que representa aquela mudança 
repentina na vida de qualquer criança na pré-
adolescência.
3. Durante dois anos, foram testados mais de 
trezentos meninos até a escolha de Santiago 
Torres para o papel de Ulisses. No total, 37 
crianças atuaram no filme.
4. O pequeno ator achou uma tortura usar o 
bigode porque ele espetava e era difícil comer e 
beber com ele.
5. Para colocar os bigodes postiços nos atores, a 
equipe de maquiagem chegava a demorar uma 
hora e meia.
6. Quando estreou no México, o filme foi exibido 
em 300 cinemas ao mesmo tempo.

Uma comédia para toda a família. Um filme leve, 
para exorcizar todos os dramalhões e o excesso 
de violência típica do cinema mexicano e para 
resgatar toda a graça e a pureza de Cantinflas. 
Esta obra cumpre sua missão de divertir e ao 
mesmo tempo, nos oferece a rara oportunidade 
de ouvir e entender o que nossos alunos pensam 
e sentem.
A escola, vista pelos olhos de um menino que se 
tornou invisível para sobreviver em um ambiente 
hostil que, da noite para o dia, passa por uma 
insólita transformação. O menino só tem 9 anos, 
mas é aí que as mudanças começam. Ele muda 
e tudo muda. 
Aquele bigode, todos nós ganhamos quando 
vimos nosso corpo mudar estranhamente e 
tivemos que nos adaptar a um círculo social 
onde ser aceito significava ser feliz. Os conflitos 
internos e externos são sofridos, muitas 
vezes sem a possibilidade de compartilhar. As 
transformações e a busca por uma identidade e 
uma forma de agir são um processo complicado 
e bastante doloroso. E como diz a deliciosa 
música tema “É preciso sonhar e aproveitar 
a vida”. Assim, o happy end aponta para a 
superação.  O bigode está na cara e é ele que 
fará de nós o adulto que seremos. 
É preciso sair da cômoda invisibilidade e falar, 
perder o medo de se expor, assumindo posições 
e ideias.
Não podemos perder esta chance. Vamos então 

POR MEUS BIGODES

SUGEStõES 
DE atIvIDaDES 
DECORREntES 

Da vISIta aO 
FEStIval

 
antes 

de 
assistir

comentar o filme, explorando suas possibilidades 
de aproveitamento pedagógico para que, das 
discussões e desabafos apareçam respostas 
que suavizem esta fase tão turbulenta e cheia de 
inquietações. 
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EnSInO FUnDaMEntal 1 – 
3º, 4º E 5º 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.
• Valorizar a literatura e outras manifestações 
culturais como formas de compreensão do 
mundo e de si mesmo.

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 
e apresentações artísticas.
• Desenvolver a autonomia, a crítica, a 
autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas 
Artes.
• Analisar e valorizar o patrimônio artístico 
nacional e internacional, material e imaterial, com 
suas histórias e diferentes visões de mundo.

COMPEtÊnCIaS ESPECÍFICaS DE 
EDUCaÇÃO FÍSICa

• Identificar as formas de produção dos 
preconceitos, compreender seus efeitos e 
combater posicionamentos discriminatórios 
em relação às práticas corporais e aos seus 
participantes.
• 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.

COMPEtÊnCIaS ESPECÍFICaS DE 
CIÊnCIaS Da natUREZa

• 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.

COMPEtÊnCIaS ESPECÍFICaS DE 
CIÊnCIaS hUManaS

• Reconhecer a si e ao outro como identidades 
diferentes, de forma a exercitar o respeito à 
diferença em uma sociedade plural.
• Compreender eventos cotidianos e suas 
variações de significado no tempo e no espaço.
• Identificar, comparar e explicar a intervenção 
do ser humano na natureza e na sociedade, 
propondo ideias e ações que contribuam para a 
transformação espacial, social e cultural.
• Interpretar e expressar sentimentos, crenças e 
dúvidas com relação a si.

• Compreender os conceitos históricos e 
geográficos para explicar e analisar situações do 
cotidiano e problemas mais complexos do mundo 
contemporâneo e propor soluções.

COMPEtÊnCIaS ESPECÍFICaS DE 
hIStóRIa

• Reconhecer que diferentes sujeitos possuem 
percepções diferenciadas da realidade, estejam 
eles inseridos no mesmo tempo e espaço ou em 
tempos e espaços diferentes.
• Estabelecer relações entre sujeitos e entre 
sujeitos e objetos, e seus significados em 
diferentes contextos, sociedades e épocas.
• Identificar interpretações que expressem 
visões de diferentes sujeitos, culturas e povos 
com relação a um mesmo contexto histórico, 
e posicionar-se criticamente com base em 
princípios éticos democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

SUGEStÃO DE 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.
www.youtube.com/watch?v=6JaiJBvINqA

3. 
Mostre o cartaz do filme e pergunte o que está 
diferente. Peça que continuem observando 
e identifiquem os principais personagens, 

comentando suas características e atitudes.

4. 
Pergunte como se sentiriam se ao acordar 
descobrissem que nasceu um bigode em seu 
rosto. Peça uma foto de cada criança, imprima e 
peça que desenhem um bigode na foto para ver 
como ficaria. Monte as fotos com o título “Nossa 
turma bigoduda”.
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5. 
Fale a respeito do bigode. O que acham dele? 
Pergunte se querem desenhar ou escrever a 
respeito.

