


SUGESTÕES DE
ATIVIDADES

DECORRENTES
DA VISITA AO

FESTIVAL

Os seus personagens preferidos dos
quadrinhos ganharam vida e estão na
tela de cinema. Mas serão mesmo eles?
Em Laços, a live-action da Turma da
Mônica, o universo mágico criado por
Maurício de Sousa parte para um plano
para lá de infalível, diferente dos planos
do Cebolinha, que sempre dão errado. A
mistura de qualidade técnica, amor e
competência nunca falha. Por isso, o
filme recém-lançado já foi considerado
um dos melhores infantis de todos os
tempos.
 
A estranheza inicial (afinal eles são de
verdade, são mais velhos, são eles
mesmo?) vai desaparecendo na medida
em que eles se comportam exatamente
como esperávamos e ficamos
acompanhando uma aventura tão
emocionante quanto tantas outras que
aprendemos a amar a vida toda.
 
O quarteto perfeitamente integrado
supera medos, manias, defeitos e
fraquezas para salvar Floquinho e
devolver a alegria do seu dono.
 
 
 

TURMA DA MÔNICA: LAÇOS

Assim como os primeiros fãs da Turma
da Monica cresceram e vivem hoje
como adultos, nossos heróis ao final do
filme mostram que estão se
despedindo da infância e começando a
aprender as lições que a vida dá para
que possamos caminhar com
segurança por ela.Um filme para todos
os públicos, que permite vários níveis
de interpretação e garante emoção e
diversão permanentes. Um grande e
forte Viva... não à Turma do Cebolinha,
nem à Turma da Mônica, mas um Viva
à Turma do Maurício que é o resumo
de todas as turmas e todas as
infâncias!

ANTES
DE

ASSISTIR

A HISTÓRIA:
O Floquinho
desaparece. 
Para encontrar seu
cachorro de estimação,
Cebolinha conta com 

os amigos Cascão, Mônica e Magali e,
claro, um plano infalível.

CURIOSIDADES:

1. Este é o primeiro live-action (isto é,
filme com atores) da Turma da Mônica,
consagrada nos gibis desde 1959.
 
2. Dirigido por Daniel Rezende, o longa
é uma adaptação da graphic novel
lançada em 2013 pelos irmãos Vitor e
Lu Cafaggi.



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. 
 

3. Além de ter dirigido o filme Bingo: O
Rei das Manhãs, Daniel é um premiado
editor de filmes e grande fã dos
quadrinhos da Mônica. Dinamismo e
tratamento carinhoso, esses dois fatores
foram fundamentais para o sucesso na
missão de transpor desenho para
filmagem ao vivo.
 
4. O filme foi anunciado pela primeira
vez em 2015, a escolha do elenco
começou em meados de 2016 e no dia
29 de Dezembro de 2017, foi anunciado
o elenco principal.
 
5. As filmagens começaram entre junho
e julho de 2018, em Limeira, Paulínia e
Poços de Caldas.
 
6. Turma da Mônica: Laços foi lançado
nos cinemas brasileiros no dia 27 de
junho de 2019 e já arrecadou mais de R$
22 milhões em bilheteria.
 
7. Pouco depois de um mês de exibição o
filme já tinha atingido um público de 2
milhões de expectadores e estava sendo
exibido em 330 salas de 289 cinemas do
país.
 
8. Com tanto sucesso, os produtores já
avisaram que o filme terá uma
continuação, na verdade duas porque
pretendem fazer uma trilogia. O próximo
filme tem data de estreia prevista para 8
de outubro de 2020.
 
9. Floquinho, o cachorro do Cebolinha,
foi inspirado em um esfregão. Mauricio
de Sousa conta que viu o objeto 
 
 

O QUE DEVE SER
OBSERVADO:

encostado em uma parede e desenhou o
esfregão, cortou o cabo e imaginou um
cachorro escondido na pelagem. "De
fato, ele parecia um floco, um
floquinho".



ORALIDADE E ESCRITA
 
• Expressar ideias, desejos e sentimentos
em distintas situações de interação, por
diferentes meios.
 
• Argumentar e relatar fatos oralmente,
em sequência temporal e causal,
organizando e adequando sua fala ao
contexto em que é produzida.
 
• Ouvir, compreender, contar, recontar e
criar narrativas.
 
• Conhecer diferentes gêneros e
portadores textuais, demonstrando
compreensão da função social da escrita
e reconhecendo a leitura como fonte de
prazer e informação.
 
• Conhecer diferentes gêneros e
portadores textuais, demonstrando
compreensão da função social da escrita
e reconhecendo a leitura como fonte de
prazer e informação.
 
 
ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES
 
• Interagir com o meio ambiente e com
fenômenos naturais ou artificias,
demonstrando atitudes de investigação,
respeito e preservação.
 
• Utilizar vocabulário relativo às noções
de grandeza (maior,menor, igual etc.),
espaço (dentro e fora) e medidas
(comprido,curto, grosso, fino) como meio
de comunicação de suas experiências.
 
