
 

PROJETO DE LEITURA   
IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO – CRÔNICAS PARA JOVENS 

 

Ignácio de Loyola Brandão – Crônicas Para Jovens 
 

Autor: Ignácio de Loyola Brandão 
Faixa Etária: A partir de 13 anos 
Formato: 16x23cm 
 
Pequenos fatos do cotidiano, situações engraçadas, pessoas anônimas, 
acontecimentos políticos e sociais do Brasil e do mundo, reminiscências da 
cidade natal, a vida na cidade grande, dúvidas, denúncias, relatos pessoais 
e encontros são registrados pelo olhar atento e aguçado de Loyola, ora de 
forma leve e bem-humorada, ora de forma mais crítica e reflexiva. 
No dia em que os aviões mergulharam nas torres nova-iorquinas, ao sair à 

rua para vir trabalhar, dei com uma jovem, adolescente, grávida. Ela acariciava a barriga. (...) 
Lá dentro, a criança não sabia de nada. Não tinha informações sobre o mundo que virá 
habitar dentro de pouco tempo. 

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 

Objetivo: conhecer o autor 
 

1. Para saber mais sobre o autor e o livro, leia a entrevista feita por Antonieta Cunha. 

Prepare uma apresentação com trechos da entrevista em forma de reportagem.  

 

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do livro 
 

1. Leia integralmente o livro com a intenção de conhecer as crônicas e a maneira como 

o autor as estrutura. Anote o que observou.  

2. Reconte oralmente uma das crônicas. 

3. Reconte através de colagem uma das crônicas. 

4. Reconte por escrito uma das crônicas. 

5. Em dupla, selecione as crônicas mais divertidas, as mais reflexivas e as mais pessoais. 

Justifique as escolhas.  

6. Escolha uma das crônicas e transforme-a em música.   

 

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 

Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno 
 

1. Pesquise para conhecer outros livros do autor. Escolha um e elabore ma 

apresentação sobre ele. 

2. Pesquise para conhecer a cidade natal do escritor e outras cidades próximas.  

3. Pesquise para descobrir alguma pessoa famosa nascida na sua cidade.  

4. Conheça outros livros da Coleção Crônicas para Jovens da Global Editora. Dentre eles 

escolha um que gostaria de ler.  
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