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A Nuvem 
 

Autora: Gudrun Pausewang 
Ilustrações: Camila Mesquita 
Faixa Etária: A partir de 13 anos 
Formato: 14x21cm 
 
A história de A nuvem, da premiadíssima escritora alemã Gudrun Pausewang, 
aborda um acidente na usina atômica de Grafenrheinfeld. A narrativa centra-
se na luta da adolescente Janna-Berta para sobreviver ao ataque atômico. Ela 
assiste indefesa à destruição de sua cidade, Schilitz, o desaparecimento de 
sua família e à morte de seu irmão. 
Petrificada de espanto, Janna-Berta permaneceu no elevado. A nuvem de 

poeira dissipou-se, e lá embaixo estava Uli estendido no chão. (...) A cabeça de Uli, coberta 
pelo capuz, parecia estranhamente achatada sobre uma poça de sangue, que aumentava a 
cada momento. (...) Janna-Berta jogou a bicicleta no chão, desceu correndo pelo declive e 
ajoelhou-se ao lado de Uli. De uma forma realista e envolvente, a autora desperta no jovem 
leitor o sentimento de solidariedade e o questionamento sobre a preservação do planeta.  

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 

Objetivos: levantar hipóteses sobre a obra 
 

1. A história de A nuvem, da premiadíssima escritora alemã Gudrun Pausewang, aborda 

um acidente em uma usina atômica. A narrativa centra-se na luta da adolescente 

Janna-Berta para sobreviver ao ataque atômico. 

a. Em sua opinião, quais são as consequências de um ataque atômico? 

b. Use seus conhecimentos e sua imaginação e escreva o primeiro parágrafo da 

história. 

 

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do aluno 
 

1. Leia o texto Falharam com a intenção de observar o que diz respeito ao momento 

em que o livro foi escrito e o que diz respeito a qualquer época e lugar. 

2. Escolha um trecho deste texto e reescreva-o, atualizando os acontecimentos 

nacionais ou internacionais.  

3. Escolha um trecho deste texto e acrescente acontecimentos ou ações positivas   

relativos ao Brasil. 

4. Leitura da história com a intenção de criar títulos para os capítulos. 

 

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 
Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno e trabalhar a 

interdisciplinaridade 
 

1. Pesquise para saber sobre a autora. 
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2. Pesquise para conhecer a ilustradora. 

3. Pesquise sobre os vários tipos de energia. 

4. Pesquise sobre alguns acidentes nucleares. Por exemplo, o da usina americana Tree 

Mile Island e o de Chernobyl. Escolha um deles e elabore, com suas palavras, um 

texto informativo.   

5. Pesquise para saber mais sobre os irmãos citados na página 11. 

6. Pesquise para saber sobre a origem da bomba atômica.   

7. Pesquise sobre as usinas nucleares antes e depois do acidente da usina de 

Fukushima,  no Japão.   
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