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Apresentação

O livro narra a história de Ego Sum, um garoto que ganhou um par de patins. A partir desse dia, tornou-se um 
grande patinador, patinando por todos os cantos: terrenos planos, ruas e praças, exibindo para as pessoas do 
seu convívio, em velocidade cada vez mais aperfeiçoada, suas habilidades e o seu equilíbrio. O garoto se en-
controu na patinação e se colocava numa posição acima dos outros, até que resolve tirar os patins por perceber 
que, com eles, se sentia cada vez mais sozinho.

Justificativa
A obra aborda questões referentes à personalidade humana – desejos, necessidades, prazer, realização –, oferecen-
do, assim, alguns aspectos para reflexão ligados à psicologia, demonstrados e identificados por meio do persona-
gem principal da narrativa. Nele, é possível verificar a manutenção dos padrões de formação de caráter moral.

Além disso, o professor poderá trabalhar a leitura na língua conveniente aos seus alunos, já que o livro foi es-
crito em português e em inglês. 

Projeto pedagógico
Como adequar as nossas ações às pessoas do nosso convívio social; como manejar nossas vontades e incluir os 
amigos em nossas realizações; como fazer para não deixar nosso ego inflado.

Temas secundários
Comportamento, diversidade, escolhas, reconhecimento, autoestima, sociedade.

Áreas do conhecimento
Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Educação Física, Arte, Lazer, Literatura, Sociologia, Psicologia, Ciências, 
História, Geografia.

Temas transversais
Ética, Pluralidade Cultural, Saúde e Meio Ambiente.
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Indicação
Ciclo 1 – Alunos do 3º ao 5º ano.

Objetivos
Desenvolver no aluno as habilidades da leitura e da escrita. Fazer da leitura o princípio articulador das atividades 
propostas, por meio das quais o aluno poderá tomar conhecimento da construção do texto narrativo. Do mesmo 
modo, levá-lo a interpretar e compreender a mensagem da autora e, também, criar condições para debater e 
questionar o tema, que, neste caso, envolve anseios, comportamentos, harmonia, convivência e interatividade 
no meio sociocultural.

Antes da leitura
Buscar os conhecimentos prévios dos alunos sobre ego.
Que tal solicitar uma pesquisa?
• Busque com os alunos alguns conceitos e definições, como: quais são os três elementos psíquicos da per-

sonalidade humana? Qual ou quais as influências desses elementos no comportamento humano? Id, Ego e 
Superego são tidos na psicanálise de Freud como esses elementos. Como se define o Id? Como se define o 
Ego e o Superego? Em se tratando de relacionamento interpessoal, o que pode causar na pessoa um ego 
inflado demais? Do mesmo modo, o que pode causar nas pessoas um ego frágil?

• Ofereça exemplos extraídos de noticiários, revistas e jornais, que falem, por exemplo, sobre o comportamen-
to de pessoas consideradas celebridades, suas atitudes, seu modo de agir com o público ou com as pessoas 
ao seu redor. Procure, ainda, saber quais as causas que podem levar pessoas a se tornarem submissas e sus-
cetíveis a sofrer bullying nas escolas.

• Depois da pesquisa, estimule o debate, levantando questões como: até onde o ego pode levar o indivíduo a 
satisfazer seus desejos ou influenciar suas mudanças de comportamento? Pensando nisso, você seria capaz 
de conter seus impulsos para realizar um desejo? Quanto ao relacionamento interativo, caso se tornasse uma 
celebridade, você trataria de forma diferente as pessoas do seu meio de convívio?

Agora sim
Mostre o livro e aponte o nome da editora, das autoras e a data da publicação. Antecipe o interesse dos alunos 
em ler e compreender o assunto. Provoque perguntas: o que o título sugere? 

Relacione o livro com outros assuntos do cotidiano que possam ter relação com o tema, perguntando: como 
você se comporta no seu convívio familiar ou escolar? Diante de suas vontades, age adequadamente ou age por 
impulso?