• Resolver, criar e registrar situações-
problema do cotidiano e estratégias de
resolução.
 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
PRÉ-ESCOLAR E ENSINO
FUNDAMENTAL (1° ao 5º ano)
As atividades sugeridas oferecem a
possibilidade de integração com as
seguintes competências de
aprendizagem e desenvolvimento para A  
Educação Infantil – Pré-escolar e Ensino
Fundamental, estabelecidos pelo MEC
nas Bases Nacionais Comuns
Curriculares.
 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
PRÉ-ESCOLAR
 
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
 
• Discriminar os diferentes tipos de sons
e ritmos e interagir com a música,
percebendo-a como forma de expressão
individual e coletiva.
 
• Reconhecer as artes visuais como meio
de comunicação, expressão e construção
do conhecimento.
 
• Relacionar-se com o outro
empregando gestos, palavras,
brincadeiras, jogos, imitações,
observações e expressão corporal.
 
• Recriar a partir de imagens, figuras e
objetos, usando materiais simples e
ensaiando algumas produções
expressivas.
 
 
 



ENSINO FUNDAMENTAL 
1º AO 5º ANO
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA
 
• Demonstrar atitude respeitosa diante de
variedades linguísticas, rejeitando
preconceitos linguísticos.
 
• 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.
 
• 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.
 
• 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.
 
• Pesquisar e conhecer distintas matrizes
estéticas e culturais  especialmente
aquelas manifestas na arte e na cultura
brasileiras, sua tradição e manifestações
contemporâneas, reelaborando-as nas
criações em Arte.
 
• 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 ecriação
artística.
 
• Problematizar questões políticas,
sociais, econômicas, científicas,
tecnológicas e culturais, por meio de
exercícios, produções, intervenções e
apresentações artísticas.
 
• Identificar a multiplicidade de padrões
de desempenho, saúde, beleza e estética
corporal, analisando, criticamente, os
modelos disseminados na mídia e discutir
posturas consumistas e preconceituosas.



EDUCAÇÃO FÍSICA
 
• Usufruir das práticas corporais de forma
autônoma para potencializar o
envolvimento em contextos de lazer,
ampliar as redes de sociabilidade e a
promoção da saúde.
 
• Utilizar, desfrutar e apreciar diferentes
brincadeiras, jogos, danças, ginásticas,
esportes, lutas e práticas corporais de
aventura, valorizando o trabalho coletivo
e o protagonismo.
 
MATEMÁTICA
 
• Fazer observações sistemáticas de
aspectos quantitativos e qualitativos
presentes nas práticas sociais e culturais,
de modo a investigar, organizar,
representar e comunicar informações
relevantes, para interpretá-las e avaliá-
las crítica e eticamente, produzindo
argumentos convincentes.
 
• Utilizar processos e ferramentas
matemáticas, inclusive tecnologias digitai
disponíveis, para modelar e resolver
problemas cotidianos, sociais e de outras
áreas de conhecimento, validando
estratégias e resultados.
 
• Agir individual ou cooperativamente
com autonomia, responsabilidade e
flexibilidade, no desenvolvimento e/ou
discussão de projetos, que abordem,
sobretudo, questões de urgência social,
com base em princípios éticos,
democráticos, sustentáveis e solidários,
valorizando a diversidade de opiniões.

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.
 
• 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.
 

• Interagir com seus pares de forma
cooperativa, trabalhando coletivamente
no planejamento e desenvolvimento de
pesquisas para responder a
questionamentos e na busca de soluções
para problemas, de modo a identificar
aspectos consensuais ou não na discussão
de uma determinada questão,
respeitando o modo de pensar dos
colegas e aprendendo com eles.
 



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.
 
• Interpretar e expressar sentimentos,
crenças e dúvidas com relação a si
mesmo, aos outros e às diferentes
culturas, com base nos instrumentos de
investigação das Ciências Humanas.
 
• Compreender os conceitos históricos e
geográficos para explicar e analisar
situações do cotidiano e problemas mais
complexos do mundo contemporâneo e
propor soluções.
 

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?

1

Apresente o trailer do filme para que
relembrem, descrevam e comentem as
cenas que assistiram no cinema.
 
Trailler:
https://www.youtube.com/watch?
v=eN4ouDPcZw4
 
 

2

O blog Leiturinha.com relaciona 5 lições
que aprendemos ao ver o filme.
Apresente as imagens e escreva no
quadro a relação das “lições” para que
as crianças tentem identificar como o
filme ajudou na percepção destes
conceitos.
 
 
https://leiturinha.com.br/blog/5-licoes-
que-as-criancas-aprenderao-com-o-
filme-turma-da-monica-lacos/
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Ser criança é um processo de
autoconhecimento
Ser criança é bom!
Sentimentos importam
A amizade é uma loucura!
Laços são pra sempre
 
 
1. Ser criança é um processo de
autoconhecimento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que o Cebolinha provoca a Mônica a
todo o momento, isso bem sabemos. 
Mas em determinado momento, o filme
mostra a relação entre os dois olhando
pra si mesmos e descobrindo
capacidades até então desconhecidas.
Mônica, por exemplo, aprende que não
precisa ser o tempo todo mandona e
Cebolinha aprende que sua
determinação e fascínio por “planos
infalíveis”, é um modo de manter vivos
os laços que constrói com seus melhores
amigos.
 