Bigode

1. Camada de pelos que fica localizada entre 
a boca e o nariz. Somente homens possuem 
grande quantidade de pelos nessa região; 
2. Pelos longos e finos que alguns animais 
possuem nas laterais do lábio superior, 
especialmente felinos; 
3. [Fig.] Diz-se de homens corajosos, valentes.
https://www.dicionarioinformal.com.br/bigodes/

Origem da Palavra

A provável origem de “bigoth” é “visigoth” – os 
visigodos, que viviam na Península Ibérica e 
eram conhecidos pelos grandes bigodes. Em 
inglês, “bigot” é alguém intolerante a opiniões 
diferentes, o que condiz com a fama dos 
visigodos.
https://super.abril.com.br/cultura/descubra-a-origem-do-
bigode/

A origem do termo não é realmente certa, mas 
muitos associam o termo com o praguejar dos 
soldados germânicos bi gott, que significa “por 
Deus!”, que era exclamado juntamente com o 
retorcer dos bigodes
https://www.significadosbr.com.br/bigode

Bigode é o conjunto de pelos faciais que crescem 
acima do lábio superior. Desde a antiguidade, 
o uso de bigodes ou barbas, refletia uma ampla 
variedade de costumes, crenças religiosas e 
gostos pessoais. Era comum no passado não 
haver distinção entre um bigode ou outro pelo 
facial, como a barba, e eram geralmente usados 
juntos. No entanto, artefatos egípcios mostram 
um bigode delineado, sem barba.
Através da história, controvérsias  surgiram 
sobre o bigode. Quando o estilo sem barba era 
considerado mais estiloso, barba e bigode eram 
considerados excêntricos e frequentemente, 
eram raspados por força de lei. Em 1447, um 
ato inglês foi decretado forçando os homens a 

rasparem acima do lábio superior, mas, 400 anos 
depois, soldadores ingleses foram proibidos de 
raspar.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bigode 

Já o bigode (e nossos avôs contam a história 
com orgulho), há muitos anos, representava 
honra. Como prova da honestidade de um 
homem, e para que sua palavra valesse, tirava-
se um fio do próprio bigode. Tal gesto valia, em 
um acordo, mais do que qualquer documento. 
Além disso, o homem que o ostentava era visto 
como perfeitamente capaz de desempenhar 
os papéis que lhe eram atribuídos, pois um 
homem de bigode pressupunha segurança, 
independência e sucesso. O bigode concedia 
uma posição de prosperidade socioeconômica. 
Isso acontecia, porque seu uso era quase 
obrigatório entre as personagens importantes e 
influentes naquele período, e, dessa forma, ele 
era associado à sofisticação.
Ele ganhou um prestígio tão aristocrático que, 
na França de 1870 até 1910, a sociedade 
tentou proibir o uso do bigode em profissionais 
considerados inferiores, como agentes 
ambulantes, criados e cocheiros –   chamados 
trabalhadores domésticos.
: http://obviousmag.org/archives/2010/10/bigodes_
barbas_e_outras_modas_capilares.html#ixzz5OS26OEKZ

Sugestão de leitura

 

 

  

Bullying 

O bullying corresponde à prática de atos de 
violência física ou psicológica, intencionais e 
repetidos, cometidos por um ou mais agressores 
contra uma determinada vítima.
Em outros termos, significa todo tipo de tortura 
física ou verbal que atormenta um grande 
número de vítimas no Brasil e no mundo. O termo 
em inglês “bullying” é derivado da palavra “bully” 
(tirano, brutal). Ainda que esse tipo de agressão 
tenha sempre existido, o termo foi cunhado na 
década de 70 pelo psicólogo sueco Dan Olweus.
O bullying pode ocorrer em qualquer ambiente 
onde existe o contato interpessoal, seja no clube, 
na igreja, na própria família ou na escola.
Aos poucos, o combate efetivo ao bullying vem 
ganhando importância na mídia e em ONGs 
empenhadas em campanhas de “anti-bullying”. 
Isso porque essa prática tem aumentado 

6. 
Pergunte se conhecem alguém que usa bigode. 
Quem é? Como é esta pessoa? 
E o bigode dele, como é? Gostariam de escrever 
a respeito?

7.  
No começo do filme, Ulisses diz que, apesar 
de muita gente dizer que a infância é a melhor 
época da vida, ser criança não é nada fácil. Ele 
acha até que ser criança é muito cruel. 

Em seguida, aparecem imagens de crianças 
maltratando outras mais fracas, menores e com 
alguma deficiência física. 

Pergunte o que acharam disso e se costuma 
acontecer na escola deles. 

Alguém já foi maltratado na escola? Como 
foi?

O que poderíamos fazer para evitar a violência 
e a crueldade? 

Gostariam de escrever a respeito?
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consideravelmente nos últimos anos no país e no 
mundo.

Bullying na Escola

O bullying nas escolas é um dos mais 
comentados hoje em dia.
Conflitos entre crianças e adolescentes 
são comuns, pois trata-se de uma fase de 
insegurança e autoafirmação. Porém, quando os 
desentendimentos são frequentes e partem para 
humilhações, é aí que o bullying prolifera.
Nas escolas, as agressões geralmente são 
praticadas longe das autoridades. Ocorrem 
normalmente na entrada ou saída do prédio, ou 
ainda quando os professores não estão por perto. 
Podem também acontecer de forma silenciosa, 
na sala de aula, na presença do professor, com 
gestos, bilhetes, etc. As agressões físicas são 
mais difíceis de serem escondidas e muitas 
vezes levam a família a transferir a vítima para 
outra escola.

