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OS BRINQUEDOS MÁGICOS

Ser diferente ou ser igual? Ser moderno
ou tradicional?
 
Presente o tempo todo, em nenhum
momento estas questões são abordadas
diretamente no filme. O que fica claro
como mensagem é a importância de
viver o presente e cultivar a amizade,
aconteça o que acontecer.
 
Mas se a gente pensar que essa história
veio de um país tão antigo, que tem
muralhas construídas duzentos anos
antes de Cristo e são tão grandes que
são vistas pelos astronautas em pleno
Espaço e, ao mesmo tempo, tem uma
tecnologia avançadíssima, como
demonstra a qualidade técnica
impecável do filme, começa a fazer uma
segunda leitura. 
 
Fica claro então que, quando o diretor
colocou objetos que pertencem à
tradicional cerimônia do chá
interagindo com um robô de última
geração, deixou transparecer alguns
paradoxos da China atual.
 
 
 

Como deve ser tentar preservar a sua
individualidade em um país com quase
um bilhão e meio de habitantes,
semelhantes até na aparência? O fato
de ser diferente, habitualmente visto
como doloroso pode, neste caso, ser a
oportunidade de destaque que todos
almejam.
 
O boneco do chá quer ser igual aos
outros bonecos que mudam de cor. Já
o seu amigo robô quer ser diferente de
todos os outros, para não ter que
obedecer a comandos e fazer tarefas
pré-estabelecidas.
 
Além disso, eis uma ótima maneira de
apresentar aos nossos alunos este país
que saiu de trás da chamada cortina
de ferro e surge como potência
mundial. Eles ainda ouvirão falar muito
neste país e com certeza irão se
lembrar das aventuras dos brinquedos
que viram no cinema.

ANTES
DE

ASSISTIR

A HISTÓRIA:
Nathan é um boneco
de porcelana usado
por apreciadores de
chá. De todos os outros
 brinquedos míticos, ele é o único que

não muda de cor em contato com a 
água quente. Sendo assim, Nathan 
quer descobrir por que é diferente. 
O encontro com um pequeno robô, além
de uma grande aventura, pode ser a
oportunidade que ele esperava.



CURIOSIDADES:
1. Este é um dos raros filmes chineses
que chegaram ao público infantil
brasileiro.
 
2. O filme foi exibido em primeira mão
com exclusividade para o público do 16º
FICI em 2018 e lançado nos cinemas do
Brasil em agosto de 2019.
 
3. Como na pré-estreia ainda não havia
um título em português, ele foi lançado
no FICI como As Aventuras dos
Brinquedos. No lançamento nacional
recebeu o seu título definitivo: Os
Brinquedos Mágicos.
 
4. O diretor e criador do filme Gary Wang
faz uma homenagem à província de
Fujian, onde os “tea pets”, brinquedos do
chá, são uma tradição.  
 
5. Ele é o fundador do Light Chaser,
maior estúdio de animação chinês,
conhecido como Pixar Chinesa.
 
 

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. 
 

O QUE DEVE SER
OBSERVADO:



• Reconhecer as linguagens como parte
do patrimônio cultural material e
imaterial de uma determinada
coletividade e da humanidade.
 
• Respeitar e preservar as diferentes
linguagens, utilizadas por diversos grupos
sociais, em suas esferas de socialização.
 
 
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.
 
• Empregar, nas interações sociais, a
variedade e o estilo de linguagem
adequado à situação comunicativa, ao
interlocutor e ao gênero textual.
 
• Selecionar textos e livros para leitura
integral, de acordo com objetivos e
interesses pessoais (estudo, formação
pessoal, entretenimento, pesquisa,
trabalho etc.).
 
• Ler textos que circulam no contexto
escolar e no meio social com
compreensão, autonomia, fluência e
criticidade.
 
 
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.
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS (1° ao 5º ano)

As atividades sugeridas oferecem a
possibilidade de integração com as
seguintes competências de
aprendizagem e desenvolvimento para o
Ensino Fundamental 1º ao 5º ano,
estabelecidos pelo MEC nas Bases
Nacionais Comuns Curriculares.
 
 
LINGUAGENS
 
• Compreender as linguagens como
construção humana, histórica e social e
o seu caráter constitutivo de
organização e significação da realidade.
 
• Reconhecer as linguagens como fonte
de legitimação de acordos e condutas
sociais, e sua representação simbólica
como forma de expressão dos sentidos,
das emoções e das experiências do ser
humano na vida social.
 
• Desenvolver visão crítica das
linguagens, tendo por base o estudo da
natureza, gênese e função delas para
operar com a pluralidade das formas de
expressão.
 
• Confrontar opiniões e pontos de vista
sobre as diferentes linguagens e suas
manifestações específicas, prevendo a
dos outros, para partilhar interesses e
divulgar ideias com objetividade e
coerência de sua posição e fluência
diante de outras ideias.
 
 



• Compreender as relações entre as
linguagens da Arte e suas práticas
ntegradas, 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.
 
• Estabelecer relações entre arte, mídia,
mercado e consumo, compreendendo, de
forma crítica e problematizadora, modos
de produção e de circulação da arte na
sociedade.
 
• Mobilizar recursos tecnológicos como
formas de registro, pesquisa e criação
artística.
 
• Desenvolver a autonomia, a crítica, a
autoria e o trabalho coletivo e
colaborativo nas artes.
 
EDUCAÇÃO FÍSICA
 
• Compreender a origem da cultura
corporal de movimento e seus vínculos
com a organização da vida coletiva e
individual.
 
• 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.
 
• 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.

CIÊNCIAS HUMANAS
 
• Reconhecer a si e ao outro como
identidades diferentes, de forma a
exercitar o respeito à diferença em uma
sociedade plural.
 
• 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.
 
• 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.
 
• Compreender os conceitos históricos e
geográficos para explicar e analisar
situações do cotidiano e problemas mais
complexos do mundo contemporâneo e
propor soluções.
 
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.
 
• Construir argumentos com base em
dados, evidências e informações
confiáveis e negociar e defender ideias e
pontos de vista que respeitem e
promovam a consciência socioambiental
e o respeito a si próprio e ao outro,
acolhendo e valorizando a diversidade
de indivíduos e de grupos sociais, sem
preconceitos de qualquer natureza.
 
• Agir pessoal e coletivamente com
respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação,
recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza para tomar
decisões frente a questões científico-
tecnológicas e socioambientais e a
respeito da saúde individual e coletiva,
com base em princípios éticos,
democráticos, sustentáveis e solidários.

socioambiental e respeito à
biodiversidade e ao outro, sem
preconceitos de origem, etnia, gênero,
idade, habilidade/necessidade,
convicção religiosa ou de qualquer outro
tipo.
 
• Agir pessoal e coletivamente com
respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação,
propondo ações sobre as questões
socioambientais, com base em princípios
éticos democráticos, sustentáveis e
solidários.

GEOGRAFIA
 
• Utilizar os conhecimentos geográficos
para entender a interação
sociedade/natureza e exercitar o
interesse e o espírito de investigação e de
resolução de problemas.
 
• Construir argumentos com base em
informações geográficas, debater e
defender ideias e pontos de vista que
respeitem e promovam a consciência

HISTÓRIA
 
• Estabelecer relações entre sujeitos e
entre sujeitos e objetos, e seus
significados em diferentes contextos,
sociedades e épocas.
 
• Elaborar questionamentos, hipóteses,
argumentos e proposições em relação a
documentos, interpretações e contextos
históricos específicos, recorrendo a
diferentes linguagens, exercitando a
empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos, a cooperação e o respeito.
 
• Descrever, comparar e analisar
processos históricos e mecanismos de
ruptura e transformação social, política,
econômica e cultural.
 
• Analisar e compreender o movimento
de populações e mercadorias no tempo
e no espaço e seus significados
históricos, levando em conta o respeito e
a solidariedade com as diferentes
populações.



ATIVIDADES:

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
que?
– Como acham que o filme foi feito?

Os “Tea Pets” fazem parte de uma tradição
chinesa e na maioria das vezes retratam um
animal ou uma criatura mítica que
geralmente simboliza o reflexo da alma
interior da pessoa - boa sorte, fortuna e
felicidade.
Acredita-se que tem sua origem em Yixing,
na província de Jiangsu, na China, região
conhecida por sua argila e cerâmica. A
“argila Yixing” possui uma propriedade
especial que acaba por absorver o sabor do
chá, por causa da natureza porosa e não
selada da argila.
Os Tea Pets são geralmente utilizados no
Gongfu Cha (cerimônia de chá chinesa)
posicionados sobre a bandeja de chá.
Durante o ritual o primeiro mergulho do chá
na água é geralmente derramado sobre o
Tea Pet porque este mergulho é apenas para
“acordar” as folhas e, portanto, é descartado.
Ao entrar em contato com o chá quente o
Tea Pet muda de cor e a partir da segunda
xícara já é possível apreciar o chá. Legal, né?
 
https://medium.com/diariodocha/tea-pet-o-que-
%C3%A9-isso-7c8b1af12332
 
 

1

Apresente o trailer do filme para que
relembrem e descrevam as cenas que
assistiram no cinema. 
Trailer:
http://www.adorocinema.com/filmes/fil
me-255825/trailer-19562355/

2

No início do filme, Nathan diz que é um
brinquedo do chá. Explique que esse
filme é chinês e que este objeto só existe
na China. Acrescente algumas
informações a respeito.