 

2. Ser criança é bom!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parodiando a música da Turma da
Mônica “ser criança faz bem”, isso
aparece no filme o tempo todo. Os
personagens andam de bicicleta,
brincam com cachorro, compram
sorvete, vão à banca de jornal (onde
encontram um amigo muito especial, em
uma cena de encher os olhos de
lágrimas), se reúnem para conversar e
fazem piquenique. Toda a força da
amizade e da infância aparece em cenas
que emocionam e faz lembrar aos
adultos de que criança tem que brincar e
brincando aprende, também, a se
relacionar.
 
3. Sentimentos importam
 
Em uma cena importante e emocionante
no filme, Cebolinha percebe que suas
brincadeiras para tirar Mônica do sério a
machucam. A menina, lindamente
interpretada pela atriz Giulia Benite,
reage de forma inesperada e os amigos
notam o quanto ela fica triste.
Um momento que parecia ser típico e de
humor, torna-se de aprendizado e
mostra o limite entre a brincadeira e o
bullying. Nunca se viu uma Mônica tão
humana e isso é lindo e estimulante.
 



bela canção de Tiago Iorc feita para o
longa. “Ter um norte pra poder sonhar” é
essencial para criar propósito, e a Turma
da Mônica aprende muito sobre isso.
A relação entre os quatro amigos vai
além do visto nos quadrinhos e mostra
que as soluções pros problemas da vida
só aparecem quando deixamos de lado
nossa visão egocêntrica. Cada
personagem abre mão de algo para que
o plano de Cebolinha funcione e isso é o
grande trunfo do filme: mostrar que o
trabalho em equipe depende de empatia
e colaboração e que isso forma os tais
laços.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cada suspiro é gratidão de ver
entrelaçar as mãos, que juntas podem
muito mais.”
 
 

4. A amizade é uma loucura!
 
 
 
 
 
 
 
 
A frase aparece no filme vindo
diretamente de um personagem icônico
das histórias em quadrinhos: o Louco,
vivido pelo ator Rodrigo Santoro.
Quando Cebolinha o conhece, sente que
o novo amigo não fala coisa com coisa,
até ser questionado sobre o poder da
amizade e do carinho que ele tem por
Cascão, Magali e Mônica.
Sem respostas, Cebolinha é lembrado
pelo Louco que a amizade nada mais é
que uma loucura e que cada laço criado
com um novo amigo é diferente e
especial. Não há padrão, não há regra,
há apenas a necessidade de respeito,
comprometimento e amor.
 
5. Laços são pra sempre
 
O título do filme é reforçado o tempo
todo, seja simbolicamente pelos laços
vermelhos que marcam o caminho da
turma no resgate de Floquinho, seja na

Alguns detalhes e outros personagens
que aparecem rapidamente no filme,
são conhecidos de quem já leu as
revistinhas da Mônica. Isto porque o
diretor Daniel Rezende, que cresceu
lendo A Turma da Mônica, é um grande
fã. Aparecem Horácio, Piteco, Papa-
Capim, “Seu” Juca, Cranicola e outros
que só serão vistos por quem olhar bem
atentamente cada cena. 
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O diretor, os roteiristas e até o criador
de todos os personagens aparecem no
filme. Pergunte se as crianças notaram
isto e fale a respeito de cada um.
 
Louco 
 
 
 
 
 
 
 
Já reparou que nos quadrinhos o Louco
só aparece para o Cebolinha? 
No filme, o personagem de Rodrigo
Santoro também só é visto pelo
menino.
 
 
Cranicola 
 
 
 
 
 
 
 
A caveirinha que dá conselhos
filosóficos aos personagens
da Turma do Penadinho faz uma
rápida participação quando a turminha
se perde no cemitério.
 
 
Maria Cebolinha
A irmã fofa do Cebolinha surge nas
telonas do mesmo jeito que aparece
nos quadrinhos, comendo papinha
na mesa da cozinha.

Quinzinho 
 
 
 
 
 
 
O namoradinho da Magali, o padeiro
Quinzinho, aparece oferecendo suas
gostosuras para a personagem.
 
        
Sapatos do Cebolinha
Toda a turminha perde os sapatos,
menos o Cebolinha. A cena faz
referência ao fato de que somente ele
usa sapatos nos quadrinhos.



Titi e Aninha
O romântico Titi, como sempre, está
com a Aninha. Mas também acaba
tomando umas coelhadas da Mônica
por causa do Cebolinha.
 
 
 
 
 
 
 
 
Cascuda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cascuda é só amor ao lado do Cascão
 
 
Xaveco e Jeremias
Os dois amigos surgem rapidamente
em um momento em que o
Cebolinha e o Cascão estão
provocando a Mônica. 
Como nos gibis, eles são coadjuvantes.
 
 
 

Tonhão da Rua de Baixo
 
 
 
 
 
 
 
 
Até o Tonhão da Rua de Baixo aparece.
Ele provoca o Cebolinha e o Cascão,
mas leva umas coelhadas da Mônica
quando decide provocá-la também.
 
Xabéu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Com sua beleza, a irmã do Xaveco, que
eventualmente é babá de Cebolinha e
o Cascão, distrai a dupla e estraga
mais um plano infalível contra a
Mônica.
 
 



Cremilda e Clotilde
 
 
 
 
 
 
Essa participação é 
só para quem 
acompanha as 
historinhas do Cascão. 
As gêmeas Cremilda e Clotilde tentam,
mais uma vez, dar banho no personagem
 
https://entretenimento.uol.com.br/reportagens-
especiais/turma-da-monica---lacos/#fique-de-
olho.

