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O garoto João é o narrador desta história, uma continuação de 

Guerra na casa de João. Neste livro, as situações e os conflitos vividos 

são aqueles gerados pela separação: o pai em outra casa, nova 

rotina, o namorado e posteriormente marido da mãe, o doutor 

Spielberg, a chegada de sua filha Penélope que morava nos Estados 

Unidos. Porém, mais uma vez Toni Brandão, com seu de jeito de 

articular e construir seu texto e os personagens transforma tudo em algo muito simples de 

ser resolvido. 

O que fica, de mais forte, da leitura é a importância do diálogo, de expressar o que sente, das 

palavras usadas com sinceridade e clareza. Graças à relação com os pais ser baseada nessa 

transparência é que a história de João é leve e bem resolvida. Bom, a conversa com minha 

mãe foi bem longa. Eu perguntei se eu Ia continuar a ver meu pai do mesmo jeito e nos 

mesmos dias. Ela falou que era claro que sim. (...) Nós deixamos pra conversar sobre outros 

detalhes depois. Afinal, o casamento só ia acontecer em dois meses...  

 

Temas Principais: Família, Relacionamento, Adaptação, Sentimentos, Diálogo.         

Tema Transversal: Ética. 

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 

Objetivos: levantar hipóteses sobre a história 
 
No livro que você vai ler, o adolescente João é o narrador desta história, uma continuação de 

Guerra na casa de João, em que o personagem teve que enfrentar a separação dos pais. 

Neste livro, os conflitos são outros: ele precisa lidar com uma situação nova: sua mãe tem um 

novo amor. 

Use seus conhecimentos e sua imaginação e elabore um diálogo em que a mãe de João conta 

para ele sobre o seu relacionamento.  

 

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do livro 
 

1. Leitura integral do livro com a intenção de conhecer os conflitos vividos por João. 

2. Conte como o pai de João reagiu quando ele contou sobre o relacionamento da mãe.  

3. Elabore um texto em primeira pessoa tendo como narrador o Doutor Spielberg, 

falando para si mesmo de João.  

4. Releia o capítulo 6 e reconte-o, utilizando quadrinhos. 

5. Comente sobre o relacionamento de João com Penélope.  
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6. Atribua adjetivos para o relacionamento de João com: ele mesmo, a mãe, o pai, 

Doutor Spielberg e Penélope. 

7. Elabore um texto narrativo e descritivo com a intenção de traçar um perfil de João.  

8. Em sua opinião, João lidou bem ou mal com o casamento da mãe? Justifique seu 

ponto de vista. 

 

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 

Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno 
 

1. Pesquise para saber mais sobre outros livros de Toni Brandão, principalmente Guerra 

na casa de João. 

2. Pesquise para saber mais sobre o ilustrador. 

3. Pesquise sobre o MASP e outros museus brasileiros. 

4. Pesquise sobre o diretor de cinema Spielberg. 

5. Pesquise para saber sobre a história do divórcio no Brasil. 
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