3

Nathan diz os chineses são loucos por
chá.  Pergunte se já tomaram chá e se
gostaram.  Como foi? Conte que existem
vários modos de tomar chá: chá gelado,
chás medicinais e tradicionais e que
cada um deles tem vários tipos. Ofereça
as informações abaixo e proponha que
façam uma degustação. 
Cada um deve verificar se existe algum
chá ou vegetal que possa servir para
fazer chá (limão, gengibre, canela,
hortelã, erva cidreira etc) na sua casa e
 

4



trazer para que os colegas preparem e
experimentem.

Tipos de Chá
 
 
 
 
 
 
 
 
Você sabia que existem  várias formas
de combater doenças e evitar os mais
diversos incômodos que nosso corpo
pode nos causar com artifícios além dos
remédios? Além de exercícios físicos e
comidas saudáveis, saiba que as bebidas
podem ajudar muito também no que diz
respeito à nossa saúde.
O chá  é uma bebida milenar e que é
usada há séculos para combater
diversos males que podem nos acometer
e trazer mais sabor ao nosso dia a dia.
Além disso, convidar alguém para um
chá da tarde é um excelente motivo
para reunir-se com pessoas em uma
ocasião informal. Veja aqui como
receber alguém com elegância em um
chá da tarde.
Esta bebida tem vários efeitos
diferentes: pode ser calmante, diurética,
estimulante, expectorante e por aí vai.
Uma, das várias vantagens do chá, aliás,
é que ele é muito mais barato do que a
maioria dos remédios e, por ser natural,
não agride o nosso corpo.
Além disso, mesmo que você opte por
comprá-lo pronto, nos sachês que
encontramos nos supermercados,
farmácias e demais estabelecimentos, 

existe também a possibilidade de
cultivar as diferentes ervas e fazer em
casa mesmo.
Sendo assim, este remédio que a
natureza nos oferece pode ser ingerido,
com facilidade, de maneira totalmente
natural e orgânica. Incrível, não é?
 
Veja aqui 15 tipos de chá e seus
benefícios:
 
1) Chá verde
O chá verde é um dos tipos de chá mais
conhecidos e utilizados. Uma das
grandes vantagens dele é que você pode
combiná-lo com diferentes ervas e frutas
sem que ele perca o seu efeito.
Esta é uma grande vantagem, na
verdade, porque o chá verde não tem
um gosto muito agradável —
muitos costumam achá-lo amargo.
Sendo assim, vale misturar o chá verde
com frutas vermelhas, amarelas ou o
que você achar melhor.
Ele é encontrado de várias maneiras em
qualquer supermercado.
Dentre seus benefícios estão suas
propriedades antioxidantes. Em outras
palavras O chá verde é capaz de
retardar o envelhecimento de nossas
células e, consequentemente, de nosso
corpo e pele.
Quem toma chá verde combate a
formação de rugas e marcas de
expressão profundas! Além disso,
esse chá tem propriedades para evitar
até o câncer. É válido lembrar que
esse chá possui cafeína, então, ele serve
também para dar muita energia para o
começo do seu dia, podendo inclusive
substituir o café.
 



 ótima para crianças muito agitadas. Ele
age igualmente bem em pessoas
ansiosas. Mas existem outros benefícios
deste chá que você talvez ainda não
conheça!
Está sentindo a tensão pré menstrual,
famosa TPM? Experimente tomar uma
xícara de chá de camomila. Está
apresentando sinais de ataques de
pânico? Pode tomar uma xícara também.
E o mesmo vale para sintomas de dores
de cabeça fortes e, até mesmo, olheiras
(experimente fazer uma compressa fria
de chá de camomila debaixo dos olhos e
nos agradeça depois)!
 
5) Chá-mate
Muito conhecido pelo sul de nosso país
(fazendo parte do chimarrão e do tererê,
bebidas típicas da região), a erva mate
no formato de chá oferece uma série de
benefício para o nosso corpo também. 

2) Chá preto
O chá preto é muito conhecido e difundido
na Inglaterra, e chegou até nós através dos
imigrantes europeus.
A tradição inglesa é de tomá-lo com leite e
açúcar, combinado também com damasco,
mas você o encontra puro facilmente, ou
combinado também com outras ervas e
frutos. O chá preto se assemelha ao chá
verde em diversos aspectos, principalmente
porque eles são originários da mesma
planta: Camellia sinensis. A única diferença
é que o pó do chá preto é torrado, e isso dá
a ele um gosto mais suave.
São muitos os pontos positivos do chá preto
para o nosso corpo: ele possui propriedades
anti-inflamatórias e ajuda diversas funções
em nosso organismo. Além disso, este chá
também tem propriedades adstringentes,
ou seja, é ótimo para a pele.
 
3) Chá branco
O chá branco é um dos mais conhecidos por
quem deseja emagrecer, e isso faz
realmente muito sentido quando você
descobre as propriedades que ele oferece.
 
 
 

maneira geral, devido a substâncias que
desencadeiam o aumento dos níveis de
dopamina e serotonina, por exemplo.
Este chá também auxilia na oxidação do
colesterol, diminuindo os níveis dele e,
consequentemente, o risco de doenças
cardiovasculares.
 
4) Chá de camomila
O chá de camomila é queridinho por
muitos e pode ser facilmente encontrado
em qualquer lugar. Seus efeitos já fazem
parte de nosso senso comum: ele acalma
e ajuda a embalar no sono a noite, sem
dúvidas. Uma xícara deste chá antes de 

Também parente do
chá verde e do chá
preto, ou seja, mais
um “chá colorido”, o
chá branco é feito
pelos brotos da

Camélia, e é um excelente combatente das
doenças degenerativas por conta de suas
características antioxidantes. Além disso,
ele possui grandes quantidades de cafeína,
e por isso ajuda tanto no processo de
emagrecimento – afinal, ele ajuda a
acelerar muito o seu metabolismo. 
Além de tudo isso, o chá branco também é
conhecido por melhorar o humor de 
 

deitar pode ser o grande
diferencial para uma 
noite bem aprovei-
tada, e é também 



ajuda no funcionamento do sistema
respiratório e também pode ser um
aliado na dieta por acelerar o
metabolismo. A erva também possui
efeitos anti-inflamatórios e protege a
pele da radiação solar, aliviando
queimaduras cutâneas. Por esses
motivos, abuse do chá-mate na praia –
muitos ambulantes já vendem aos
montes em todo o litoral brasileiro! O
chá fica uma delícia na versão fria, e
pode ser combinado com outras ervas e
frutas também, sendo a combinação mais
famosa a de chá-mate com limão.
 
6) Chá de erva cidreira
A erva cidreira, de nome científico
Melissa officinalis, é uma planta também
popularmente conhecida como cidreira,
citronete e melissa, sendo muito utilizada
para tratar problemas digestivos e como
calmante, para garantir uma boa noite de 

Combate aos gases; Alivio de cólicas
menstruais e intestinais; Prevenção
de distúrbios renais;  Alívio datosse; Alivio
de dores de cabeça; Promove o bem-
estar e a tranquilidade; Auxilia no
tratamento do nervosismo, agitação e
distúrbios do sono; Trata problemas
digestivos, herpes, catarro, arrotos,
palpitações e vômitos; Combate a
retenção de líquidos; Limpa, revigora e
cicatriza a pele.
 
7) Chá de boldo
O chá de boldo é usado principalmente
por suas propriedades digestivas.
Qualquer desconforto vindo da região de
nossa barriga pode ser resolvida com
uma boa xícara de chá feita desta erva
derivada de plantas originárias do Chile.
Cólicas, gastrite, efeitos da bebida
alcoólica (ressaca) e azia, por exemplos,
são alguns dos males que podem ser
tratados pelo chá. É preciso, no entanto,
muito cuidado ao 

para consumir a
bebida! O chá-mate

de sono. A planta
pode ser encontrada
à venda em lojas de
produtos naturais,
mercados, farmácias  

de manipulação e e algumas feiras livres.
A erva cidreira tem como efeito principal
a propriedade calmante. E é desta que
derivam os diversos benefícios que ela
pode oferecer quando bebida como chá.
São esses: Melhora na qualidade do sono; 

consumir a bebida. 
O ideal é tomar o 
chá apenas em casa,
a noite, já que ele
pode soltar o  
intestino. Além disso, é necessário que o
consumo do mesmo seja feito com
bastante moderação, já que o excesso do
boldo pode irritar o estômago e
desencadear desagradáveis diarreias.
Basta ter bom senso e ser comedido:
usado da forma certa, o boldo age
melhor que qualquer remédio do
mercado. 
 