Perfil do agressores

O agressor, em geral, tem uma mente perversa 
e às vezes doentia. Ele é consciente de seus 
atos e consciente que suas vítimas não gostam 
de suas atitudes, mas agride como forma de se 
destacar entre seu grupo. Assim, os agressores 
pensam que serão mais populares e sentem o 
poder com esses atos.
Os agressores buscam vítimas que normalmente 
destoam da maioria por alguma peculiaridade. 
Os alvos preferenciais são:
• os alunos novatos;
• os extremamente tímidos;
• os que têm traços físicos que fogem do padrão;
• os que têm excelente boletim, o que serve 
para atiçar a inveja e a vingança dos menos 
estudiosos.

Consequências do Bullying

Geralmente, as vítimas do bullying têm 
vergonha e medo de falar para a família sobre 
as agressões que estão sofrendo e, por isso, 
permanecem caladas.
As vítimas de agressão física ou verbal ficam 

marcadas e essa ferida pode se perpetuar por 
toda a vida. Em alguns casos, a ajuda psicológica 
é fundamental para amenizar a difícil convivência 
com memórias tão dolorosas.
Aqui, portanto, cabem aos pais e familiares 
notarem os sintomas das crianças e/ou 
adolescentes. Com isso, se perceber alguma 
diferença no comportamento, é importante 
contatar os responsáveis da escola e ainda 
ter uma conversa franca com a pessoa que foi 
agredida.
https://www.todamateria.com.br/bullying/

8. 
Ulisses e seus amigos, Luna e Marcelino, 
descobriram um lugar especial que chamaram de 
Cantinho Invisível, onde se reúnem na hora do 
recreio para escapar da violência. Ali eles ficam 
jogando e conversando sem serem perturbados.
Pergunte à turma o que costumam fazer no 
recreio. 
Existe algum lugar onde poderiam ficar assim 
sossegados se quisessem?
Discuta o assunto e, dependendo do interesse, 
planeje a instalação de um cantinho no pátio, 
onde possam jogar e brincar com tranquilidade.

Recreio deve ser momento de 
convivência

Recreio é importante em todos os níveis de 
ensino, inclusive para os professores.
Autor: João Bittar/Arquivo MEC

Algo que serve para divertir; brincadeira; 

divertimento; folguedo; espaço de tempo 
concedido às crianças para seus brinquedos 
nos intervalos das aulas ou do estudo. Estes 
são alguns dos significados da palavra recreio, 
segundo o dicionário Houaiss. O assunto, 
que não costumava despertar atenção nas 
escolas, a não ser no sentido de se observar 
comportamentos indesejados para evitar brigas, 
passou a despertar o interesse e os estudos de 
pesquisadores.
Este é o caso da professora Cristiane Vianna 
Guzzoni, do curso de educação física da 
Universidade Metodista de São Paulo. Em sua 
tese de mestrado na Universidade de Campinas, 
em 1998, ela abordou o tema A dimensão 
simbólica do recreio na escola de 1º grau: uma 
análise a partir das práticas cotidianas. Em 
seu trabalho, a professora estuda o recreio e o 
significado cultural das atividades vivenciadas 
nesse período, tanto pelos alunos quanto 
pelas demais pessoas que integram a escola. 
Ao observar recreios e entrevistar diferentes 
personagens, como alunos, professores, 
funcionários e diretores, em duas escolas, 
verificou que os diversos significados atribuídos 
ao recreio relacionam-se a atividades como: 
brincadeiras, lanche, liberdade e até mesmo 
brigas.
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/conteudoJornal.
html?idConteudo=1005

9.  
Peça que imaginem o que aconteceria se de 
repente eles adquirissem o dom da invisibilidade. 
O que fariam? Peça que escrevam um texto 
intitulado “Se eu fosse invisível” e ilustrem. 

http://101fisica.blogspot.
com/2016/06/o-homem-
invisivel-e-cego.html 

10. 
Os amigos do Clube dos Invisíveis resolvem 
comemorar um ano do clube, fazendo um mural. 
Pergunte se gostariam de fazer o mesmo em sua 
sala de aula. 
 Peça que façam um esboço do mural e depois 
escolham o melhor projeto. Traga uma tira 
grande de papelão corrugado para que pintem. 
Todos devem participar escolhendo o local e 
o tema, preparando as tintas, desenhando, 
pintando, criando uma moldura para o mural ou 
escrevendo legendas.

 

 

11. 
Na escola, todos admiram o bigode de Ulisses. 
Ele deixa de ser invisível e vira uma celebridade. 
Por que acham que isso aconteceu? 
Isto poderia acontecer com eles na escola?  O 
que fariam se estivessem no lugar do menino? 
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12. 
O Tio Fabian fica orgulhoso do bigode de Ulisses, 
diz que é coisa de homem. Pergunte o que 
acham disso. O que é coisa de homem? 

As coisas de menina vêm de um processo antigo 
e enraizado na sociedade que tende a naturalizar 
as atividades, dividindo-as por gênero, quando, 

segundo especialistas, não há evidências 
biológicas para essa necessidade.
“Desde o início da minha educação, meus pais 
deixaram bem claro a igualdade de obrigações 
entre homens e mulheres em qualquer lugar, 
inclusive dentro de casa. Assim, tarefas como 
arrumar o quarto, lavar a louça e aprender a 
cozinhar deveriam ser realizadas tanto por mim 
quanto pelo meu irmão”, conta a engenheira 
Terezinha Saavedra, que atribui a escolha de sua 
profissão à igualdade em casa. “Minha profissão 
é massivamente dominada por homens, mas eu 
não tinha esse entendimento, não me foi dito em 
casa que não podia ser engenheira”, conta.
“Outra consequência positiva foi o 
desenvolvimento, desde cedo, no meu irmão 
da ideia de que as mulheres deveriam ser 
respeitadas, já que possuíam as mesmas 
prerrogativas e direitos que os homens. Dessa 
forma, comentários misóginos lá em casa não 
têm vez”, diz Terezinha.
https://oimparcial.com.br/cidades/2016/03/uma-criacao-
diferente-no-mundo-de-lutas-pela-igualdade/

13. 
Tio Fabien leva o sobrinho ao Clube dos 4.000 
bigodes. Como era o clube? Quem já foi a um 
clube?  Como era? O que as pessoas faziam lá?
Verifique se há um clube próximo da escola e 
procure saber se há a possibilidade de fazer uma 
visita com a turma. Na volta, peça que comparem 
o clube real com o do filme e façam desenhos 
explicando semelhanças e diferenças. 

