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Tico deseja ardentemente ter um irmão. 
Um dia, seu desejo se concretiza e o China 
entra em sua vida. Mas como aprender a 
conviver com aquele companheiro que não 
responde às suas brincadeiras? Aos poucos, 
numa linguagem que nasce do fundo do 
coração, que dispensa as palavras e os gestos, 
Tico aprende a compreender seu irmão 
excepcional. Surge uma bonita cumplicidade 
entre eles. Tico descobre que cada pessoa, 
por mais diferente que seja, é um universo 
luminoso e nos ensina a descobri-lo.
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Coordenação pedagógica  
Maria José Nóbrega



2

Este material fornece orientações gerais para aulas de 
outros componentes ou áreas do conhecimento para a uti-
lização de temas e conteúdos presentes na obra, visando 
a abordagem interdisciplinar, que enriquece o trabalho e a 
compreensão dos conceitos discutidos.  

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS

A SÍNDROME DE DOWN

Organize a classe em grupos e proponha aos alunos 
que façam uma pesquisa sobre a síndrome de Down. Se 
possível, agende uma entrevista com um familiar de algum 
portador da síndrome ou um especialista para esclarecer 
as dúvidas. Avalie ainda uma visita a um centro de apoio às 
pessoas com necessidades especiais, como a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), se houver algu-
ma instituição como essa na sua região ou município.

ATIVIDADE DE ARTE

AQUARELA

Em seu depoimento, o premiado artista plástico Odilon 
Moraes revela ter escolhido a pintura em aquarela porque 
ela “remete à delicadeza de uma técnica em que somos 
conduzidos pelo caminho da água sobre o papel”. De fato, 
as aquarelas de Odilon se encaixam perfeitamente à delica-
deza da história contada por Miriam Portela, o que confirma 
o acerto na escolha da técnica pelo artista.

Se houver disponibilidade desse material, peça ajuda 
a um colega da área de Arte para explicar os princípios da 
pintura em aquarela, que tem como base de mistura a água. 
Deixe que a turma descubra, por acerto e erro, a delicadeza 
desse tipo de suporte para pigmentos que vem sendo mane-
jado pela humanidade há mais de 2 mil anos.  

Se possível, pesquise na biblioteca da sua escola ou 
da sua cidade outros livros que tratem do tema “encontros 
com a diferença”.