8) Chá de hortelã
Este é outro chá que atua bem no sistema
   

Ela é outra combatente do colesterol
alto e do envelhecimento precoce, e
esses pontos a tornam
mais conhecida. Mas
existem muitas 
outras razões para
 



digestivo e, para melhorar, é muito
refrescante. Fica uma delícia quente ou
frio, então você pode escolher a maneira
que se adapta melhor ao seu gosto (afinal,
não é todo mundo que realmente gosta de
chá). Ele é mais leve que o boldo, então
pode ser uma boa alternativa para
estimular a digestão de maneira mais
suave. Ademais, o chá de hortelã funciona
muito bem para diminuir os enjoos 
 
 
 
 
 
deste chá, na verdade, é que por ser muito
leve e refrescante, é um alívio para muitos
sintomas. Ele também é rico em cálcio e
vitamina B, então funciona também para
impulsionar o sistema imunológico.
 
9) Chá de canela
A canela é um dos termogênicos mais
conhecidos de todos, e é muito comum no
oriente, principalmente. Funciona para dar
sabor aos mais diversos pratos, dos doces
ao salgados, mas também pode fazer muito
bem para a saúde. Ela acelera a circulação
por ser um anticoagulante natural,
evitando doenças cardíacas,
principalmente, e é muito boa para o
metabolismo e para o sistema digestivo.
 
 
 
 
 
menstruação. Quando ela estiver atrasada
e os sintomas como inchaço, dores nos
seios e estresse generalizado estiverem
incomodando, uma boa xícara de chá de 
 

também, bem como
dores de cabeça e
demais desconfortos
relacionados a ela. A
grande vantagem 

Outrossim, a
canela pode ser
uma boa aliada
para as mulheres
no momento da  

10) Chá de amora
O chá das folhas da amora é também um
grande aliados das mulheres, assim como
a canela. No entanto, neste caso, o chá
pode ajudar de outra maneira: com os
sintomas da menopausa — sendo útil,
portanto, para mulheres mais velhas. Ele
combate, por exemplo, o calor em
excesso que elas podem sentir, bem
como o ressecamento, outro sintoma
bastante comum entre as mulheres que
estão atingindo a menopausa.
 
 
 
 
 
colesterol alto, ou seja, é ótimo para
portadores de diabetes ou pessoas com
problemas de peso.
O chá das folhas da amora é também
uma delícia, então seu consumo não
precisa ser um sofrimento: você estará
cuidando de sua saúde com muito sabor!
 
 

11) Chá de gengibre
O gengibre, assim como a canela, é
conhecido por seu sabor forte exótico,
mas é muito querido no paladar
ocidental — mesmo vindo do oriente.
Seu chá pode ser feito por meio da
simples infusão na água quente, sem
descascar nem nada, e suas propriedades
são mais potentes do que muitos
remédios. O chá de gengibre, por
exemplo, é excelente para combater
dores de garganta, principalmente
quando combinado ao mel e ao limão.

Além disso, o chá
de amora também
controla o excesso
de glicose no
sangue e o 

canela pode fazer com que a
menstruação seja adiantada.



Além de que, este chá pode combater
resfriados e congestionamento nasais.
 
 
 
 
 
por estimular o metabolismo e dar
 muita disposição no cotidiano. A simples
combinação de água com gengibre é 
muito poderosa!
 
12) Chá de hibisco
O hibisco é uma flor muito fácil de ser
encontrada, e a infusão de suas pétalas
secas é também cheia de propriedades 
que podem auxiliar na superação de
diversas dificuldades e sintomas
desagradáveis. Dentre todos os tipos 
 
 
 
 
 
 
saboroso e é naturalmente adoçado.
Cálcio e magnésio são dois dos principais
nutrientes presentes nesse chá e, por isso,
essas pétalas têm também a propriedade
de ajudar na saúde, na resistência óssea e
contrações musculares. Tudo isso faz com
que ele seja um ótimo complemento para
a produção de energia do seu corpo!
 
13) Chá de eucalipto
O eucalipto ajuda o sistema respiratório
em suas mais diversas formas de consumo,
e não seria diferente com o chá.
A sinusite, rinite, bronquite e a simples
tosse são alguns dos males que podem ser
evitados e tratados com o consumo deste 
 

chá, que é também utilizado para tratar
dores ciáticas por meio de óleos
extraído das planta. Além de tudo, o chá
de eucalipto tem propriedades
antissépticas então, é
 
 
 
 
 
 
 
14) Chá de cavalinha
A cavalinha é uma planta perene que
 é conhecida por ser matéria prima de
um chá com forte poder diurético. Por
essa propriedade, a cavalinha consegue
eliminar a tão indesejada retenção de
líquidos do corpo, estimulando o
funcionamento dos rins. No entanto, não
é somente esse o único benefício desse
chá. O chá de cavalinha é um dos tipos
de chá que tem mais variados
benefícios. Além de poder ser usado
como tratamento para o cabelo,
prevenindo sua queda, a infusão da erva
é também recomendada para tirar
piolhos da cabeça e ácaros de tudo que
for necessário. É rico em nutrientes,
cheio de propriedades benéficas para a
saúde. Entre essas propriedades 
 
 
 
 
 
 revitalizante. São esses que ajudam na
boa circulação do sangue, beneficiam o
metabolismo – resultando no
emagrecimento – e elimina as toxinas
absorvidas pelo organismo.

Pode, também,
ser muito bom
para o
emagrecimento,
principalmente

de chá, ele é o mais
conhecido pelo auxílio

processo de perda de       
peso. Mas também
tem propriedades 

antioxidantes, é muito       

excelente para higienizar
diferentes áreas do
corpo e desinfetar
machucados. 
Ele é também muito fácil de ser
encontrado e bastante acessível a todos.

encontram-se:
anti-inflamatório,
adstringente,
diurético,
desintoxicante e 



Vale ressaltar que seu consumo também
beneficia os rins e a bexiga. A acidez
estomacal e sensação de queimação
também podem ser facilmente
superadas com uma boa xícara de chá
de cavalinha.
 
15) Chá de alecrim
O chá de alecrim ainda não é muito
difundido em nossa sociedade, mas
possui uma quantidade de benefícios
que o tornam, além de saboroso,
benéfico ao corpo. Esta erva é muito
boa para a saúde de nossos dentes, algo
que não é muito comum entre as
plantas. Por isso, o chá de alecrim possui
um ótimo efeito anticáries, e pode ser
tomado a noite, 
logo antes de 
dormir. Outros 
pontos positivos
 também ficam 
claros quando o assunto é o chá do
alecrim: ele é um excelente combatente
da anemia e pode aliviar as dores e
sintomas da gripe.
Para melhorar ainda mais, o alecrim é
super fácil de ser plantado e se adapta
em quase qualquer cantinho.
Viu só como os chás são realmente
poderosos? E esses são apenas alguns
dos vários tipos de chá que você pode
encontrar e consumir. Já experimentou
algum ou achou que faltou um tipo
especial em nossa lista? Conte pra gente
nos comentários!
 
 
https://socilaescola.com.br/15-tipos-de-cha-e-
seus-beneficios/
 
 

Chá
 
Conta a lenda que há perto de 5 mil anos
o Imperador Chinês Shennong bebia uma
taça de água quente quando nela caíram
umas folhas de uma árvore das
imediações. Curioso, provou a água e logo
nesse momento descobriu as
propriedades revigorantes daquela
mistura, e assim nascia o chá.
Mito ou realidade, certo é que o chá
provém de fato da Ásia, e já é utilizado
pelos diferentes povos há vários milênios.
As propriedades medicinais da bebida são
igualmente ancestrais, e nas últimas
décadas têm sido investigadas
cientificamente, com descobertas
fascinantes.
Hoje em dia uma bebida muito apreciada
pelos mais variados povos, convém ainda
assim distinguir o chá de outras infusões
igualmente populares.
Chá é o nome dado à infusão realizada a
partir da planta com o mesmo nome, a
camellia sinensis. Muitas outras bebidas
feitas a partir de infusões de folhas de
plantas, frutos ou árvores acabaram por
ser conhecidas igualmente por “chá”
(como é o caso dos populares chá de
cidreira ou de limão), mas em termos
precisos trata-se de algo diferente.
No que diz respeito ao chá propriamente
dito, existe uma grande variedade de tipos
e sabores, o que leva também ao
crescimento de um grupo de apreciadores,
verdadeiros connaisseurs, à semelhança
do que acontece com o mundo da
enologia. Ainda assim, é possível agrupar
os diferentes tipos de chá em quatro
grupos, de acordo com a sua oxidação:
chá preto, oolong, verde e branco.
 



O chá é uma das bebidas mais
benéficas em todo o mundo. Algumas
pessoas bebem-no porque gostam do
seu paladar, outras porque lhes parece
um costume elegante e refinado.
Existem imensas razões para se
preferir o chá. 
 