Qual o ator/ persongem favorito? Quem
estava mais parecido com o desenho?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevin Vechiatto como Cebolinha, Giulia
Benite (uma Mônica impecável), Laura
Rauseo (expressiva como Magali) e
Gabriel Moreira (roubando a cena como
Cascão). 
 

A adaptação - Do desenho à realidade 
O desafio foi encontrar um registro
médio das personagens, que ficasse
confortável, entre o realista e o
cartunesco. A turma, agora, é realmente
formada por crianças, que falam
como crianças e não como personagens
de um desenho, mas que se vestem com
as mesmas cores primárias e possuem os
mesmos comportamentos peculiares de
suas versões originais.
 
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/cri
ticas/criticas-de-filmes/2019/06/critica-turma-
da-monica-lacos

Pergunte quem já conhecia os desenhos
da Turma da Mônica e o que acharam da
adaptação feita com atores e depois
filmada ao vivo. O que eles acharam
igual e o que é diferente no filme?
Monte um mural dividido ao meio com a
comparação entre o desenho e o filme.
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Fale sobre o Limoeiro, o lugar onde a
turminha vive. Conhecem algum lugar
parecido? O bairro onde moram é
parecido com o Limoeiro? Por que?
 
Limoeiro
Limoeiro é representado como um
típico bairro pacato do interior, mas
mantém um aspecto atemporal em sua
ausência de tecnologia
contemporânea e habitantes que não
adotam nenhum padrão específico de
vestimenta. As mães usam vestidos e
penteados que remetem aos anos 50,
enquanto os pais adotam vestes
casuais mais contemporâneas, com
cores discretas. 
 
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/
criticas/criticas-de-filmes/2019/06/critica-
turma-da-monica-lacos

A Turma resolve encarar a missão de
recuperar o Floquinho, mas isto é
mais difícil que parece. Além de agir
como uma equipe, cada um precisa
vencer suas próprias fraquezas. 
Mostre as imagens para que
comentem e pergunte se querem
escrever a respeito. 
Se estivessem na mesma situação o
que precisariam controlar para não
falhar?

9

"Apareceu uma lenda de que ele é
uma figura criada pela mente do
Cebolinha num momento meio
maluquinho. O Louco chama o
Cebolinha de Cenourinha, para
desespero dele", diverte-se o
cartunista em conversa com o UOL.
Mas Maurício de Sousa prefere
manter o suspense sobre o
personagem, uma criação de seu
irmão Márcio Araújo. 
 
https://www.bol.uol.com.br/entretenimento
/2019/02/20/mauricio-de-sousa-responde-
se-o-louco-existe-ou-vem-da-imaginacao-
do-cebolinha.htm

7

Louco, personagem da Turma da
Mônica existe de verdade ou é só fruto
da imaginação do Cebolinha? Lance a
questão e divida a turma entre os que
acham que ele existe e os que acham
que ele não é real. Proponha um
debate.
 
Essa teoria corre entre fãs dos gibis e
já chegou inclusive até Mauricio de
Sousa. E para esclarecer se é fato ou
fake news, fomos até o estúdio do
cartunista, em São Paulo, perguntar
diretamente ao responsável pela
Turma. 
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A cena do Louco é considerada a
melhor do filme, tanto pela
interpretação do ator como pelos
truques de montagem e efeitos
especiais. Eles concordam?
Peça que descrevam o que acharam
melhor na cena e escrevam um texto
contando como foi. 
Pergunte se lembram da cena em
que o Louco diz que está “brincando
de contrário”. E explica: Se quiser
dizer que gosta? Fala que não gosta.
Se quiser dizer a verdade, conta uma
mentira. Pergunte se gostariam de
brincar assim e proponha um
“chicotinho queimado ao contrário”. 
 
Escolha um objeto e esconda-o
enquanto uma criança sai da sala. As
dicas da localização serão todas ao
contrário: se estiver em cima dirão
embaixo, se estiver perto, dirão longe
e assim por diante.
 

Comente que apesar do
compromisso de mostrar a Turma da
Mônica como ela é o filme apresenta
uma cena absolutamente inédita.
Perguntem se eles lembram o que
foi. O que acharam do  “esquadrão
anti-Turma da Mônica”, formado por
um trio de garotinhas com pelúcias.
Pergunte se gostariam de refazer a
cena, dramatizando-a. 

11
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Proponha uma pesquisa e pergunte
se não querem fazer um teste para
saber se são muito agressivos e o que
devem fazer para se controlar.  
 
