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Sobre o livro
“Ao elaborarem um trabalho escolar sobre violência, Arthur, Melina e Vanessa apresentam uma
série  de  relatos,  dados  estatísticos,  entrevistas  e  depoimentos  que  mostram  as  diversas
manifestações  da  violência.  Entre  os  assuntos  abordados,  estão  o  maltrato  aos  idosos,  as
ameaças na escola, a gravidez na adolescência, além do problema com drogas e bebidas.”

Sobre a autora
“Formada em Jornalismo, Giselda Laporta Nicolelis teve sua primeira história publicada em 1972
e o primeiro livro em 1974. Foi então que descobriu seu verdadeiro caminho: a literatura infantil e
juvenil, crianças e adolescentes. Hoje sua obra abrange mais de cem títulos, entre livros infantis e
juvenis, ficção, poesia e ensaio, publicados por dezenas de editoras, com centenas de edições, e
milhões de exemplares vendidos.
Muitas de suas obras abordam temas que ajudam a combater o preconceito contra os diferentes,
excluídos, ou seja, a minoria.”

1) Depois de ler o livro de Giselda Laporta Nicolelis, e diante do fato de sua turma estar envolvida
na produção de um jornal, o que, depois da leitura dessa obra, você pensa que seja necessário
discutir entre seus amigos e no ambiente da escola?
2)  Pesquise  sobre  algum  livro  acima  escrito  pela  autora  e  responda:  você  acha  que  sua
linguagem e os assuntos discutidos por ela, representam a realidade dos adolescentes e jovens?
Representa a sua realidade? Você vive nesse mundo em que o preconceito e o desrespeito
imperam?



3) Que parte do livro mais tem a ver com ao seu dia a dia?
4) O que chamou mais sua atenção durante essa leitura? Essa situação o conscientizou sobre
que verdade que mudará, ou reforçará, seu jeito de pensar sobre você e o mundo?
5) Que violência é mais presente em seu cotidiano, na escola e fora dela?
6) Os comentários dos alunos envolvidos na pesquisa, comentários feitos após o término das
entrevistas, são coerentes? Em que parte do livro você aprendeu algo com a discussão dos três
amigos?
7) O que você pensa sobre a parte do livro que discute a situação da gravidez na adolescência?
8) O que você pensa sobre a parte do livro que apresenta a afirmação de que pais não são
amigos, são pais?
9) As situações vividas pelos três amigos com suas avós ensinaram o que a você leitor?
10) Você recomendaria este livro a alguém? Por quê?