As crianças adoram brincar ao faz de
conta, e planejar uma festa temática
tipo chá das 5 pode ser muito divertido,
especialmente para as meninas. Elas
podem servir chá 
e bolinhos umas às 
outras, sentindo-se 
num mundo de 
adultos criado à sua 
medida. Ao dar uma
 festa temática para
 crianças onde o chá
 é o tema principal, será certamente
uma forma divertida de introduzir o
chá e os seus rituais às crianças. Ainda
que dependa de si personalizar a festa,
poderá usar estas dicas e ideias para
obter uma festa de crianças com chá
fantástica e fácil.
 
https://casadocha.com  
 
Como fazer?
Preparar um delicioso chá é simples,
mas nem por isso deixa de ter uns
truques que fazem desse momento um
ritual. Quer saber quais? A gente
ensina direitinho aqui embaixo:
 
Recomendações
A água deve ser potável e é
recomendável que não seja fervida.
Assim que levantarem as primeiras

borbulhas, ela já pode ser retirada do
fogo. Desta forma, a infusão ficará mais
aromática. Também é importante levar
em conta a temperatura da água e os
minutos de infusão correspondentes a
cada variedade. Para ficar mais fácil,
consulte o quadro a seguir:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.teashop.com.br/como-preparar-o-
cha-perfeito

O que sabem sobre a China? Já viram
algum filme na TV chinês ou passado lá? 
Proponha uma pesquisa onde os alunos
criarão perguntas a serem respondidas
pelas informações da internet.
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maior fronteira terrestre do mundo, com
mais de 22 mil km.Divisão da ChinaA
China divide-se em 23 províncias, cinco
regiões autônomas, quatro municípios e
duas regiões administrativas. São elas:
Províncias: Anhui, Fujian, Gansu,
Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei,
Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning,
Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi,
Sichuan, Yunnan, Zhejiang e Tawain
(território ainda constestado).
Regiões autônomas: Xinjiang, Mongólia
Interior, Tibete, Ningxia e Guangxi.
Municípios: Pequim, Tianjin, Xangai e
Chongqing.
Regiões administrativas: Hong Kong e
Macau.
 
População
A China é o país mais populoso do
mundo, com cerca de 1.419.257.177
habitantes, o que equivale a,
aproximadamente, um quinto da
população mundial. Sua origem
compreende o período do século XVI a.C.,
remanescente da planície norte do país
próximo ao Rio Amarelo.
A maior parte da população é composta
pela etnia han, mas há no território
chinês cerca de 56 etnias reconhecidas.
Parte da população é composta também
por estrangeiros, vindos de países da
Ásia, como Coreia do Sul e Japão, e
também dos Estados Unidos.
O elevado crescimento populacional
despertou no governo certa preocupação
tanto com o inchaço nas províncias
quanto com o meio ambiente em relação
à disponibilidade de recursos minerais e
aos demais problemas urbanos, como
aumento da poluição atmosférica.

A China, uma das maiores potências
mundiais, oficialmente chamada
República Popular da China, é um país
socialista e uma das civilizações mais
antigas do mundo. O país, atualmente,
possui a segunda maior economia e é o
mais populoso do planeta.
 
Dados gerais
Nome oficial: República Popular da China
Língua oficial: Mandarim
Capital: Pequim (Beijing)
Governo: República Comunista
Presidente: Xi Jinping
Área: 9.596.961 km2
População: 1.419.257.177 habitantes
Densidade demográfica: 146,9 hab/km2

Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH): 0,752

Produto Interno Bruto (PIB): US$ 12,24
trilhões
Moeda: Renminbi
 
Localização da China
A China localiza-se no continente
asiático, na porção da Ásia Oriental. O
país faz fronteira com outros 14
territórios: Afeganistão, Butão,
Cazaquistão, Índia, Laos, Mianmar,
Mongólia, Nepal, Paquistão, Quirguistão,
Rússia, Tadjiquistão e Vietnã. Essa é a, 
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Assim, o governo chinês passou a
incentivar a “política de único filho”, a fim
de que as taxas de natalidade
diminuíssem e o crescimento
populacional fosse contido. Essa política
foi introduzida em 1979, logo após as
reformas econômicas. A violação das
regras impostas pelo governo poderia
gerar multas às famílias.
Contudo, atualmente a grande baixa nas
taxas de natalidade gerou uma nova
preocupação: o envelhecimento da
população. O fim da política de um único
filho deu-se em 2015, e o governo agora
preocupa-se em estimular as famílias a
terem mais de um filho, pois a população
idosa tem sido sustentada por um
número de jovens cada vez menor.
 
Cultura
 
 
 
 
 
 
 
O Festival de Lanternas é um dos marcos da
cultura chinesa.
 
A cultura chinesa é uma das mais ricas do
mundo. Repleta de particularidades, a
história do país é contada pela sua
paisagem repleta de monumentos e
tradições. O idioma oficial no país é o
Mandarim, que varia segundo os grupos
étnicos. A escrita compreende
pictogramas e ideogramas, que
correspondem a uma complexidade de
desenhos que retratam conceitos e não
sons como a maioria dos alfabetos.
 
 

A gastronomia no país é considerada
exótica devido às grandes diferenças em
relação à economia e à cultura
ocidentais. Os chineses têm em seu
cardápio muitas especiarias, sabores
adocicados, massas e pratos que levam
barbatanas de tubarão, ovas de
caranguejo e tiras de enguia.
 
Há também diversos festivais típicos da
cultura chinesa, como o Festival da
Primavera, que representa o início do Ano
Novo Lunar, e o Festival das Lanternas,
que marca o fim do Ano Novo Chinês e o
início da primavera. Nesse festival,
diversas regiões são iluminadas com
lanternas fabricadas pela população.
 
O uso de redes sociais no país é restrito, e
também há um grau limitado de
liberdade religiosa. Isso se deve às
características do governo. Muitos
chineses são ateístas, mas uma parte da
população é adepta ao taoismo, budismo
ou confucionismo.
 
Bandeira da China
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bandeira da China é também conhecida como
Bandeira Vermelha de Cinco Estrelas.
 
A bandeira da China é caracterizada pela
cor vermelha e pela presença de estrelas



especificamente os japoneses, coreanos
e chineses, têm quase sempre, um tipo
físico mais magro e altura de média
para baixa. Mas tenha cuidado para não
rotular todos eles de magros e baixos,
porque, como sabemos, todos são
diferentes. Alguns também podem ser
altos, grandes e gordos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferenças
1. Características faciais
Japoneses, coreanos e chineses podem
parecer iguais, mas se você é um
observador atento, perceberá algumas
características distintas. O rosto japonês
é, geralmente, mais longo e mais largo,
enquanto o rosto coreano, muitas vezes,
tem um maxilar mais proeminente e as
maçãs do rosto altas. O rosto chinês é
tipicamente redondo. Quando se trata
das “janelas da alma”, os olhos
japoneses são, freqüentemente, escritos
como inclinados para cima. Ao contrário
dos olhos chineses, geralmente
inclinados para baixo. Já, os coreanos,
geralmente, têm olhos menores.
 
2. Modo de se vestir
Uma característica interessante de
observar entre os japoneses, coreanos e
chineses é a forma como, geralmente,
eles se vestem (quando não estão
usando trajes tradicionais).
 

amarelas. O vermelho representa a
Revolução de 1949, quando se
instalou no país a República Popular
da China. Já as cinco estrelas
amarelas representam o Partido
Comunista da China (maior estrela) e
o povo chinês (estrelas menores).
 
Curiosidades
 
 
 
 
 
 
 
 
A Grande Muralha da China foi
construída com fins militares, a fim de
proteger o território. A fortificação
possui cerca de 21 mil quilômetros de
extensão e cerca de sete metros de
altura. Foi construída por volta de 220
a.C. e 206 a.C. e pode ser vista da Lua.
 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/china
 

Você sabe a diferença entre chinês,
japonês e coreano?
 
Há, naturalmente, diferenças entre o
tipo físico dos japoneses, coreanos e
chineses. Por mais humanos que
somos, podemos ser gordos, magros,
altos ou baixos. Tudo depende da
nossa dieta e alimentação individual,
sem contar os nossos genes.
No entanto, de um modo geral, temos
uma ideia de como é o tipo físico de
um americano, por exemplo, que
tende a ser alto e grande. Os asiáticos, 
 



Os japoneses costumam valorizar a
harmonia e a uniformidade. Portanto,
quando se vestem, é como se
pretendessem misturar-se com a
maioria. Japoneses, geralmente,
escolhem as cores simples e discretas,
que são a chave de seus vestuários
cotidianos. Nada que se destaca. 
No Japão, é muito comum usar ternos.
Pode ser para uma apresentação
acadêmica (pesquisa) na escola ou um
estágio de trabalho, uma entrevista de
emprego, etc. Ao contrário dos
japoneses, a maioria dos coreanos
usam trajes brilhantes e mais coloridos.
Além disso, as roupas da moda
coreanas acompanham as tendências,
enquanto as roupas da moda japonesas
colocam mais ênfase no toque pessoal.
O chinês, por outro lado, devido à sua
alta diversidade cultural é mais difícil
de distinguir. Mesmo para quem vai
morar no Japão, depois de viver por
algum tempo, ainda é um desafio dizer
quem é quem. Até mesmo para as
pessoas de países geograficamente
próximos, e que durante muito tempo
na história foram consideradas
simplesmente asiáticos, pode ser difícil
distinguir. Mas, nós nunca podemos
generalizar. Como diz o ditado “Cada
um é cada um”! Você saberia citar
outras características que diferenciam
os japoneses, coreanos e chineses? 
Deixe seu comentário!
 
https://www.coisasdojapao.com/2017/08/voce
-sabe-distinguir-o-japones-de-coreano-e-
chines/
Video: https://www.youtube.com/watch?
v=bqmsUBMM-Uc Como diferenciar os
chineses, coreanos e japoneses? c/ Yolanda

Enquanto Nathan conta a sua história,
aparece na tela a sua cidade com
muitos carros na rua e engarrafamento.
Pergunte se eles sabem como é o
trânsito na China e mostre algumas
imagens, para que observem e
comentem. Fale sobre engarrafamentos,
quem já ficou ou fica sempre preso em
um? Por que acham que
engarrafamentos acontecem? O que
podemos fazer para evitá-los?
 