CRIANÇA E A AGRESSIVIDADE
Quando pensamos em crianças, logo
associamos à imagem angelical de
pureza e doçura. Por isso nos causam
grande espanto e desorientação ao
ver atitudes agressivas em crianças
pequenas.
A agressividade é uma força
instintiva que como outras são inatas
em todos os seres humanos.
Especialmente a criança, expressa
tudo o que é mais essencial do ser
humano, uma vez que ela ainda não
completou seu amadurecimento
moral e intelectual, ou seja, ela não
tem recursos próprios para se
relacionar com o mundo.
Assim, nas crianças percebemos as
características essenciais e instintivas
do ser humano com a agressividade,
porém é individual de cada uma
como e o quanto esta se manifesta.
O seu filho revela umas atitudes
demasiadamente rebeldes,
impulsivas e agressivas.
Os seus súbitos ataques de raiva
fazem-na temer pelo futuro, mas
nem sempre a fúria é negativa. Os
pais não sabem muito bem o que se
passa.
Os filhos andam muito irrequietos,
agressivos e parecem estar a reagir
com muita arrogância. Preocupados,
os pais acham que se pode estar a
passar alguma coisa e não 

Ainda sobre a cena da encruzilhada.
Peça que se coloquem no lugar do
Cebolinha. Você tem certeza que este é
o caminho certo, mas seu amigo acha
que é o outro. O que você faz? Peça que
escrevam a respeito.

13

Outras pessoas acham que a cena da
encruzilhada foi a melhor. Pergunte o
que acharam. Alguém esperava que a
cena terminasse assim? Afinal qual dos
dois estava certo? Isso era o mais
importante? Por que? 
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Mônica é uma menina agressiva e
Cebolinha adora irritá-la o tempo todo.  
Fale a respeito da agressividade. 

14



compreendem tanta agressividade.
Embora não saiba, as crianças devem
revelar um pouco da agressividade
que guardam dentro de si. Se não é
saudável guardarem-na, também não
é saudável a soltarem a todo o
momento, mas se esta for
equilibrada até é bom para combater
o stress.
Logo à nascença, a criança solta o
seu grito de agressividade. O
primeiro grito de muitos outros que
se seguirão, sem motivo aparente ou
que pelo menos os pais não
conseguem identificar qual o motivo,
para além dos gritos de dor e de
fome.
 
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/p
sicologia/agressividade-psicanalise.htm
Teste:
https://www.uol.com.br/universa/quiz/2014
/11/25/voce-tem-comportamento-passivo-
agressivo.htm
 

O filme começa com Cebolinha
explicando um plano para o Cascão.
Ele desenhou tudo como deve
acontecer. Combine com eles um
plano secreto e peça que desenhem o
plano para apresentar para os colegas.
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 O plano é mais um plano infalível de
Cebolinha que assim como os outros,
fracassa. Porque acham que deu
errado? Mostre as imagens para que
expliquem.
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Cabelol era o nome do produto. Eles
acreditam que exista um produto
contra a calvície que cure o
problema da queda de cabelo? Peça
que pesquisem na internet e tragam
os resultados para apresentar.
Organize a turma em grupos para
que reúnam as conclusões da
pesquisa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
https://veja.abril.com.br/noticias-
sobre/calvicie/
https://www.tecmundo.com.br/cienci
a/143271-cientistas-teriam-
descoberto-cura-eficaz-definitiva-
calvicie.htm
https://olhardigital.com.br/noticia/a-
cura-da-calvicie-em-breve-pode-ser-
real/88542
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Cebolinha troca o R pelo L. Assim,
quando ele diz que quer ser o dono
da rua muita gente entende dono da
lua.
Comente que isto é um probleminha
de linguagem que hoje em dia é
facilmente corrigido em um
tratamento de fonoaudiologia.
Distribua várias tirinhas do Cascão
para que as crianças leiam e
descubram onde o Cebolinha trocou
as letras.
 
Cebolinha
Personagem de quadrinhos
Descrição
Cebolinha é uma personagem de
histórias em quadrinhos e tirinhas,
criado em 1960 por Mauricio de
Sousa. Sempre à procura de um jeito
de pegar o coelhinho de sua amiga
Mônica, o Sansão. 
 
Wikipédia
Nome completo: Cebolácio Menezes
da Silva Júnior
Criador: Mauricio de Sousa
Primeira aparição: outubro de 1960
Interpretado por: Angélica Santos,
Ivete Jayme
Moradia: Bairro do Limoeiro
Animal de estimação: Floquinho,
Juruméia, Getúlia
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cebolin
ha_(personagem)
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Alguém sabe o que é um retrato
falado? Serão capazes de fazer um? 
Divida a turma em duplas. Cada
dupla deverá escolher uma pessoa
da turma e fazer o seu retrato falado,
sem que os outros percebam. Um
desenha enquanto o outro descreve.
Depois, deverão escolher o que ficou
mais parecido mostrarão o retrato
para que adivinhem quem foi
desenhado. A atividade pode ser feita
também no computador através do
site: http://flashface.ctapt.de/
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dizer que descrever é qualificar, dizer
as qualidades que determinado ente
apresenta.  
 
Veja mais em:
https://educacao.uol.com.br/disciplin
as/portugues/descricao-fazendo-
retratos-com-as-palavras.htm?
cmpid=copiaecola
 
Retrato falado é a representação de
uma pessoa por meio de uma
imagem, segundo a abstrata
descrição de seus aspectos físicos
gerais, específicos e características
distintivas. O principal objetivo de
um retrato falado é auxiliar uma
investigação policial, diminuindo o
universo de suspeitos e apresentando
um rosto com características
semelhantes às do suspeito
procurado.
 
