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O reizinho mandão

Democracia e liberdade são bens difíceis  

de conquistar. Mas talvez sejam 

ainda mais difíceis de manter, pois sempre 

haverá sapos querendo fingir-se de reis, ou 

governantes autoritários, que ignoram as 

verdadeiras necessidades de seu povo.

E isso é assunto para crianças?

Este livro prova que sim.
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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 Educa
´
cão Física

SEU MESTRE MANDOU

Uma brincadeira bastante descontraída para fazer com a 
turma é “Seu mestre mandou”. A sugestão é aproveitar o 
jogo para desenvolver noções de espacialidade e fragmen-
tação corporal. Divida a turma em grupos de até dez alunos 
por vez. Um deles será o “mestre”, que, posicionado à frente 
do coletivo, inicia uma movimentação sempre em “câmera 
lenta”, e os demais devem segui-lo, imitando-o na medida 
do possível e sem deixar que o grupo se desfaça. A ideia é 
que essa liderança possa se alterar até que todos tenham 
passado pela função do mestre, que conduz o coletivo. O 
objetivo de todos é fazer com que os movimentos do mestre 
e do grupo sejam cada vez mais fluidos, até que seja quase 
impossível diferenciá-los.

O espaço da quadra ou do pátio da escola são ideais 
para a realização da atividade.

Atividade de Arte

NA TERRA DO REIZINHO MANDÃO

Peça aos alunos que criem um desenho do reino governado 
pelo reizinho mandão. Estimule-os a retratar as cenas que 
mais chamaram a atenção durante a leitura da história, ou 
mesmo alguma passagem que não tenha sido ilustrada e à 
qual queiram dar a sua versão. Os materiais utilizados po-

dem ser os mais diversos: giz de cera, canetinha, lápis de 
cor, colagens etc. O resultado pode ser apresentado para os 
pais ou para a comunidade escolar.

Atividade de História

A ORIGEM DA DEMOCRACIA

Proponha uma pesquisa sobre a palavra democracia. Peça 
que cada aluno pergunte aos pais ou familiares o que sa-
bem do assunto e tome nota do que caracteriza um governo 
democrático, além de pesquisar em livros e na internet, se 
possível. Em seguida, promova algumas comparações com 
a maneira de governar do reizinho mandão.

Atividade de Geografia

ONDE EXISTE MONARQUIA?

Regime antes dominante na maioria dos países, a monar-
quia hoje é residual como regime político, e poucos são os 
monarcas que realmente detêm o poder, sendo reservado 
aos reis e rainhas da atualidade um papel mais simbólico 
de representante do Estado. São monarquias democráticas, 
algumas centenárias, e que ainda exercem no imaginário 
popular grande fascínio. 

Proponha à turma que pesquise os países onde ainda 
existem famílias reais e se algumas delas têm poder de 
fato. É provável que os alunos descubram que apenas em 
alguns países árabes ainda é possível a existência de “rei-
zinhos mandões”.

Se possível, pesquise na biblioteca da sua escola ou 
da sua cidade outros livros que tratem do tema "o mundo 
natural e social". 


