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Em #Cuidado: garoto apaixonado, a história é narrada em 

primeira pessoa, por Tui, um adolescente tímido de onze 

anos que, no início do ano letivo, apaixona-se 

perdidamente, à primeira vista, por Camila, uma aluna 

nova na escola. O que não poderia ter acontecido é que o 

melhor amigo de Tui, o extrovertido Alê, o garoto mais 

popular da escola, também se apaixona pela garota.  

 

Está formada assim a trama da narrativa. Uma narrativa 

que agrega sentimentos, dramas, dilemas, emoções 

conflitantes próprias do leitor juvenil, bem como temas pertinentes a qualquer época. 

 

As ilustrações bem-humoradas são do artista Orlando Pedroso. Em 2009, este best-seller, que 

já vendeu 300 mil exemplares, foi adaptado para o teatro e Toni Brandão venceu o Prêmio 

APCA. 

 

Temas principais: Comportamento, Sentimento, Amizade. 

Temas transversais: Ética. 

 

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 
Objetivo: Aproximar o aluno da leitura do livro e ativar seu conhecimento. 

prévio. 
O livro que você vai ler, #Cuidado: garoto apaixonado, de Toni Brandão, traz a história narrada 

em primeira pessoa por Tui, um adolescente tímido de onze anos que, no início do ano letivo, 

apaixona-se perdidamente, à primeira vista, por Camila, uma aluna nova na escola.  

 

O que não poderia ter acontecido é que o melhor amigo de Tui, o extrovertido Alê, o garoto 

mais popular da escola também se apaixona pela garota. A partir daí, tudo sai do lugar – ações, 

relacionamentos, emoções, comportamentos e sentimentos.  

 

 Imagine que você é o autor e elabore um parágrafo, de no máximo dez linhas, em que 

Tui conta sobre o primeiro de aula. 
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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 personagens e criar títulos para 

os capítulos. 

2. Crie uma caricatura de Tui, Alê e Camila. 

3. Escolha um capítulo e reconte-o, utilizando quadrinhos.  

4. Conte como o conflito vivido por Tui em relação à Camila é solucionado. 

 

 

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 

Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno. 
 

1. Pesquise para conhecer outros livros ilustrados por Orlando Pedroso. 

2. Pesquise para saber mais sobre a peça Romeu e Julieta.  

3. Utilizando mídia digital, monte uma apresentação de um minuto sobre o autor Toni 

Brandão e sua obra. 
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