Diversos métodos foram
desenvolvidos para auxiliar a
reconstrução da imagem de
agressores ou autores de delitos
graves, Inicialmente utilizava-se
somente a recriação artística,
executada por experts treinados em
desenho de modelo vivo e/ou retrato
o desenho artístico. Posteriormente
desenvolveram-se técnicas e
estratégias de identificação a partir
de catálogos ou bancos de imagens
dos diversos componentes da face e
corpo humano a partir das distintas
concepções de raça e biotipologia
humana.
 
 

Retrato falado
Enquanto gênero textual, a descrição
pode ser definida como a realização
de um “retrato falado”, isto é, escrito,
seja de pessoas, lugares ou objetos.
Eis um exemplo simples: “Era um
homem alto, robusto, muito forte,
que caminhava lentamente, como se
precisasse fazer esforço para
movimentar seu corpo gigantesco.
Tinha, em contrapartida, uma cara de
menino, que a expressão alegre
acentuava ainda mais.” Note que os
elementos que se destacam nesse
breve parágrafo são os adjetivos (e
locuções adjetivas), pois é essa a
classe de palavras que denota
qualidades. Nesse sentido, pode-se 
 



Entre os catálogos de combinação de
caracteres destacam-se o "PhotoFit"
de procedência inglesa e o "Smith &
Wesson "s" Identi-Kit" e PortraitPad
utilizados no EUA. Atualmente vem
se desenvolvendo diversos softwares
com essa finalidade a exemplo do
SketchCop FACETTE Face Design
System Software, "Identi-Kit 2000",
FACES, E-FIT e PortraitPad também
de procedência dos EUA. No Brasil a
imprensa tem divulgado o
desenvolvimento de um software
com bastantes recursos o programa
Horus da Polícia Federal.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Retrato
_falado

Depois do escândalo ligando o
Intituto Royal aos testes cruéis em
animais, que foi divulgado na
madrugada desta sexta-feira (18), em
São Paulo, ONGs de proteção animal
se manifestaram contra a atitude.
Uma delas foi a PETA, maior
organização não governamental que
luta contra os maltratos aos animais.
 
 
 
 
 
 
Animal resgatado nesta sexta-feira
(18), em São Roque, São Paulo
Cristiano Novais/Cpn/Estadão
Conteúdo
 
O acontecimento tomou tamanha
proporção que, um link hospedado no
site da organização, tem circulado
nas redes sociais para divulgar os
nomes das empresas que também
realizam esse tipo de teste. No
arquivo, estão presentes nomes como:
• Johnson & Johnson
• Unilever
• Revlon
• L'Oreal
• Close-up
• Dolce & Gabbana
• L'Occitane
• M.A.C. Cosmetics
• Mary Kay
• Michael Kors
• Olay
• Shiseido Cosmetics
• P&G
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O homem do saco roubava os cães
para vender para o cientista do
laboratório que fabricava o Cabelol.
O homem diz: “Preciso de mais pelo.
Sem pelo não tem gordura sem
gordura não tem fórmula e sem
fórmula não cresce cabelo”.
Alguém já ouviu falar de coisas
assim? De empresas que usam
animais para testar ou fabricar seus
produtos? Peça que pesquisem a
respeito.
 
  
 



O LADO DAS EMPRESAS
Em comunicado à imprensa, a
Unilever anunciou que não realiza
testes em animais em território
nacional. E que a companhia realiza
pesquisas a fim de criar métodos
alternativos. 
 
— Em âmbito global, a aplicação de
testes em animais é a exceção e não
a regra na Unilever e utilizada muito
raramente e apenas quando não há
método alternativo disponível (testes
em laboratórios ou modelos
computadorizados) ou quando a
legislação de um país realmente
exigir e não existir alternativa segura.
 
A Unilever deseja eliminar a
realização de testes em animais da
legislação, mas isso leva tempo, pois
cada país tem diferentes diretrizes
sobre o tema.
 
A L'Occitane também deu o seu
pocisionamento:
— O que estamos fazendo é
trabalhar junto com todos os órgãos
necessários a fim de abolir este tipo
de teste como é feito na Europa,
onde nossa fábrica está localizada.
Neste sentido, nenhum produto
passa por testes em animais, conduta
da marca desde a sua fundação.
 
Mary Kay procurou frisar
que, no Brasil, a marca utiliza
métodos alternativos:
 

— A Mary Kay está comprometida
com o fim de teste em animais e
defende fortemente a utilização de
métodos alternativos para garantir a
segurança de seus ingredientes e
produtos. Nós não conduzimos teste
em animais em nossos produtos ou
ingredientes, tão pouco pedimos a
terceiros que façam isso em nosso
nome, exceto quando absolutamente
requerido por lei. Por mais de duas
décadas, somos líderes globais no
desenvolvimento de métodos
alternativos para garantir a
segurança do produto. Este
compromisso se mantém até hoje,
em parceria com agências
regulatórias globais, que gerenciam
segurança em cosméticos, grupos de
proteção aos animais e líderes de
pesquisa em métodos alternativos. 
Tanto L'Occitane quanto Mary Kay
ressaltaram que os testes em animais
se mantém apenas na China, onde
são requeridos por lei. 
 