Clube

Um clube (do inglês club) é um grupo de 
indivíduos livremente associados que têm 
em comum seus gostos e opiniões artísticas, 

literárias, políticas, filantrópicas, desportivas, etc. 
ou, simplesmente, em seus desejos de relação 
social.
Os fins e atividades dos clubes são muito 
diversos e dependem do motivo pelo qual os 
indivíduos se associam: realização de atividades 
desportivas, troca de ideias, debates culturais, 
etc.
Podem ainda realizar atividades próprias de 
seus fins, que poderiam ser consideradas como 
empresariais, sempre e quando o benefício de 
tais atividades seja aplicado à continuidade do 
clube.
Neste sentido, em todo o mundo, são famosos os 
diferentes clubes desportivos, particularmente os 
de futebol. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clube

14. 
O clube dos 10.000 Bigodes era um clube muito 
estranho. Mostre as imagens e comente sobre 
a existência real destes clubes bizarros. Se eles 
fossem criar um clube, como seria? Peça que 
desenhem a carteira de sócio do clube.

Clube do chapéu

 
Clube do Papai Noel  

 
Clube da pipa                                       

 
Clube dos açougueiros

15. 
Ulisses é aceito no clube. Quem lembra as 
duas condições pra ser aceito? (Nunca raspar o 
bigode e dar um nome para ele).
Apresente o texto que Ulisses recitou na 
cerimônia.
Comente que o texto é um verso e destaque as 
rimas. 
Pergunte se não gostariam de criar um verso 
também. 
Peça que escolham um tema e vá anotando no 
quadro, apontando onde deve existir uma rima, 
para que procurem palavras que terminem com o 
mesmo som.

“Entre a boca e o nariz

Encontra-se este matiz
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Que te faz diferente

Do resto de toda gente”

Dicas de Evelyn heine para quem quer 
fazer poesias divertidas

Você sempre quis fazer suas próprias poesias, 
mas não sabia nem por onde começar? Seus 
problemas acabaram! Acompanhe nossas dicas 
para fazer desabrochar seu talento poético.

1. Sobre o que você quer falar?

Um bom assunto é aquele que está mexendo 
com você ultimamente. Pode ser qualquer coisa, 
qualquer sentimento. Poesia é uma forma de 
comunicação. Pode ser romântica, engraçada, de 
amizade... Você manda!

2. Soltando as palavras

 Pegue um papel e vá anotando várias palavras 
que tenham a ver com o assunto. Tente achar          
rimas para elas. Não precisa pensar muito. 
Brinque de rabiscar palavras. Quanto mais, 
melhor. Depois você escolhe as preferidas.

3. a primeira frase

Você não precisa acertar logo de cara. É 
justamente a vontade de acertar de primeira 
que “emperra” o pensamento. Você é livre para 
escrever e apagar o que quiser, mudar tudo de 
lugar... Solte o verbo! Não tenha medo...
http://www.divertudo.com.br/oficina/oficina-txt.html 

16. 
Ulisses vai ficando diferente. Lula e Marcelino 
acham que ele os traiu porque não é mais um 
invisível e apagam o rosto dele do mural. Em 
casa, ele nem ouve o que a mãe está dizendo. 
Na festa de Lucy, ele mente dizendo que fez a 
embalagem do presente. O que acharam disto? 
Gostariam de brincar de teatro reproduzindo 
estas cenas? 

17. 
O jogo acontece e Ulisses salva o time, mas 
esquece da festa dos amigos invisíveis. O 
homem do anúncio aparece lembrando, e ele 
sai correndo para o clube, mas eles não estão 
lá. Ulisses então fica muito triste e não acha 
mais tão bom ser famoso. Ele resolve raspar o 
bigode. O que acham disso? Seriam capazes 

atos dos outros.
6- Perdoar sem esquecer não é perdoar, é deixar 
passar.
https://amenteemaravilhosa.com.br/frases-inspiradoras-
sobre-perdao/

No exercício do perdão, é fundamental 
reconhecer a necessidade de pedirmos 
desculpas aos que ofendemos. Se perdoar é 
uma arte difícil, pedir perdão é mais difícil ainda. 
Se perdoar exige uma decisão do coração e da 
vontade, pedir perdão exige arrependimento. E 
isso é algo que precisamos aprender com clareza 
e praticar com persistência.
O verdadeiro arrependimento implica uma 
mudança de vida. O arrependimento vai 
muito além do remorso ou da vergonha de 
ter sido descoberto no seu erro. A vergonha 
é consequência de um medo; arrepender-se 
é fruto de uma decisão. Como o perdão, o 
arrependimento vai muito além do desejo. É uma 
atitude.
https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/cura-
interior/aprenda-a-exercitar-o-perdao-todos-os-dias-da-sua-
vida/

19. 
O tio diz que ele foi readmitido no clube, mas 
ainda tem que dar um nome ao bigode. Ele diz 
que já escolheu - vai ser Tigre na Espreita. 
O que acharam do nome? Escolheriam um 
melhor? Qual seria? Faça um concurso para 
escolher outro nome para o bigode de Ulisses.

