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Bartolomeu Campos Queirós, no livro Apontamentos, escrito 

com extrema sensibilidade poética, propõe uma reflexão sobre 

a importância de todo cidadão conhecer e pôr em prática a 

nossa Constituição, denominada por ele de Carta ou Carta 

Maior. 

 

A narrativa, entremeada de diálogos, é um convite ao jovem 

leitor para que este esteja atento às necessidades de seu país e 

aproprie-se das leis e das normas que regem uma nação. “Se terras estão dormindo, é possível 

acordá-las com arados e sementes. Para alqueires improdutivos, existem livres braços para o 

seu cultivo. Distribuir a fonte dos bens é antigo clamor dos homens. É apenas questão de 

tempo plantar uma política para o campo.” 

 

Constantes na obra do autor, a aguda consciência crítica e o compromisso com a palavra, com 

o rigor estético, estão presentes em Apontamentos, uma leitura que seduz e encanta o leitor, 

enriquecida também pelas ilustrações surpreendentes de Mauricio Negro. 

 

Temas principais: Educação, Preservação ambiental, Reforma agrária, Leis trabalhistas.   

Temas transversais: Ética, Saúde, Meio ambiente.   

Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Artes, História, Geografia, Ciências.  

Aluno leitor: a partir de 10 anos.  

 

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 
Objetivo: aproximar o aluno da leitura do livro. 

 
O escritor Bartolomeu Campos Queirós (Minas Gerais – 1944 / Belo Horizonte – 2012), no livro 
Apontamentos, escrito com extrema sensibilidade poética, propõe uma reflexão sobre a 
importância de todo cidadão conhecer e pôr em prática a nossa Constituição, denominada por 
ele de Carta ou Carta Maior. 
 
Antes da leitura, vamos tratar dos símbolos nacionais. Os símbolos e hinos são manifestações 
gráficas e musicais, de importante valor histórico, criadas para transmitir o sentimento de 
união nacional e mostrar a soberania do país. Segundo a Constituição, os quatro símbolos 
oficiais da República Federativa do Brasil são... Use seus conhecimentos e sua imaginação e 
complete a frase. Caso você não os conheça, pesquise para descobrir!   
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Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do livro. 

 
1. Leia todo o livro com a intenção de conhecer o seu  conteúdo e  observar as ilustrações.  
2. Escolha um trecho e uma ilustração de que mais gostou e justifique sua escolha.  
3. Explique o que compreendeu do trecho: “Educação é manhã onde acorda a 

liberdade!” 
4. Transcreva o trecho em que há referência ao meio ambiente. 
5. Qual sua opinião sobre a afirmação do autor: “É que na palavra cabe tudo: silêncio, 

dor e desejo, cabe luta e muito mais”. Justifique seu ponto de vista com exemplos.  
6. Explique o que significa mandado de injunção. 
7. Explique o que o autor nos propõe na página 29.  

 

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 

Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno. 
 

1. Conheça outros livros escritos por Bartolomeu Campos de Queirós. 

2. Pesquise para saber quantas constituições o Brasil já teve.  

3. Quais foram as mudanças significativas que ocorreram na nossa última Constituição?   

4. Descubra outros livros ilustrados por Mauricio Negro. 

5. Se a sua religião permitir, descubra mais sobre São Francisco, citado na página 19.  

6. Pesquise sobre a criação da bandeira brasileira e o significado de suas cores.   
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