Congestionamento ou engarrafamento
Congestionamento ou engarrafamento
refere-se a uma condição em que os
automóveis e outros veículo guiam a
baixas velocidades com paradas
frequentes ou ficam parados em fila,
durante quilômetros em estradas, pistas,
ruas ou avenidas, assim diminuindo o
fluxo de movimento. Este fenómeno do
tráfego geralmente acontece no horário
de ponta devido ao número de veículos
exceder a capacidade da via: trata-se de
um grave problema
urbano,proporcionando perdas de
tempo e consumo desnecessário de
combustível. O fenômeno também é
comum em feriados e pode ser causado
por acidentes ou veículos avariados na
via. Contribui para o elevado nível de
stress dos habitantes de grandes
cidades.
Engarrafamento no Vale do
Anhangabaú, em São Paulo, Brasil.
Segundo a Time Magazine, a cidade de
São Paulo tem os piores
engarrafamentos do mundo. O recorde
histórico jamais registrado pela 

6



Companhia de Engenharia de Tráfego
de São Paulo (CET) aconteceu em 23
de maio de 2014, com filas que
alcançaram 344 km durante a hora
de ponta da noite. O recorde prévio
aconteceu em 14 de novembro de
2013, com filas de 309 km. O recorde
em 2012 aconteceu em 1 de junho,
quando as filas na cidade alcançaram
295 km durante a hora de ponta da
noite. Porém, segundo dados da
empresa MapLink, que rastreia cerca
de 800.000 veículos com GPS
instalados a bordo, as filas atingiram
562 km no mesmo período reportado
pela CET. Em São Paulo os motoristas
são informados da lentidão
prevalecente na hora de ponta
através de painéis de mensagem
variável. Também em São Paulo, há
uma rádio privada dedicada a
informar as condições de trânsito
online através de repórteres que
circulam em todas as partes da
cidade e também com a contribuição
de ouvintes que estão no trânsito,
através de mensagens SMS,
telefonemas ou e-mail.
 
China
Tráfego intenso na hora de ponta na
avenida Chang em Beijing.
Em agosto de 2010 começou o que é
considerado o pior engarrafamento
de tráfego jamais registrado do
mundo, o congestionamento na
Estrada Nacional da China 110 na
província de Hebei, na República
Popular da China. O engarrafamento
estendeu-se por mais de 100 km no
período de 14 a 26 de agosto, 
 

incluindo 11 dias de paralisia total
("gridlock").O evento foi causado pela
combinação de obras na estrada ea
presença de vários milhares de
caminhões que todo dia transportam
carvão desde as jazidas na Mongólia
para Beijing. O New York Times
chamou este evento como o "Grande
Travamento de Tráfego Chinês de
2010."
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congestioname
nto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules
/galeria/detalhe.php?foto=56&evento=2
 
https://autoasa.wordpress.com/2013/05/23/m
undo-transito-de-cidade-chinesa-entra-em-
colapso/
 
http://chinachicblog.com/wp-
content/uploads/2015/05/10885019865_fe50
663dc8_b1.jpg 
 



No meio do engarrafamento um
jovem oferece chá. Todos saem dos
carros e onde havia stress apareceu a
calma e a cordialidade. Explique que
uma das maiores vantagens do chá é
o efeito relaxante. Que mais
podemos fazer quando estamos
estressados e precisamos relaxar?
Fale sobre cada um dos meios de
relaxamento e proponha fazer um
por dia após o recreio. Depois de
experimentar todos, a turma deverá
escolher um deles para fazer parte
da sua rotina diária.
 
 
 
 
 
 
 
Relaxar a mente e fugir do estresse é
um grande desafio nos dias de hoje.
A cabeça fica cheia de preocupações
relacionadas às cobranças
profissionais, aos inúmeros desafios
diários, ao trânsito caótico e ao
excesso de compromissos. Esvaziar a
mente é essencial para conseguir
cumprir todas essas atividades com
consciência e saúde, e é preciso
organizar os pensamentos para
encontrar soluções e respostas
criativas e inovadoras.
Talvez você ache que não tem tempo
para relaxar a mente, mas existem
maneiras muito simples e rápidas de
afastar o estresse e aliviar as tensões. 
 

7
Dicas para relaxar a mente:
 
Relaxamento conduzido
Músicas relaxantes e relaxamentos
conduzidos ajudam a esvaziar a
mente e descansar o corpo. Pratique
antes de dormir, deitado em sua
cama.
 
Visualização
Sua mente é capaz de criar qualquer
coisa que você quiser. Deitado e de
olhos fechados, crie um local de
descanso que seja tranquilo e
transmita paz. Imagine-se
descansando e reabastecendo as
energias nesse local. Uma musica
relaxante pode ajudar a intensificar o
momento.
 
Yoga
As técnicas de Yoga trazem interação
entre corpo, mente e espírito,
proporcionando paz, quietude e
consciência emocional. Além de
trazer benefícios para a saúde e o
corpo, esta prática diminui o estresse
e aumenta a sensação de bem-estar.
 
Meditação
A prática regular da meditação
aumenta a sensação de serenidade e
alegria. Para meditar, é necessário se
concentrar apenas uma coisa: pode
ser sua respiração, um objeto
específico ou as batidas do seu
coração. Apenas coloque toda sua
atenção em alguma coisa e, de forma
consciente, perceba e libere os
pensamentos que surgirem.
 
 



Respiração
Apenas cinco minutos diários são
suficientes. Quanto mais consciente
você for durante a respiração, mais
consciência levará para o dia a dia,
aumentando sua capacidade de estar
presente e lidar com os desafios.
Coloque o foco no ar que entra e que
sai. Comece apenas fazendo
respirações longas e profundas. Toda
vez que surgir um pensamento,
apenas volte sua atenção para a
respiração.
 
Relaxamento muscular progressivo
Libertar a tensão muscular ajuda a
afastar as preocupações e relaxar a
mente. Você só precisa contrair e, em
seguida, descontrair os diferentes
grupos musculares do seu corpo.
 
Adote hábitos saudáveis
– Tenha um hobby e faça coisas que
lhe façam feliz;
– Pratique atividades fora do
ambiente de trabalho, como cursos e
aulas de pintura ou música;
– Seja organizado, planejando suas
tarefas e fazendo uma coisa de cada
vez;
– Converse com alguém querido:
boas risadas e conversa agradável
podem reduzir significativamente o
estresse;
– Durma bem;
– Cuide da alimentação, sem
descontar as emoções em comidas
pesadas e gordurosas.
 
https://www.sbie.com.br/blog/7-dicas-para-
relaxar-mente-e-nao-sofrer-com-o-
estresse/
 

Mostre as imagens do Mestre e
pergunte se lembram de quando isso
aconteceu no filme e qual foi a
consequência. Peça que descrevam a
cena com texto e ilustração.
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Durante a noite todos os bonecos de
chá acordam e criam vida. Alguém já
viu outro filme em que os brinquedos
viram de verdade? Fale sobre Toy
Story e se houver interesse, exiba
trechos dos filmes para que as
crianças assistam, comparem e
percebam semelhanças e diferenças
 
https://www.youtube.com/watch?
v=PcwFpMTJO_Q.
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Quando o contador chega todos
ficam sabendo quantas vezes foram
molhados pelos clientes da loja. O
sapo é o campeão e Nathan não foi
molhado nenhuma vez. Também
pudera, ele não muda de cor! Ele
nem pode ser copiado e vendido
enquanto não descobrirem um modo
de fazer com que ele mude de cor.
Nathan é diferente dos outros e sua
única esperança está no futuro
quando ele finalmente descobrirá
por que é diferente e poderá ficar
igual aos outros. O que eles pensam?
Afinal é muito importante ser igual
aos outros ou ser diferente também
pode ser uma coisa boa? Alguém
acha que é diferente do resto da
turma? Por quê? Pergunte se querem
escrever a respeito disto.
Eles deverão escolher o título e
escrever o texto. Depois pergunte
quem quer ler o seu texto e alterne
as opiniões.
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É muito legal ser igual a todo
mundo!

É muito legal ser diferente de
todo mundo!