20. 
Peça que comentem a frase de Ulisses; “A vida 
das crianças não é fácil, mas não é tão difícil 
assim”. Peça que digam se concordam, que 

de trocar tudo por uma amizade? Quem já fez 
algo semelhante? Gostaria de contar? Peça que 
escrevam um texto sobre seus melhores amigos 
e o que fariam para não perder essas amizades.

	

18. 
Tanto o tio quanto alguns sócios do clube 
perdoam Ulisses por ter tirado o bigode, quando 
ele explica que fez isto para recuperar seus 
melhores amigos. Como são solidários, os 
bigodudos ajudam Ulisses em um plano para 
tentar ser perdoado. Fale sobre o perdão. O que 
é mais difícil: perdoar ou pedir perdão? Quem 
não consegue perdoar? E quem tem dificuldade 
pra pedir desculpas? Por quê? Gostariam de 
escrever a respeito disto?

Pensamentos que vão inspirá-lo a perdoar o 
outro
1- O que está feito está feito.
2- Perdoar para ser perdoado.
3- Você nunca sabe o que vai acontecer.
4- O amor e o perdão caminham juntos.
5- Perdoar para não sofrer as consequências dos 
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deem suas opiniões. Depois, faça um quadro 
com duas colunas dizendo por que é fácil e por 
que não é fácil ser criança.

EnSInO FUnDaMEntal II – 
6º aO 9º 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.
• Valorizar a literatura e outras manifestações 
culturais como formas de compreensão do 
mundo e de si mesmo.

COMPEtÊnCIaS ESPECÍFICaS DE 
aRtES

• 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 
das Artes 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 das 
Artes.
• 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 
e apresentações artísticas.
• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e 
o trabalho coletivo e colaborativo nas Artes.
• Estabelecer relações entre Artes, mídia, 
mercado e consumo, compreendendo, de forma 
crítica e problematizadora, modos de produção e 
de circulação das Artes na sociedade.
• Analisar e valorizar o patrimônio artístico 
nacional e internacional, material e imaterial, com 
suas histórias e diferentes visões de mundo. 

COMPEtÊnCIaS ESPECÍFICaS DE 
EDUCaÇÃO FÍSICa

• Identificar as formas de produção dos 
preconceitos, compreender seus efeitos e 
combater posicionamentos discriminatórios 
em relação às práticas corporais e aos seus 
participantes.
• 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.

COMPEtÊnCIaS ESPECÍFICaS DE 
CIÊnCIaS Da natUREZa

• 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.

COMPEtÊnCIaS ESPECÍFICaS DE 

CIÊnCIaS hUManaS

• Reconhecer a si e ao outro como identidades 
diferentes, de forma a exercitar o respeito à 
diferença em uma sociedade plural.
• Compreender eventos cotidianos e suas 
variações de significado no tempo e no espaço.
• Identificar, comparar e explicar a intervenção 
do ser humano na natureza e na sociedade, 
propondo ideias e ações que contribuam para a 
transformação espacial, social e cultural.
• Interpretar e expressar sentimentos, crenças e 
dúvidas com relação a si.
• Compreender os conceitos históricos e 
geográficos para explicar e analisar situações do 
cotidiano e problemas mais complexos do mundo 
contemporâneo e propor soluções.

COMPEtÊnCIaS ESPECÍFICaS DE 
hIStóRIa

• Reconhecer que diferentes sujeitos possuem 
percepções diferenciadas da realidade, estejam 
eles inseridos no mesmo tempo e espaço ou em 
tempos e espaços diferentes.
• Estabelecer relações entre sujeitos e entre 
sujeitos e objetos, e seus significados em 
diferentes contextos, sociedades e épocas.
• Identificar interpretações que expressem 
visões de diferentes sujeitos, culturas e povos 
com relação a um mesmo contexto histórico, 
e posicionar-se criticamente com base em 
princípios éticos democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

SUGEStÃO DE 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.
www.youtube.com/watch?v=6JaiJBvINqA

3. 
Mostre o cartaz do filme e pergunte o que está 
diferente. Peça que continuem observando 
e identifiquem os principais personagens, 
comentando suas características e atitudes.

4. 
Pergunte como se sentiriam se, ao acordar, 
descobrissem que nasceu um bigode em seu 
rosto. Peça uma foto de cada criança, imprima e 
peça que desenhem um bigode na foto para ver 
como ficaria. Monte as fotos com o título “Nossa 
turma bigoduda”.
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5. 
Cite uma frase do Barão de Itararé, famoso 
jornalista de humor: “O bigode é a sobrancelha 
da boca.”
Peça que comentem. Depois acesse os links na 
internet e apresente algumas curiosidades sobre 
os bigodes.

você sabia?

• Que existe um festival de bigodes em que o 
bigode mais original é premiado? 

https://www.hypeness.com.br/2015/10/festival-premia-as-
barbas-e-bigodes-mais-incriveis-de-2015/

• Que cavalos também têm bigodes?

https://awebic.com/animais/cavalos-bigode/ 

• Que os russos achavam que, se deixassem o 
bigode crescer, teriam sorte na última Copa do 
Mundo?

https://www.bbc.com/portuguese/salasocial-44480195

• Que o bigode virou hit graças ao movimento 
Movember, que teve início na Austrália, quando 
um grupo de amigos deixou os bigodes 
crescerem, realizando uma campanha de 
conscientização sobre o câncer de próstata? 
Algumas marcas apoiaram a causa lançando 
produtos inspirados no moustache (bigode em 
francês e inglês). Durante o mês de novembro, 
esta fundação procura incentivar os integrantes 
a deixarem crescer o bigode. Para as mulheres 
que se interessaram ou se interessam em ajudar 
a causa, foram criados acessórios, tais como 
colares ou anéis de bigode para mostrar apoio.