Iniciando a leitura
Inicie a leitura compartilhada com a classe, aplicando a dinâmica do professor mediador. Monitore o processo 
e faça intervenções levantando hipóteses e apontando pistas. Depois, solicite aos alunos que façam uma leitura 
silenciosa, circulando com o lápis as palavras ou frases que tiveram dificuldades para entender.
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Leitura das imagens
Com os alunos, folheie o livro e converse sobre as ilustrações, ajudando-os a interpretá-las e a refletir sobre o que 
podem identificar nelas. Faça-os observar o que as ilustrações revelam sobre o texto e leve-os a pensar sobre os 
significados das expressões corporais, das roupas, dos cenários, etc. 

Sugestões para atividades
Oral
Questione:

1. O que você vê nas imagens da capa? 
2. Em sua opinião, as imagens produzidas na capa têm alguma relação com o título? Qual? 

Compreensão de leitura
Sugestões:

Organize a sala em duplas ou em pequenos grupos para responderem as seguintes questões:

1. Faça uma releitura e converse com seus colegas sobre o texto: como era a vida de Ego Sum? Ele era bagunceiro? 
Tímido? Era feliz? Chorava?

2. Escolha a alternativa que julgar correta:
Em qual destas datas Ego Sum ganhou seus patins?

a) No seu aniversário
b) No dia de Páscoa
c) No Natal
d) Em um dia nada especial

3. Leia os trechos e responda as perguntas sobre os termos grifados:
a) Ego Sum resolveu experimentar os patins. Ficou de pé naqueles sapatos sobre rodas, com um tico de “tanto 
faz” em uma mão, e, na outra, o “tanto fez”.

Em sua opinião, o que pode significar a colocação da autora nesse trecho da narrativa? O que ela revela? Sua 
intenção seria fazer relação com os sentimentos do personagem, como: certa ausência de coragem, tédio, 
apatia, indiferença? 

b) Seus pais se entreolharam ao ver que ele não tinha caído, como era esperado. Então, ele deslizou de forma 
serena e natural até o outro lado.

Determine se a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa: 
Os pais não esperavam que Ego Sum se equilibrasse, porque, até aquele dia, ele não demonstrara um propósito 
de realizar coisa alguma.
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E você?

Já passou por esse tipo de experiência? Já surpreendeu alguém por ter conseguido fazer algo diferente 
na primeira tentativa, como andar de patins, de skate ou, no futebol, fazer um “gol de placa”?

4. Com base no texto da página 15, a partir do momento em que ganhou o par de patins, o que aconteceu com 
a vida de Ego Sum?

5. Releia o seguinte trecho da obra e escolha uma das alternativas: “Ego Sum se tornou um patinador de mãos-
-cheias: uma de satisfação e a outra cheia de desembaraço”. Segundo o narrador, Ego Sum tornou-se um patinador:

a) Satisfeito e habilidoso
b) Feliz e realizado
c) Satisfeito e desembaraçado

Mapeando o texto
Para responder no caderno:

Vocabulário

Encontre no dicionário as seguintes palavras e escreva seu significado: acolá; entreolhar; deslizar; 
vagar; estimulado; fluir; flutuar.

1.  Complete as sentenças abaixo, com base no texto do livro:

a) Um riso então subiu dos próprios __________, passando pelo _________ e pelo___________ que lhe cobria o 
_____________ na velocidade que já conseguira atingir.

b) ... pelas lacunas das ____________... 
... pelo asfalto ______________...
 ... pelos cantos dos __________...

c) Os olhos atentos lhe deram mais agilidade: esticou-se em uma ____________e saiu________________________
_________. Fez virar a cabeça até de quem ___________________________________ e com pressa, e também das 
_________________________ de bicicleta, arrancando_________________ e mais ________________________. 
E assim, o Ego Sum se _____________________ainda mais...

2. Observe as expressões grifadas nas frases e, em seguida, dê seu sentido de acordo com o texto:
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a) Não era feliz nem costumava chorar. Ele era assim...bem neutro! 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

b) Era como se ele tivesse deslizado a vida toda, e todas as casas da rua, agora, iam passando rápido pelos 
seus olhos.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

c) Enchendo... Inflando-se... Até que começou a flutuar! E foi subindo, subindo, subindo... 
– Uau! Voar é bom demais! Como era gostoso se sentir por cima do mundo. Lá ele se achou, se achava...

