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Vida de professor não é moleza. O Professor Burini não sabe mais o que
fazer para que os alunos prestem atenção nas aulas de Português. Como
lidar com a indisciplina e a irreverência dos estudantes da Escola
Centenário, principalmente da turma das Quatro Calamidades, que o
apelidou de Professor Burrim?
Burini então decide: vai mudar de profissão. A gota d’água foi uma fogueira em plena sala de
aula. Ele não pode mais viver daquela forma, aguentando a grosseria dos alunos e ainda por
cima
ganhando mal.
Mas o
que
o
Professor Burini pode
fazer?
Mudar de profissão não é como mudar de sapato ou roupa, que a gente troca quando quer.
Ainda mais na idade dele.
A solução, imprevisível, estava num picolé. E foi uma surpresa muito gostosa para todos.
Ainda mais porque, mesmo na nova profissão, ele não deixou de ser um bom professor.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivo: levantar hipóteses sobre o livro
1. O livro que você vai ler conta sobre um professor e quatro alunos que o
enlouqueciam – Ringo, Queixada, Pisca-Pisca e Coça-Coça. Em sua opinião, o que eles
faziam que enlouquecia tanto o professor? Cite algumas atitudes.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do aluno
1.
2.
3.
4.
5.

Liste as características dos personagens da história.
Desenhe-os diferente do livro ou faça caricaturas.
Discuta a questão comportamento dos alunos da história e do professor.
Conte como se sentiu o professor depois do encontro com Queixada.
Elabore em grupo cinco questões sobre a história. Promova uma gincana com os seus
colegas.
6. Você achou o título bem escolhido pelo autor? Justifique sua resposta.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno, trabalhar a
interdisciplinaridade
1. Pesquise para saber sobre a vida do escritor José J. Veiga. Localize no mapa o estado
e cidade natal em que nasceu o escritor. Descubra a que distância ela está de sua
cidade.
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2. Pesquise para conhecer outros livros publicados por José J. Veiga. Monte um painel
com as capas dos livros.
3. Discuta com seus colegas sobre os seus professores preferidos. Traça um perfil
destes professores.
4. Conheça outras histórias de escritores consagrados sobre professores e alunos.
Escolha uma delas e leia para a classe.
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