  

https://www.significadosbr.com.br/bigode

• Que os policiais indianos recebem pagamentos 
de bônus se tiverem um bigode?  O argumento 
é que os bigodes tornam os homens mais 
respeitáveis e valentes.

https://vocesabia.com/19-coisas-estranhas-que-so-
acontecem-na-india/

• E que é também na Índia que está 
o maior bigode do mundo? O indiano 
Ram Singh Chauhan tem um bigode 
com aproximadamente 5,4 metros de 
comprimento. Ele não o corta desde os 17 
anos de idade, e foi reconhecido pelo Guinness 
Book como o maior bigode do mundo. 

https://extra.globo.com/noticias/mundo/indiano-tem-
maior-bigode-do-mundo-com-quase-seis-metros-de-
comprimento-14037714.html

6. 
Conte que várias pessoas famosas e importantes 
usavam bigodes diferentes e que, por causa 
deles, os bigodes daquele formato ganharam os 
seus nomes. Mostre as imagens e fale a respeito 
de cada um.  

Depois acesse o link abaixo e mostre como estas 
pessoas ficariam sem o bigode. 
https://incrivel.club/admiracao-famosos/16-provas-de-que-
um-bigode-muda-tudo-90960/

 Salvador Dali

Importante pintor catalão, conhecido pelo seu 
trabalho surrealista. O trabalho de Dali chama 
a atenção pela incrível combinação de imagens 
bizarras, oníricas, com excelente qualidade 
plástica. Dali foi influenciado pelos mestres do 
Classicismo. O seu trabalho mais conhecido, A 
Persistência da Memória, foi concluído em 1931. 
Salvador Dali teve também trabalhos artísticos 
no cinema, escultura, e fotografia. Usava o 
bigodinho francês bem fino, acima do lábio 
superior, com as pontas viradas excessivamente 
para cima.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD

 Charles Chaplin

Chaplin foi um dos atores da era do cinema 
mudo, notabilizado pelo uso de mímica e da 
comédia pastelão. Charlie Chaplin atuou, dirigiu, 
escreveu, produziu e financiou seus próprios 
filmes. Sua carreira no ramo do entretenimento 
durou mais de 75 anos, desde suas primeiras 
atuações –  quando ainda era criança – nos 
teatros do Reino Unido, durante a Era Vitoriana, 
quase até sua morte, aos 88 anos de idade. Seu 
bigode é chamado por muitos de “escova de 
dentes”, com pontas raspadas.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
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 albert Einstein

Físico teórico alemão que desenvolveu a 
teoria da relatividade geral, um dos pilares da 
física moderna, ao lado da mecânica quântica. 
Realizou diversas viagens ao redor do mundo, 
deu palestras públicas em conceituadas 
universidades e conheceu personalidades 
célebres de sua época, tanto na ciência quanto 
fora do mundo acadêmico. Publicou mais de 
300 trabalhos científicos, juntamente com mais 
de 150 obras não científicas. Suas grandes 
conquistas intelectuais e originalidade fizeram da 
palavra “Einstein” sinônimo de gênio.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

 Mário Bross

Apesar de ser um personagem de videogame, o 
bigode do Mario Bros é tão peculiar que ganhou 
fama e destaque. Mário é um encanador ítalo-
americano que, juntamente com seu irmão Luigi, 
tem que derrotar criaturas que saem do esgoto.
https://www.hypeness.com.br/2015/10/festival-premia-as-
barbas-e-bigodes-mais-incriveis-de-2015/

www.opopular.com.br/editorias/magazine/bigodes-que-
fizeram-história-1.1396726

7. 
Os três amigos decidiram se tornar invisíveis. 
Assim ninguém percebe que eles existem e não 
são incomodados. O que acharam disto? Alguém 
já desejou ser invisível? Por que? Quais as 
vantagens e desvantagens de ficar quieto sem 

participar ou chamar a atenção? 

8. 
Comente o que Ulisses fala a respeito do lugar 
na sala de aula. Na frente, os estudiosos, atrás 
os relaxados. Como é na sala deles? Pergunte 
por que escolheram sentar no lugar atual. 
Proponha uma troca de lugares através de 
sorteio e avalie no final da aula como se sentiram 
em seus novos lugares.

9. 
Ulisses olha as fotos de família e descobre que 
não herdou seu bigode do pai nem do avô, e que 
o único bigodudo da família é o Tio Fabian. 
Pergunte se alguém tem um antepassado 
bigodudo. 
Peça que perguntem aos pais ou avós e na 
próxima aula tragam uma foto, apresentando 
esta pessoa para os colegas: quem era e como 
era.

10. 
Os sócios conversam com Ulisses e contam que 
têm muitas atividades. Na verdade, no clube, eles 
só ficam jogando o tempo todo. Alguns fazem 
ginástica e outros participam de um conjunto 
musical. Tio Fabien diz que o mais importante é 
que todos são amigos e se ajudam, porque um 
bigode não se penteia sozinho. O que ele quis 
dizer com isso? 
Procure lembrar os momentos do filme em que 
os sócios do clube se uniram para ajudar.
 Peça que pesquisem na internet para saber 
quais são as obras sociais dos clubes.