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

3. De acordo com o texto das páginas 28 e 30, responda: 

a) Inflado, vendo o mundo lá de cima, o que Ego Sum conseguiu ver? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

b) Vendo os outros meninos e meninas brincando, sorrindo, e os dias passando como sempre, o que  
Ego Sum percebeu? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

c) Ao sentir-se sozinho, o que fez Ego Sum?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

De olho no texto

1. Em alguns momentos da narrativa, é possível perceber trechos nos quais há palavras que rimam. Encontre o 
trecho abaixo no livro e transcreva as palavras que rimam:

a) ... das matinais de sempre,
________________________________,________________________________________________________________.

b) ... pelas lacunas das horas ...
_______________________________________________________________________________________________...
_______________________________________________________________________________________________...
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c) E foi subindo, ________________, _______________________...

d) Foi caindo, ________________________, _________________...

2. Na produção de um texto narrativo, vários sinais de pontuação são utilizados. Escolha um trecho do livro 
que utilize:

a) Ponto de exclamação 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

b) Reticências
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

c) Dois-pontos
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

d) Vírgula
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

e) Ponto final
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

3. Quais sinais são utilizados nos trechos abaixo?

a) – Uau! Voar é bom demais!
_________________________________________________________________________________________________

b) Até que um dia... (que não tinha nada de especial, pois não era seu aniversário, nem Páscoa, nem Natal)
_________________________________________________________________________________________________

c) de “tanto faz” 
o “tanto fez”

_________________________________________________________________________________________________

4. Para você, o que significa a expressão “aqui e acolá”?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Desafio

Reflita sobre o seguinte trecho do livro:

“E, com a tristeza em uma mão e a esperança na outra, foi descendo suavemente...”

Atividade

Em uma folha, explique se você está de acordo ou não com a seguinte interpretação desse trecho 
da obra:

A tristeza de Ego Sum pode estar relacionada à realidade percebida, por ter, ainda, que fazer a escolha 
de abrir mão dos seus patins para que pudesse se esvaziar de seu ego inflado. Na outra mão, está a 
esperança de depois, já sem os patins, viver uma vida mais ponderada, compartilhada, sem estresse 
e sem ansiedade. 

Por falar nisso
Você também seria capaz de abrir mão de alguma coisa para mudar o seu jeito de ser, em favor de si mesmo ou 
de outras pessoas?

Uma coisa leva a outra
De acordo com os estudos sobre comportamento e relacionamento interpessoal, uma pessoa que tem o ego 
inflado demais é considerada uma pessoa com um falso sentimento de superioridade e incapaz de aprender 
e ouvir críticas, ou seja, um narcisista. Por outro lado, com o ego frágil demais, a pessoa se anula por falta de 
autoestima, torna-se submissa por medo de não ser aceita pelas pessoas do seu meio social.

Pensando nisso
Escolha uma das alternativas abaixo e, depois, fale sobre a sua personalidade com os seus colegas.

Você se considera:

a) Uma pessoa com superego, aquela que acredita nos padrões morais ensinados dentro do seu meio 
de convivência.
b) Uma pessoa apenas com ego, mais realista, ponderada, capaz de conter seus impulsos no relaciona-
mento com as pessoas de seu convívio social.
c) Uma pessoa de ego frágil.
d) Uma pessoa “narcisista” de ego inflado.
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Finalização das atividades
Sugestão:

Reúna os alunos para conversar e expressar suas opiniões, fazendo as seguintes perguntas:
1. Qual a sua opinião sobre o livro?
2. Como a leitura do livro contribuiu para a sua forma de pensar?
3. O que mais chamou sua atenção durante a leitura? Do que você mais gostou no livro?
4. Em algum trecho da narrativa, você se viu no lugar do personagem principal?

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo e nos 
debates; criatividade.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação 
do trabalho pedagógico com a obra Ego Sum – O menino que se achava da PAULUS Editora e 
não pretendem ser determinantes no que será desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que 
somente o professor conhece as necessidades específicas de sua turma.



 