Todos tem medo de um bandido
terrível que ninguém sabe se existe
de verdade chamado O Raio. Quando
uma estranha bola branca aparece,
todos acham que é O Raio e se
escondem. Mas a bola é um
robozinho que os cumprimenta em
várias línguas. Buenas noches –
Bonsoir – Boa noite e só aí os
brinquedos entendem. Perguntem se
alguém identifica em que línguas o
robô falou e pergunte se querem
aprender como se fala boa noite em
outras línguas. Consiga uma conexão
de internet e acesse o site
https://translate.google.com/intl/pt-
BR_ALL/about/languages/az/ digite
boa noite e vá mudando o idioma e
avisando qual é para que escutem e
tentem repetir.
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Mostre imagem do Robô e pergunte
se gostariam de criar seus próprios
robôs. Forneça bolas de encher
brancas, cartolina, canetas
permanentes, tampas e outros
materiais de sucata para que cada
um crie seu próprio Futurobô.
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O robô não tem nome e Nathan
arranja um para ele. Futurobô
porque ele diz que é um robô que
veio do futuro. Proponha então uma
brincadeira. Cada um vai dizer seu
nome e quando você perguntar: -
Como você é? Deve dizer uma
qualidade sua. Exemplo: Seu nome?
Paulo Como você é? Esperto. A turma
então vai criar o nome para ele:
Pauloesperto. 
Obsv. Só participa dessa atividade
quem quiser, se a criança não
conseguir uma qualidade a turma
pode falar, mas não aceite nada
ofensivo ou discriminatório.
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O robô lembra que chegou através
de um caminho de luz que ele chama
de Buraco de Minhoca perto da Roda
Gigante. 
Quando finalmente conseguem sair
dali caem numa loja de animais onde
uma tartaruga diz que ele precisam
achar o Homem das Perguntas, que
tem resposta para todas as
perguntas. 
Pergunte o que gostariam de saber
se um dia encontrassem o tal
Homem das Perguntas. 
Peça que anotem a sua pergunta,
escrevam seu nome e recolha os
papéis.

Vovó tartaruga mostra o mapa e
ensina como encontrar o tal Homem
das Perguntas mas diz que eles vão
atravessar o território do Raio e
devem tomar cuidado. Eles descem
pelo ralo e vão parar no esgoto cheio
de ratos. Eles ficam amigos e Nathan
dá um presente para o Robô. É um
globo de neve. Pergunte se gostariam
de fazer um.
 
Globo de Neve
Esses objetos são formados por uma
esfera transparente, que pode ser de
plástico ou de vidro. Dentro da
esfera, há uma cena ou objeto em
miniatura, que representa um
momento ou lugar.
Antigamente, os globos de neve eram
fabricados para representar como
ficavam as cidades ao nevar.
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https://www.google.com/search?
q=bola+e+robô&source
http://g1.globo.com/tecnologia/videos/v/ro
bo-em-forma-de-bola-da-sphero-funciona-
como-o-bb8-de-star-wars-o-despertar-da-
forca/4718926/
 

Futurobô diz que precisa ir para o
futuro e Nathan, que acha que a
solução dos seus problemas está no
futuro, resolve ir com ele. 
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Atualmente, porém, você pode
encontrar versões com estrelinhas ou
glitter no lugar da neve. Alguns
modelos podem conter ainda caixas
de música e até motores elétricos
para movimentar a neve e luzes
internas!
Eles são popularmente conhecidos
por serem souvenires de viagens,
pois ajudam a lembrar os bons
momentos passados cada local. Há
quem prefira os snow globes do
próprio país onde vivem, mas alguns
colecionadores gostam mesmo é de
adquirir um para cada cidade que
visitaram.
Por serem objetos decorativos
peculiares e curiosos, os globos de
neve são excelentes para colocar em
prateleiras, estantes ou onde mais
você quiser dar um toque de
nostalgia!
A história dos snow globes
1800: Pesos de papel
Embora não se saiba exatamente
quando foi criado o primeiro globo
de neve, eles começaram a ser vistos
na França por volta de 1800. Nessa
época, eram conhecidos como
“cúpulas de neve” e usados como
pesos de papel.
1978: Uma forma de divulgação das
marcas
Nessa data, durante a Expo realizada
em Paris, os snow globes começaram
a ser mais vistos no país. No ano
seguinte, as empresas perceberam o
potencial do souvenir e começaram a
fabricar os globos com o intuito de
divulgar suas marcas.

1889: A comemoração do centenário
da Revolução Francesa
Para comemorar a Exposição
Universal, realizada no centenário da
Revolução Francesa, foi produzido
nesse período um globo de neve com
uma miniatura da Torre Eiffel, que
havia sido construída pouco tempo
antes.
1982: A popularização
Eles começaram a se tornar
populares na Inglaterra em 1920, e
logo passaram a ser encontrados em
toda a Europa. No entanto, foi nos
Estados Unidos que os snow globes
passaram a ser utilizados como itens
de colecionador, além de também
serem usados como um item
promocional oferecido em muitas
viagens.
1950: A modernização
Em 1950, começaram a surgir os
globos de neve com esferas de
plástico e outros modelos mais
modernos e aprimorados.
Atualmente, é possível encontrar
snow globes com temas de feriados,
jogadores de futebol e até
personagens da Disney.
http://blog.kukos.com.br/voce-conhece-a-
historia-dos-snow-globes/
https://artesanato.culturamix.com/cursos/p
asso-a-passo/como-fazer-globo-de-neve

Futurobô fica paralisado sem saber o
que fazer. Nathan descobre que o
robô obedece  ordens, mas detesta
fazer isto. Diz que vai ensiná-lo a
praticar Kung Fu para que fique livre 
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e ninguém mais lhe diga o que ele
deve fazer. Alguém sabe o que é
Kung Fu? Explique que outra coisa
que os chineses gostam muito é de
lutar. Fale a respeito do Kung Fu e
outras lutas.
 
 
 
 
 
 
Um pouco da história das artes
marciais
Primeiramente, deve-se levar em
conta que as artes marciais chinesas
não estão atreladas apenas à luta,
mas à cultura e à representação do
equilíbrio entre corpo, mente e
espírito do lutador. O Templo Shaolin
é o local ao qual são atribuídas as
primeiras histórias de práticas de
lutas; aproximadamente 2 mil anos
antes de Cristo. Na Era Moderna, as
artes marciais foram crescendo por
todo o território chinês e mesmo com
a chegada do Partido Comunista
Chinês no poder, a popularidade das
artes marciais chinesas não diminuiu.
A mais famosa arte marcial chinesa:
o Kung Fu
Muitos dizem que sua origem é no, já
citado, Templo Shaolin. Os monges
desenvolveram essa técnica de luta
como um filtro de todo o equilíbrio
mental e físico. Os movimentos são
muito envolvidos com a natureza,
sendo baseados em animais e
elementos naturais. Como quase
todas as lutas, a aprendizagem do
Kung Fu é gradual.
 

Não é só Kung Fu que se luta na
China
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Thai Chi Chuan é um estilo de arte
marcial considerado interno. Esse
estilo tem como foco a meditação e
o movimento. Além disso, muitas
leituras chinesas são base para a
meditação e aprendizagem dessa
arte marcial. As contribuições para
saúde são uma das características
que faz o Thai Chi Chuan diferenciar-
se em relação as outras artes
marciais chinesas.
• Fei Hok Phai é uma arte marcial
chinesa que originou-se no sul da
China. O nome desse estilo refere-se
ao lugar de treino do pioneiro dessa
arte marcial. O Grão-mestre Chiu
Ping Lok, pioneiro do Fei Hok Phai,
admirava os movimentos da garça e
do tigre e os movimentos dessa luta
possuem muita inspiração nesses
animais. A separação de graduação é
algo bem complexo e sistemático.
• Qinna é uma arte marcial cujo foco
é a imobilização do oponente. Nessa
luta, é possível aprimorar-se no
controle do oponente e nas partes
“chaves” do corpo para alcançar o
controle e imobilização. As
modalidades de graduação desse
estilo são simples e de pouca escala.



Além desses estilos, que se
complementam e se influenciam, há
outros estilos de artes marciais
chinesas, tais como: Baguazhang,
Hsing-i chuan,Wing chun, I-chuan,
Shaolin quan, Bajiquan, Shuai jiao.
Kenpō e Sanshou.
https://chinavistos.com.br/artes-marciais-
chinesas/

Nathan e Futurobo fogem da
enchente e vão parar em um lugar
que não está no mapa. Lá encontram
dois ratos Astuto e Rangido, um
magro e um gordo cada um mais
malandro que o outro. Eles chegam e
fazem sombras assustadoras. 
Conte que as Sombras chinesas são
tão tradicionais quanto as lutas e o
chá. Fale a respeito e leve uma
lanterna para sala e proponha que
tentem fazer.
 
 
 
 
 
 
Sombras chinesas
A origem lendária
Existe uma lenda chinesa a respeito
da origem do teatro de sombras. No
ano 121, o imperador Wu Ti, da
dinastia Han, desesperado com a
morte de sua bailarina favorita, teria
ordenado ao mago da corte que a
trouxesse de volta do "Reino das
Sombras", caso contrário ele seria
decapitado. 
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O mago usou a sua imaginação e,
com uma pele de peixe macia e
transparente, confeccionou a
silhueta de uma bailarina. Depois,
ordenou que, no jardim do palácio,
fosse armada uma cortina branca
contra a luz do sol, de modo que
deixasse transparecer a luz.
No dia da apresentação ao
imperador e sua corte, o mago fez
surgir, ao som de uma flauta, a
sombra de uma bailarina
movimentando-se com leveza e
graciosidade. Neste momento, teria
surgido o teatro de sombras.
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_so
mbras
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=nN1TiqeFyPE
 

Os ratos enganam Nathan e
Futurobô. Prometem que vão ajudá-
los a chegar até o Homem das
Perguntas por uma passagem secreta
e levam os dois para o esconderijo
do Raio. O raio coleciona objetos
preciosos, mas não deixa ninguém
ver. Pergunte de que adianta tanta
coisa se não há ninguém para
compartilhar. Pergunte se alguém
coleciona alguma coisa e gostaria de
trazer para mostrar para a turma.