O Rotary International  
Uma associação de clubes de serviços cujo 
objetivo é unir voluntários, a fim de prestar 
serviços humanitários, promover valores éticos e 
a paz a nível internacional. Existem mais de 34 
mil clubes Rotary no mundo, com cerca de 1,2 
milhão de membros, chamados rotarianos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rotary_International

Lions Club
Todos os dias, a LCIF (Lions Clubs International 
Foundation) trabalha para cumprir sua missão: 
“Apoiar os esforços dos Lions Clubes e parceiros, 
para atender a comunidades locais e de todo o 
mundo, dar esperança e contribuir para a vida 
das pessoas por meio de subsídios e projetos de 
serviço humanitário.”
http://www.lcif.org/PO/about-lcif/mission.php 

Netesporte
A “Gincana do Alimento” é uma tradição na 
abertura dos Jogos Estudantis Municipais (JEM). 
As escolas participantes realizam campanhas 
junto à comunidade, para a arrecadação de 
alimentos não perecíveis, que são repassados 
ao Serviço de Obras Sociais (SOS) de Ponta 
Grossa.
“Não nos limitamos às competições esportivas. 
Na verdade, os JEM têm como objetivo contribuir 
para a formação da cidadania das nossas 
crianças e jovens, agregando valores. Por isso, 
organizamos a gincana, a Maratona Intelectual e 
o Festival da Inclusão”, 
http://www.netesporteclube.com.br/portal/materia/641/JEM-
comeca-com-gincana-social 

11.  
Marcelino é apaixonado por Lucy, mas ela 
começa a se aproximar de Ulisses e o amigo 
fica magoado. Lucy trata Luna mal e ele não 
faz nada. Em seguida, o professor o chama 
de cavalheiro e ele percebe que o bigode fez 
diferença e começa a mudar. Por que acham 
que é tão difícil manter velhos amigos quando se 
conhecem novos ou alguma coisa muda na vida 
da gente? Alguém já passou por isto? Gostaria 
de falar a respeito ou escrever um texto contando 
como foi?

 

12. 
Comente as aparições do homem do anúncio do 
barbeador. Como interpretaram essas cenas?
O que o homem dizia para Ulisses era o que ele 
queria fazer? Quem já teve um encontro assim, 
com uma pessoa que não existe na realidade e 
só está em seus pensamentos? 
Se for possível, apresente livros relacionados a 
este assunto, leia e comente o que acontece no 
livro.
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 Sugestão de leitura:

	 O aMIGO InvISÍvEl

Autor: LETICIA, MARIA
Editora:PLANETA DO 
BRASIL
Sinopse:
Na infância, Maria Letícia, 
autora de “O amigo 
invisível”, era chamada 
de Tixa, não por acaso, 

o mesmo apelido da protagonista deste livro, 
que pode ser considerado biográfico. Na sala 
de visita, no canto do piano ou na cozinha, 
não havia um lugar em sua casa em que não 
se debatessem os rumos do país, então nas 
mãos de Getúlio Vargas. Tixa não perdia um 
movimento, seja de seu pai, um advogado com 
entrada no próprio Palácio do Catete, seja de 
seu amigo com suas botinhas brancas próprias 
para pé chato. Ninguém mais conseguia vê-lo, 
mas Tixa não se importava tanto com isso; o 
mais importante era que agora ela tinha com 
quem brincar e não precisava mais aturar as 
brincadeiras de menino de seu irmão mais velho.
https://www.livrariacultura.com.br/p/livros/teen/literatura/o-
amigo-invisivel-785001

13. 
Pergunte por que acham que o bigode trouxe 
sucesso para Ulisses. De invisível, ele passou 
a famoso na escola, os professores o tratavam 
bem e ele até virou um craque do futebol. Discuta 
o assunto, explore o conceito de fama. Faça 
uma lista das celebridades que eles conhecem e 
compare o que foi visto no filme.
Por que eles ficaram famosos? Tinham alguma 
coisa diferente ou eram realmente bons no que 
fazem? Assim como no filme, a fama de alguns é 
muito rápida e logo depois a pessoa é esquecida. 
Comente e pergunte por que acham que isso 
acontece. 

 

 

 

14. 
Joel pede uma entrevista e diz que o bigode do 
Ulisses é uma mina de ouro. Eles podem ganhar 
muito dinheiro vendendo objetos com a imagem 
dele e o bigode.  Comente que isso acontece 
sempre que alguém fica famoso. As empresas 
criam uma marca, porque os fãs querem usar 
as coisas que têm o desenho ou algum objeto 
que lembre aquilo que eles admiram. Peça que 
pesquisem na internet produtos relacionados a 
uma determinada marca. Pode ser um time de 
futebol, um artista ou um personagem de vídeos 
infantis.

 

15. 
Quando Ulisses aparece sem o bigode todos 
o desprezam. Ele não consegue mais fazer 
defesas no futebol e é humilhado pelos 
valentões.  Tenta falar com Luna e Marcelino, 
mas eles estão diferentes. Conversa com Luna 
e ela diz que ninguém nunca mais foi ao clube 
e que agora são todos visíveis, ele foi apenas o 
primeiro. Pergunte por que acham que os amigos 
de Ulisses mudaram também.
Eles também sentem que estão mudando? 
Converse sobre adolescência e peça que tragam 
fotos antigas suas para comparar com seu 
aspecto atual. Peça que escrevam contando 
como eram na época da foto e como estão 
atualmente.

 

 

 

Por que a adolescência é uma fase tão 
difícil?