Questionada pela reportagem do R7,
a P&G declarou sua versão sobre o
caso do produto Clairol.
— A P&G afirma que os produtos da
marca Clairol não são testados em
animais e nem é solicitado de nossa
companhia que qualquer fornecedor
ou laboratório realize testes em
animais em nosso nome.
No início da noite desta sexta-feira
(18), a Johnson & Johnson também se
manifestou via assessoria de
imprensa.
 



— A Johnson & Johnson esclarece
que não realiza testes em animais
para nenhum dos seus produtos de
higiene e beleza produzidos no
Brasil. Globalmente, a empresa não
realiza testes em animais para
nenhum dos seus produtos, de
higiene e beleza, exceto em casos de
exigência da legislação local de
algum país em que a empresa esteja
presente. A empresa apoia os
esforços para eliminar o uso de
testes em animais investindo
recursos científicos no
desenvolvimento e na comprovação
de métodos alternativos, buscando
suas validações, aceitação e
adequações.
(*) Colaborou Rebeca Tosta, do R7
 
Empresas de Cosméticos que não
Testam em Animais (“Cruelty-Free”)
 
 
 
 
 
 
https://belezaesaude.com/cruelty-
free/
 

Como eles podem fazer um adulto
acreditar no que estão dizendo?
 
 

Os meninos da Rua de Cima dão a
pista do homem do saco. Mas os pais
do Cebolinha não acreditam quando
eles contam o que descobriram e
mostram o retrato falado. Por que
acham que é tão difícil os adultos
acreditarem nas crianças?
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No plano do Cebolinha para regatar
Floquinho, cada um tem que usar sua
maior habilidade. Alguém lembra
quais são? Se fossem fazer um plano
assim para a turma, qual seria a
habilidade de cada um? Peça que
tentem descobrir algo que tenham
de diferente ou se destaquem.
 
Magali - muito magra
Monica - muito forte
Cascão - corre mais rápido que a
chuva 
Cebolinha - sabe irritar as pessoas
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O homem do saco: alguém já ouviu
falar? Alguém já teve ou tem medo
dele?
As pessoas que escreveram a história
do filme escolheram um vilão que
faz parte das lendas que alguém
inventou para assustar crianças. Mas
se ele roubava cachorros tinha que
ter um saco prá carregá-los, é claro!
Pergunte se querem falar a respeito,
contar uma história, escrever ou
desenhar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velho do saco
Descrição
O velho do saco ou homem do saco é
uma personagem popular utilizada
por adultos para amedrontar
crianças e fazer com que obedeçam.
Segundo a lenda, as crianças do saco
que o velho carrega eram aquelas
que estavam sem nenhum adulto por
perto, em frente às suas casas ou
brincando na rua. 

Os vagalumes acompanham
Cebolinha neste filme. Alguém já viu
um vagalume? Como é este animal?
Proponha uma pesquisa a respeito.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
  
Tudo sobre o Inseto Vaga-lume
(Pirilampo)
 
O Vaga-lume, também conhecido
como pirilampo, é um inseto
bastante curioso e interessante, que
faz parte da categoria dos
coleópteros, caracterizados pelas
emissões de luzes fosforescentes.
Essa espécie é muito comum no
Brasil, sendo encontrada
basicamente na família Lampyris
noctiluca, na qual apenas os insetos
machos são alados.
Os vaga-lumes se alimentam de
vegetais, possuem órgãos
bioluminescentes na região inferior
da área abdominal e têm hábitos de
vida noturnos. Saiba mais!

23 24



Habitat
Os vaga-lumes costumam aparecer
no início da noite. Eles vivem em
áreas com árvores e plantas e são
reconhecidos por causa de seu brilho
esverdeado, que pode ser contínuo
ou intermitente. No Brasil, a espécie
está presente em regiões com
vegetação, mas o inseto também
pode ser encontrado em outras áreas
tropicais e temperadas do planeta.
O vaga-lume se enquadra na família
dos lampirídeos, que engloba todos
os insetos que emitem
fosforescência. Estima-se que
existam mais de 1900 tipos de
espécies diferentes de vaga-lumes no
mundo, sendo a Lampyris noctiluca a
mais comum de todas. Os insetos
fêmeas não possuem asas.
 
Vaga-lume (Pirilampo)
Os vaga-lumes usam sua
bioluminescência (emissão de luz)
para a comunicação biológica.
Segundo os pesquisadores, apenas
no Brasil podem ser encontradas 500
espécies distintas desse inseto.
O vaga-lume tem grande importância
para o equilíbrio ecológico do
planeta, mas, infelizmente, o inseto
está, aos poucos, desaparecendo,
principalmente por causa da
poluição, da presença de luzes
artificiais em áreas rurais e por causa
do desmatamento do meio ambiente.
As espécies de vaga-lume utilizam
sua luz para atrair e encontrar um
parceiro sexual. Por isso mesmo, a 
 

presença das luzes artificiais pode
atrapalhar esse processo de
reprodução da espécie, pois dificulta o
encontro do macho com a fêmea.
Estes insetos apresentam tamanhos
que variam de 1 a 3 centímetros de
comprimento e vivem, em média, de 1
a 3 anos.
 