18



Quando Futurobô escuta Raio dizer
que Nathan é falso e manda destruí-
lo, se revolta e resolve lutar e salvar
Nathan e May. Está quase vencendo
a luta quando Raio percebe que o
robô obedece a comandos e se salva,
mandando ele parar e voltar para o
laboratório. Lá, ele vê um vídeo que
mostra o dia em que ele fugiu
quando os cientistas estavam
instalando o chip e o comando de
voz. Eles ficam brincando de
comandar o robô.
Divida a turma em pares uma criança
é o robô e a outra cientista (depois
devem trocar os papéis). Cientista
manda e Robô obedece: - Rode!,
Pare! Pule! Pare! Abaixe! Levante! 
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O robozinho descobre que não veio
do futuro e que é apenas um novo
modelo de robô doméstico que tem o
relógio adiantado. E que não viajou
no tempo pelo buraco da minhoca,
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apenas registrou as engrenagens da
roda gigante. Ele percebe que é igual
a muitos que obedecem a comandos.
Diz que não gosta disso e vai embora. 
Pergunte se sabe o que é um robô
doméstico e explique que já existe
um modelo que muitas pessoas já
compraram. Peça que pesquisem nos
sites de grandes lojas e de tecnologia
como é este produto, o que faz e
quanto custa.
 
 
 
 
 
 
Robôs domésticos:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
https://www.tudocelular.com/asus/noticias/
n72702/Zenbo-ganha-previsao-de-
lancamento.html
https://www.b9.com.br/69535/lg-apresenta-
robo-domestico-para-competir-no-
mercado-de-assistentes-pessoais/
https://www.techtudo.com.br/noticias/notic
ia/2012/11/baba-faxineira-treinador-
conheca-robos-que-ja-fazem-parte-do-dia-
dia.html
 
  



Enquanto isso Nathan está debaixo
dágua e ajuda um peixe que ficou
preso a se soltar. 
O peixe chama outros baiacus
coloridos e Nathan conta tudo o que
aconteceu para os novos amigos. 
 Pergunte se reconheceram esta
espécie de peixe. Diga que é o baiacu
uma espécie de peixe que tem
características especiais. Conte quais
são e peça que desenhem estes
peixes, observando as diferenças
entre os peixes reais e os do filme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peixe Baiacu
O baiacu é um peixe que possui um
dos mais curiosos sistemas de defesa
do reino animal. Quando ele se sente
ameaçado por um predador ou
quando fica assustado ou irritado por
algum outro motivo, o baiacu enche
o corpo de água e o infla como se
fosse uma bola de borracha ou uma
bexiga. Esse comportamento o deixa
com uma forma esférica e até três 
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vezes maior do que o tamanho
normal. Isso intimida e afasta o
inimigo.
 
Esse peixe pode crescer até 60
centímetros de comprimento, mas o
tamanho exato do baiacu varia de
cada espécie. O animal pode ser
encontrado em uma variedade de
cores, o que dificulta a sua
identificação quando não estão
inflados. O baiacu normalmente tem
a aparência de um grande girino,
com os olhos esbugalhados e um
focinho alongado.
Por possuir uma pele bastante
elástica, o baiacu não “rasga” quando
incha. A espinha dorsal desse peixe
também é diferenciada. Toda vez
que o sistema de defesa do peixe é
ativado e desativado na sequência, a
espinha flexível é capaz de se curvar
e adaptar-se ao novo formato do
corpo.
 
 



Quando o baiacu encontra-se
completamente cheio, um tipo de
válvula localizada na base da boca
do peixe é empurrada na direção dos
dentes. Assim, até que o peixe se
sinta seguro, a água ou o ar
armazenados no interior do corpo
são impedidos de sair.
Os peixes pertencentes à família dos
Diodontídeos são chamados de
baiacus-de-espinho, devido aos
grandes, grossos e triangulares
espinhos que possuem ao longo de
todo o corpo. Quando o animal infla,
eles ficam mais visíveis a
ameaçadores, o que contribui para a
intimidação dos predadores.
 
Características do Peixe Baiacu
Peixe muito comum na fauna da
América do Sul e, mais precisamente,
no Brasil, o “Baiacu” é, na verdade,
um nome popular dado a cerca de
150 espécies de peixes que são
capazes de inflar o corpo quando se
sentem ameaçados. Eles pertencem a
três famílias: Triodontídeos,
Tetraodontídeos e Diodontídeos.
As espécies pertencentes à primeira
família possuem uma placa inteiriça
no maxilar superior e duas no
inferior; as pertencentes à segunda
família, por sua vez, possuem duas
placas em cada um dos maxilares;
enquanto que os pertencentes à
terceira família possuem as duas
placas inteiriças, uma no maxilar
superior e outra no inferior.
 
Habitat e distribuição
Facilmente encontrado em águas
costeiras, o baiacu tem preferência  

por ambientes de recifes de corais,
embora esteja presente desde os
costões das ilhas oceânicas até os
estuários e mangues.
Os baiacus podem ser encontrados
em mares tropicais e temperados em
praticamente todo o mundo, exceto
águas frias. Inúmeras espécies
marinhas podem frequentar água
salobra durante alguma fase de sua
vida ou em época de reprodução.
Estudos mostram que pelo menos 24
espécies de baiacus vivem
exclusivamente em água doce, além
de algumas poucas espécies que
também podem viver em águas
profundas, como é o caso do
Sphoeroides pachygaster. Há
também espécies não classificadas
que “preferem” viver em águas
totalmente poluídas. Mal nadador,
ele quase nunca consegue escapar
com facilidade dos predadores.
 
Alimentação
Os baiacus possuem dentes fortes
que formam uma mordida afiada.
Suas mandíbulas poderosas são
usadas para quebrar pequenos
animais e raspar algas de pedras. A
dieta desse peixe inclui moluscos,
lesmas e caranguejos.
 
Reprodução
As fêmeas liberam os folículos
ovarianos os quais possuem alta
concentração de tetraodotoxina na
membrana vitelina, estimulando a
liberação de espermatozóides pelos
machos. O baiacu macho leva a
fêmea para a costa, onde ela libera
entre 3 e 7 ovos.



Os ovos do baiacu são extremamente
leves e flutuam sobre a superfície da
água até eclodirem em cerca de uma
semana. Quando os ovos eclodem, o
baiacu ainda não está totalmente
desenvolvido. O filhote fica envolto
em uma casca dura que o protege
até que seus membros comecem a
crescer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peixe baiacu filhote
 
Quando o baiacu é grande o
suficiente, ele vai nadar para o fundo
do mar e integrar-se a comunidade.
O processo reprodutivo acontece no
período de setembro a janeiro de
cada ano.
 
Veneno
O peixe baiacu possui Tetrodotoxina.
Trata-se de uma neurotoxina 1.200
vezes mais mortal do que o cianeto.
Apenas dois gramas dela são
suficientes para matar uma pessoa.
Já a quantidade total encontrada em
único peixe é capaz de vitimar
fatalmente 30 pessoas. A substância
não é fabricada pelos baiacus, mas
por bactérias que ficam alojadas nos
peixes. A maior concentração da
toxina encontra-se nas vísceras e na
pele do peixe.
 

O Raio quer saber onde está o robô e
quando os ratos pegam o Porco ele
resolve torturá-lo de uma forma
cruel, rasgando o livro que ele
carregou com tanto carinho para dar
para Nathan. O Porco fica tão
abalado que até faz pipi no chão. Por
que acham que é tão chocante ver
alguém rasgando um livro? Querem
falar ou escrever a respeito? Mostre
a imagem da internet e peça que
comentem e justifiquem cada parte
dela. Escreva no quadro e depois
coloque no mural.
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Nathan e o Robô vão seguindo o
mapa da Vovó Tartaruga e
encontram uma multidão que está
indo ver o Homem das Perguntas.
Quem sabe o que é um mapa? Eles
seriam capazes de desenhar um
mapa com o caminho de casa até a
escola? Se necessário utilize o
Google Maps como recurso.
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Depois de muita luta Nathan e o
robozinho conseguem chegar até o
Homem das Perguntas. Mas foi tudo
uma decepção. O tal homem não
existia, o que havia era apenas um
site de informações da internet em
que as pessoas digitavam suas
perguntas. Alguém conhece um site
assim? Sim, é o Google. Entregue as
perguntas que eles fizeram na
atividade anterior e peça que abram
o Google e façam a pergunta. Depois,
anotem a resposta para contar para
a turma no dia seguinte.
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Como é muito pequeno, Nathan pisa
nas teclas para digitar. Pergunte se
querem tentar fazer o mesmo. Trace
4 linhas no chão e divida a primeira e
a segunda em 10 partes
desencontrando os quadrados e a
terceira em 7. Acrescente mais uma
linha abaixo  para o espaçador. As
crianças devem reconhecer as letras
e depois digitarem seus nomes, os
nomes de seus amigos fazendo uma
pergunta e os amigos, então,
responderão e serão os próximos.
Devem pular como amarelinha no
“teclado” e quando estiver valendo
ficarão com os 2 pés sobre as
“teclas”. A turma vai dizendo quais as
letras e um colega vai anotando para
formar palavras e frases. 
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Modelo de teclado:

http://www.smmicro.com.br/teclado-para-
notebook-positivo-p310



Nathan e o robô só conseguiram
porque são amigos e um sempre
pensou no amigo antes de tudo.
Nathan encarou os sapos lutadores
dizendo que não queria lutar, mas
precisava salvar o amigo e quando
Futurobô teve a chance de fazer a
sua pergunta cedeu a vez ao amigo,
que retribuiu deixando de fazer a sua
pergunta para falar sobre o
problema do amigo. “Como posso
deixar de ser controlado?” Eles se
lembram das respostas que foram
dadas a esta pergunta? Comente
cada resposta e depois experimente
perguntar em algum site de
informações para ver qual é a
resposta que aparecerá. 
 
Respostas do Filme:
• Precisa estudar
• Ganhar muito dinheiro
• Casar
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O Homem das Perguntas aparece
desde o começo do filme e ninguém
repara. Ele era um entregador que foi
despedido e depois virou porteiro no
Departamento de brinquedos antigos
e, como é muito bom em fazer
consertos, ele consegue fazer com
que funcionem novamente. Resolveu
fazer um aplicativo contando como
fazer para consertar coisas e passou
a ser conhecido como Homem das
Perguntas.

27

O Homem das Perguntas aparece
desde o começo do filme e ninguém
repara. Ele era um entregador que foi
despedido e depois virou porteiro no
Departamento de brinquedos antigos
e, como é muito bom em fazer
consertos, ele consegue fazer com que
funcionem novamente. Resolveu fazer
um aplicativo contando como fazer
para consertar coisas e passou a ser
conhecido como Homem das
Perguntas. Alguém já tentou consertar
algum objeto que não estava
funcionando? Como foi? O que é
melhor consertar: um aparelho antigo
ou comprar um novo? Por que? 
 
Lixo eletrônico
Dezoito meses é o tempo médio de
vida de um novo smartphone.
Conforme um novo aparelho chega às
lojas, outros tantos são aposentados e,
assim, o que era um artigo quase
fundamental, vira um problema. O
mesmo acontece com computadores,
televisões, videogames e câmeras
fotográficas: no final, sobram 44,7
milhões de toneladas de lixo
eletrônico todo ano, o equivalente a
4,5 mil torres Eiffel. A estimativa é que,
em média, sejam descartados 6,7
quilos de lixo eletrônico para cada
habitante do nosso planeta. No Brasil,
o problema não é menor. Sétimo
maior produtor do mundo, com 1,5 mil
toneladas por ano, estima-se que em
2018 cada um de nós jogará fora pelo
menos 8,3 quilos de eletrônicos.
 
 



Apesar de um estudo com números
de 2016 ter demonstrado que o
reaproveitamento do material
descartado naquele ano poderia
render R$ 240 bilhões de reais em
todo planeta, apenas 20% do lixo
eletrônico do planeta é reciclado.
Por aqui, somente 3% são coletados
da forma adequada. 
Foi justamente para chamar atenção
para essa situação que surgiu o
movimento Greenk, que em 2018
realiza a segunda edição do Greenk
Tech Show, entre os dias 25 e 27 de
maio, que une a tecnologia à
sustentabilidade.
Com diversas atrações, o evento
contará com campeonatos de
videogame, uma arena para batalhas
de drones, concursos de cosplay, e
diversas palestras. A GALILEU
participa na sexta-feira, em um
painel sobre a comunicação da
tecnologia na educação.
Mas, já que o assunto é lixo
eletrônico, no mesmo dia ocorre um
painel que pode servir de exemplo. 
O governo da Noruega explica como
consegue dar um destino apropriado
para 74% dos equipamentos
descartados, mesmo sendo um dos
líderes mundiais na produção
relativa desse tipo de resíduo, com
27 quilogramas por habitante/ano
Não existe segredo. Até a metade da
década de 1990, 90% do lixo
eletrônico era alocado em aterros
sanitários, incinerado ou reutilizado
sem tratamento, expondo as pessoas
aos perigosos produtos químicos.

Isso começou a mudar no final
daquela década, quando o governo
local começou a implementar
regulamentações que obriga a
indústria e importadores, maioria por
lá, a coletar baterias e eletrônicos
velhos dos consumidores que não os
querem mais, sem custos. Dezoito
meses é o tempo médio de vida de
um novo smartphone. Conforme um
novo aparelho chega às lojas, outros
tantos são aposentados e, assim, o
que era um artigo quase
fundamental, vira um problema.
O mesmo acontece com
computadores, televisões,
videogames e câmeras fotográficas:
no final, sobram 44,7 milhões de
toneladas de lixo eletrônico todo
ano, o equivalente a 4,5 mil torres
Eiffel.
A estimativa é que, em média, sejam
descartados 6,7 quilos de lixo
eletrônico para cada habitante do
nosso planeta. No Brasil, o problema
não é menor. Sétimo maior produtor
do mundo, com 1,5 mil toneladas por
ano, estima-se que em 2018 cada um
de nós jogará fora pelo menos 8,3
quilos de eletrônicos.
Apesar de um estudo com números
de 2016 ter demonstrado que o
reaproveitamento do material
descartado naquele ano poderia
render R$ 240 bilhões de reais em
todo planeta, apenas 20% do lixo
eletrônico do planeta é reciclado.
Por aqui, somente 3% são coletados
da forma adequada.
 



Mas, já que o assunto é lixo eletrônico,
no mesmo dia ocorre um painel que
pode servir de exemplo. O governo da
Noruega explica como consegue dar
um destino apropriado para 74% dos
equipamentos descartados, mesmo
sendo um dos líderes mundiais na
produção relativa desse tipo de
resíduo, com 27 quilogramas por
habitante/ano
Não existe segredo. Até a metade da
década de 1990, 90% do lixo
eletrônico era alocado em aterros
sanitários, incinerado ou reutilizado
sem tratamento, expondo as pessoas
aos perigosos produtos químicos.
Isso começou a mudar no final
daquela década, quando o governo
local começou a implementar
regulamentações que obrigam a
indústria e importadores, maioria por
lá, a coletar baterias e eletrônicos
velhos dos consumidores que não os
querem mais, sem custos. Para isso, as
companhias firmam parcerias com
empresas especializadas, que são
minuciosamente reguladas e
inspecionadas pelo órgão ambiental
norueguês. Junto com os municípios,
são os responsáveis por instalar
pontos de coletas, comunicar à
população, cuidar do armazenamento,
e encaminhar para a reciclagem.
Para isso, as companhias firmam
parcerias com empresas
especializadas, que são
minuciosamente reguladas e
inspecionadas pelo órgão ambiental
norueguês. Junto com os municípios,
são os responsáveis por instalar 

pontos de coletas, comunicar à população,
cuidar do armazenamento, e encaminhar
para a reciclagem. 
 
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/M
eio-Ambiente/noticia/2018/05/quase-todo-
lixo-eletronico-do-brasil-e-descartado-de-
maneira-errada.html
 

Nathan não quer mais saber de
futuro para resolver seus problemas.
Ele quer salvar May e viver o
presente. Duas frases sobre o futuro
são ditas neste filme. Primeiro o
Porco diz que Raio não vai pegar o
robô porque ele está no futuro.
“Ninguém pode prender o futuro”.
Depois, no final do filme, Nathan
desiste de esperar o futuro para
resolver seus problemas e afirma:
“Existem mil futuros possíveis, mas o
presente é um só”. Escreva as frases
no quadro e peça que leiam e
escrevam a respeito.
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Ele provoca uma inundação e
consegue salvar May e os outros
amigos com a ajuda dos baiacus. Mas
Raio chega e começa a comandar
Futurobô que, finalmente, se livra do
controle de voz e vence a luta.  Raio
acende o carvão do forno e Nathan
acaba caindo lá enquanto o robô e
May caem no jardim depois de
arrebentarem o cadeado. 
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O Mestre acorda e vê que o forno foi
ligado. Vai lá e encontra Nathan, acha
que foi a esposa que o levou até lá e
finalmente termina Nathan. Nathan
finalmente tem uma cor mas ele que
tanto sonhava ficar escuro acaba
ficando branco. May diz que as cores
deles combinam e ele fica feliz.
Explique que apesar de parecer sem
cor, o branco é a mias completa das
cores porque é a reunião de todas as
outras. Faça com a turma a
experiência do disco cromático para
confirmar sua afirmativa.  
 
 
 
 
 
 
Disco cromático:
 https://www.youtube.com/watch?
v=LlKeTEzYrjo
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