Você não é mais criança e ainda não é adulto.
Por Geiza Martins  lustra: Werllen Holanda

Porque é uma fase de mudanças físicas, 
psicológicas e sociais. Essa etapa marca 
exatamente a transição da infância para a 
idade adulta – segundo a Organização Mundial 
de Saúde, a adolescência começa aos 10 e 
termina aos 20 anos. Durante esse período, o 
corpo muda e as ideias também. Como é tudo 
ao mesmo tempo, é normal que aconteçam 
conflitos internos e externos. Segundo a 
psiquiatra e psicanalista Helena Masseo de 
Castro, a sensação de dificuldade não pode ser 
considerada como regra, pois cada indivíduo tem 
uma experiência única de vida. “Nas famílias em 
que há diálogo, conversa, intimidade, carinho 
e confiança, a adolescência é mais leve, pois 
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o amor entre pais e filhos é a base do amor-
próprio, da autoestima”, afirma. Além disso, 
vale lembrar que pessoas de classes sociais 
mais baixas podem ter problemas de adulto 
nessa fase, que se sobrepõem às questões da 
adolescência.
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-a-
adolescencia-e-uma-fase-tao-dificil/ 

16. 
Ulisses conversa com o homem do anúncio pela 
última vez e diz que ficou sozinho por causa do 
bigode. O homem acha que uns pelos debaixo do 
nariz não podem ter feito ele mudar tanto.  Fala 
que, às vezes, para agradar as pessoas, a gente 
acaba agindo como elas acham que somos. 
Pergunte se concordam e peça que imaginem 
como seria se a gente mudasse a cada vez que 
conhecesse uma pessoa diferente. 

Proponha então um jogo dramático em que uma 
pessoa, ao contracenar com outra, passe a agir 
da mesma forma. Combine antes com aqueles 
que serão os modelos como irão agir; zangados, 
sonolentos, risonhos, antipáticos, etc. Os outros 
deverão perceber com que tipo de pessoa estão 
interagindo e imitá-la.

17. 
Para conseguir entrar na escola, eles decidem 
distrair o vigilante. Sabino chega com o violão 
dizendo que precisa de uma corda. O plano 
dá certo, porque, assim que o homem começa 
a cantar, se emociona ao lembrar dos seus 
problemas sentimentais. 

Comente que a música é capaz de fazer isto 
com as pessoas – despertar sentimentos como 
alegria, tristeza ou saudade. Pergunte se eles 
têm alguma música que os emocione. Peça que 

tragam um arquivo sonoro, prepare uma playlist 
e toque para que tentem saber quem escolheu 
aquela música.

18. 
Os bigodudos ajudam Ulisses a recuperar o 
mural e no final ficam todos satisfeitos com o 
resultado. Ulisses manda um falso recado para 
os amigos, fingindo que um chamou o outro para 
ir ao Clube dos Invisíveis. Eles vão e Ulisses 
aparece. Eles conversam e Ulisses pede perdão 
e é perdoado. 

Todos assinam o mural, já que não são mais 
invisíveis. 
Comente a decisão dos três de se mostrar, e 
pergunte se eles acham que são visíveis ou 
invisíveis e se poderiam mudar de atitude. Peça 
que escrevam a respeito.

 

 

 

 

19. 
O tempo passa, o bigode de Ulisses cresce 
novamente e a mãe dele realiza o sonho de ter 
uma loja de embalagens para presente, com a 
ajuda do Clube dos 10.000 Bigodes. Há uma 
grande festa em que todos cantam e dançam. 

Fale sobre a música do filme, perguntando se 
gostaram. Apresente o clipe e a letra traduzida 
para que leiam e interpretem, relacionando com o 
enredo do filme.

“POR MIS BIGOtES” DE JUan SOlO

Vídeo: https://www.cancionestelenovelas.
com/2015/08/juan-solo-por-mis-bigotes.html
(Tradução Livre – Lilia Levy)
Trucutrucutu, Trucutrucutu, Trucutrucutu
Trucutrucutu, Trucutrucutu, Trucutrucutu-tutu
Trucutrucutu, Trucutrucutu, Trucutrucutu
Trucutrucutu, Trucutrucutu, Trucutrucutu tutu

Se você acha que tudo está errado
canta trucutu para o certo e para o errado
Deixa que este ritmo se apodere dos seus pés

Suas preocupações ficaram para trás
Se todos te criticam é porque és diferente
Diga trucutru a toda essa gente
Seja original não importa o que lhe digam
Deixa que a vida dê suas voltas e siga

Trucutrucutu, Trucutrucutu, Trucutrucutu
Trucutrucutu, Trucutrucutu, Trucutrucutu-tutu
Trucutrucutu, Trucutrucutu, Trucutrucutu
Trucutrucutu, Trucutrucutu, Trucutrucutu-tutu

Hei, Hei, Hei, todos os amigos de uma vez
todos a cantar, todos a dançar
não importa se são 10 mil ou três
ei, ei, ei, tudo diferente pode ser
viva a amizade, vamos lá dançar
lero lero lero lei

Abra a boca como se fosse dar um beijo
Esqueça seus erros e as  preocupações
Experimenta sonhar e aproveita a vida
trucutrucutu e aconteça o que acontecer
Deixa-te levar pelas tuas trapalhadas
É um bom nomento para rir às gargalhadas
canta trucutru com os bigodões
apaga a tristeza e colore os corações

Ei, ei, ei, que tão diferente pode ser
viva a amizade, vamos lá dançar
lero lero lero lei
Hei, hei, hei, todos os amigos de uma vez
todos a cantar, todos a dançar
não importa se são dez mil ou três

Trucutrucutu, Trucutrucutu, Trucutrucutu
Trucutrucutu, Trucutrucutu, Trucutrucutu-tutu
Trucutrucutu, Trucutrucutu, Trucutrucutu
Trucutrucutu, Trucutrucutu, Trucutrucutu-tutu