Por que o vaga-lume acende?
Os vaga-lumes emitem luz por causa
da presença da luciferina, uma
substância que é oxidada
pelo oxigênio, por meio da enzima
luciferase, e faz com que os insetos
percam energia, resultando na
emissão de luz. Esse é um processo
completamente controlado pelo
sistema nervoso. A oxidação da
substância luciferina, que é produzida
em células especiais, está relacionada
tanto à luminosidade dos insetos que
brilham constantemente quanto
daqueles que brilham em intervalos.
Cada espécie tem seu padrão de
luminosidade. Como já mencionado,
a luz do vaga-lume serve como uma
forma de comunicação entre machos
e fêmeas, fator essencial para a
reprodução da espécie.
 
Fonte:
https://www.sitedecuriosidades.com/c
uriosidade/tudo-sobre-o-inseto-vaga-
lume-pirilampo.html



Alguém se lembra como era o nome
do Louco? Licurgo Ourival Umbelino
de Oliveira. Ele diz que pode
abreviar. Se você pegar a primeira
letra de cada nome dele, qual
palavra se forma? Isto é uma sigla.
Alguém conhece outra sigla? Vamos
descobrir algumas? Peça que
procurem um endereço impresso em
um envelope e descubram onde
estão as siglas e o que elas querem
dizer.
 
Sigla é o nome dado ao conjunto de
letras iniciais dos vocábulos
(normalmente os principais) que
compõem o nome de uma
organização, uma instituição, um
programa, um tratado, entre outros.

“A trilha sonora num filme tem uma
função específica que não é só ter uma
música ali de fundo pra que você fique
entretido, ela tá contando a história”. 
Fábio Góes é o responsável pela trilha, e
comandou uma orquestra incrível que
deu o tom para o live action de Turma
da Mônica. Eles tiveram o cuidado de
colocar a essência da Mônica em
momentos icônicos da trama. 
Exiba outros vídeos para que eles
relembrem. Apresente também o tema
da Mônica que foi usado como
referência pata a música do filme.
 
https://www.youtube.com/watch?
v=6LBKMJviLaY
https://www.youtube.com/watch?
v=orATcng0s9g
https://www.youtube.com/watch?
v=qk7coRh6gC8&list=PL99AD1ADED806
7E9E
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=SnR45FNtYAA&t=106s
 
https://www.papelpop.com/2019/06/exc
lusivo-telecine-apresenta-bastidores-da-
trilha-sonora-de-turma-da-monica-
lacos/~
 
Distribua a letra da canção Original
para que acompanhem e cantem junto,
se desejarem.

Pergunte se alguém prestou atenção
nas músicas do filme e se lembra de
como elas eram. Mostre o vídeo em
que o diretor do filme, explica o que
é trilha sonora e como ela foi feita. 
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 “Só precisa de amigos quem não
acredita que pode fazer tudo
sozinho. A amizade é loucura. Você
não precisa de amigos.” O Louco diz
isso brincando de Contrários. Como
ficaria a frase de uma forma correta?
Por que precisamos de amigos? Peça
que escrevam um texto a respeito.

25



“LAÇOS 
(Tiago Iorc / Duca Leindecker)

 
Cada centímetro de chão

Pedaço da imensidão
Poeira interestelar

Quanta sorte
É poder chegar

Nessa vida
Com você

Uh...
Cada caminho trilha um sol
Dentro do olhar de cada um

Se conhecer pra se gostar
Ser mais forte
Por acreditar

Na alegria
De viver

Uh...
Todo suspiro é gratidão

De ver entrelaçar as mãos
Que juntas podem muito mais

Ter um norte
Pra poder sonhar

Ser a brisa
Vendaval pra transformar

Gota de lágrima
Trovão que vem do mar

Revolução
E a chance pra recomeçar

Quero a sorte
De reaprender

Essa vida
Ser a chuva que quer chover

Uh...
 
https://youtu.be/TiGRpGQ14qM
https://www.youtube.com/watch?
v=orATcng0s9g

 
 

Porque acham que o nome do filme é
Laços? Em que momentos apareceram os
Laços e o que eles significam?
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Distribua o texto Laços e Abraços para
que leiam e comentem
 
Laço e o Abraço
 
Você já reparou como é curioso um
laço…
Uma fita dando voltas?
Se enrosca…
Mas não se embola,
vira, revira,
circula e pronto:
está dado o laço
É assim que é o abraço:
coração com coração,
tudo isso cercado de braço.
É assim que é o laço:
um laço no presente,
no cabelo, no vestido,
em qualquer lugar que se precise
enfeitar
E quando a gente puxa uma ponta,
o que é que acontece?
Vai escorregando devagarzinho,
desmancha, desfaz se o laço.
Solta o presente,
o cabelo, fica solto no vestido.
E na fita, que curioso,
não faltou nem um pedaço.
Ah! Então é assim o amor, a amizade.
Tudo que é sentimento?
Como um pedaço de fita?
Enrosca, segura um pouquinho,
mas pode se desfazer a qualquer hora,
deixando livre as duas bandas do laço.
Por isso é que se diz: laço afetivo, laço de
amizade.
E quando alguém briga então se diz
– romperam-se os laços.

– E saem às duas partes,
igual os pedaços de fita,
sem perder nenhum pedaço.
Então o amor é isso…
Não prende,
não escraviza,
não aperta,
não sufoca.
Porque quando vira nó,
já deixou de ser um laço!
 
https://www.belasmensagens.com.br/refl
exao/laco-e-o-abraco-1230.html
 


