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Estórias da Mitologia 1 – Eu, Zeus, o Senhor do Olimpo 
 

Autor: Domício Proença Filho 
Ilustrações: César Landucci e Mauricio Negro 
Faixa Etária: A partir de 12 anos 
Formato: 14x21 cm 
 

Seja como for, a arte literária não passa de uma mentira, como a 
mitologia. É certo, porém, que essa falsidade de ambas costuma esconder 
as mais profundas verdades. Desde o prefácio, Domício Proença Filho – 
ficcionista, poeta, crítico e professor – aguça nossa curiosidade, 
envolvendo-nos em uma atmosfera no mínimo intrigante, jogando com 

verdades e mentiras, enfim, construindo sua intenção – o jogo ficcional. Neste volume 1 
de Estórias da Mitologia é Zeus, o Senhor do Olimpo, quem nos fala. Conta-nos, em primeira 
pessoa, a sua história, a sua grandeza e a sua fragilidade. Quem nunca ouviu falar de mim vai, 
finalmente, saber quem eu sou; quem já me conhece, recordará minha história e, podem crer, 
vai se surpreender com certas revelações. 
Várias histórias – curtas, mas surpreendentes – vão conquistando o leitor, que se deixa levar 
pela aventura e pela identificação natural do ser humano com o poder. 

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 

Objetivos: contextualizar o livro 
 

1. Antes de você iniciar a leitura de Estórias da Mitologia 1- Eu, Zeus, o Senhor do 

Olimpo, leia o que o autor conta sobre o livro, no texto Ao leitor. Depois da leitura, 

reconte o trecho em que autor acha a pasta azul. 

 

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 
Objetivo: resgatar a leitura do livro 

 
1. Leia o primeiro capítulo com a intenção de conhecer o princípio de tudo. Faça um 

esquema para mostrar a relação entre os deuses. 

2. Leitura dos outros capítulos com a intenção de conhecer as histórias de Zeus. 

3. Releia as histórias com a intenção de anotar os nomes dos deuses e deusas. 

4. Monte um jogo de adivinhação com estes deuses.  

5. Escolha uma história e conte oralmente para a classe. 

6. Escolha uma história e reconte-a mudando o foco narrativo. 

 

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

 

1. Pesquise para saber mais sobre o autor. 

2. Pesquise para conhecer os ilustradores. 

3. Escolha três deuses ou deusas e pesquise para saber mais. 

4. Conheça, do mesmo autor, Estórias da Mitologia 2: Nós, as Deusas do Olimpo e  

Estórias da Mitologia 3 - Os Deuses, menos o pai.  
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