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A narrativa inicia-se com o encontro de Tudinha e Eugênio no avião. Como os 
dois viajavam desacompanhados, a aeromoça colocou-os juntos. Ela, depois 
de uns dias na casa do pai, voltava para a casa da mãe. Ele, de outra cidade, 
passaria uns dias na casa do avô. Depois da viagem, separaram-se sem trocar 
endereço nem telefone, porém, logo em seguida, voltaram a se encontrar por 
acaso. Tudinha olhava pelo vidro de trás. No carro que seguia o deles viu 
Eugênio (...) Tudinha saltou para junto do vidro de trás e de lá fez sinal para 
Eugênio (...) E, por um período curto, os dois tiveram a oportunidade de 

conviver...  
Eugênio partiu pensando em Tudinha, querendo voltar logo para a casa do avô. Uma história 
que não trata apenas do encontro dos personagens Eugênio e Tudinha. A autora, através dos 
diálogos e das situações vividas também pelos outros personagens – pai, mãe, padrasto, avô 
–, cria bons momentos de reflexão sobre família, separação, amizade, amor e morte.  

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 

Objetivos: instigar a curiosidade, ampliar o repertório do aluno 
 
Edy Lima, em Primeiro Amor, livro publicado em 2005 pela Global Editora, conta sobre o 

encontro de Eugênio e Tudinha. A história não trata apenas do encontro desses personagens. 

A autora, através de diálogos e de situações vividas também pelos outros personagens - pai, 

mãe, padrasto, madrasta, avô - cria bons momentos de reflexão sobre família, separação, 

amizade, amor e morte. 

1. Levantando hipóteses 

a. Desafio 1 

• Qual é a idade dos personagens principais? 

• Onde se conheceram? 

• Em que cidade do Brasil se passa a história? 

 

b. Desafio 2 

• Edy Lima dividiu a narrativa em nove capítulos.  A seguir você tem os títulos desses 

capítulos, porém não na ordem que a autora criou. O desafio é descobrir a sequência criada 

pela escritora.       

A morte só na televisão   Nem tudo são flores  

Acertos e acordos    Resposta pela metade 

As coisas se complicam   Sorvete e alguns problemas   

Esquecer e lembrar    Viajando desacompanhado 

Leões por todos os lados  
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Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do aluno 
 

1. No primeiro capítulo, a autora dá muitas informações sobre a vida dois personagens, 

Tudinha e Eugênio. Elabore um pequeno texto, em primeira pessoa, ou sendo a 

menina ou o menino com a intenção contar sobre sua vida. 

 

2. No segundo capítulo, Eugênio chega à casa do avô. Explique com suas palavras quais 

as causas do garoto ter se sentido estranho. 

 

3. Depois de ter lido o restante dos capítulos, descubra quem disse as seguintes frases: 

a.  A gente tem duas casas e às vezes não tem nenhuma. 

b. A gente sempre fica muito triste quando perde alguém que ama.  

c. Não vale a pena se preocupar. Tudo muda o que não tem importância muda 

mais depressa ainda e algumas coisas até viram outras.  

d. Não fique mal com seu pai por causa do sapo.  

e. Será que quando a gente gosta de alguém faz qualquer coisa para agradar, até 

mesmo carregar sapo escondido?) 

f. Estas férias ainda não acabaram, as próximas estão muito longe. Animais podem 

viajar desacompanhados, enviamos ele de volta para o Zeca. 

g. Preparei um bolo de chocolate para você 

h. Nunca tive um amigo tão especial. 

i. Eu vou perguntar se ele quer levar o sapo. 

j. Com certeza vai passar outras férias com o avô.  

k. Estou voltando da casa de meu pai e vou para casa de minha mãe.  
 

4. Crie outros títulos para os capítulos. Justifique suas escolhas. 

 

5. Crie outro título para o livro e justifique sua escolha. 

 

6. Em sua opinião, Tudinha e Eugênio vão continuar se relacionando? Justifique sua 

resposta.  

 

 
Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 

Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno e trabalhar a 
interdisciplinaridade 

 
1. No capítulo A morte só na televisão, há um trecho em que o avô diz: – Quando eu era 

criança, pensava que a minha geração ia “arrumar a casa “... Eu gostaria de saber o 

que você acha que sua geração vai fazer?  Discuta com os colegas sobre o que sua 

geração vai precisar fazer para construir um mundo melhor. O resultado das 

reflexões pode ser transformado, por exemplo, em um painel, em uma apresentação 

PowerPoint.  
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2. Pesquise sobre outros livros que contam histórias de amor. 

 

3. Entreviste pessoas mais velhas com a intenção de saber como foi o seu primeiro 

amor.  

 

4. Conheça a história de vida de seus pais e avós. Elabore textos narrativos com essas 

informações. 

 

5. Conheça outros livros de Edy Lima. 
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Respostas e Sugestões 

Parte 1 

1a.  

• A autora não menciona a idade, mas têm entre 11 e 14 

• Se conheceram no avião 

• São Paulo 

 

1b.  

Viajando desacompanhado 

Esquecer e lembrar  

Sorvete e alguns problemas   

A morte só na televisão  

Leões por todos os lados  

Nem tudo são flores  

Resposta pela metade 

As coisas se complicam 

Acertos e acordos 

Sugestão: é importante que o professor peça para os alunos relacionarem o sumário com o 

título do livro e também justificarem suas escolhas. 

 

Parte 2 

3.   

a. A gente tem duas casas e às vezes não tem nenhuma. (página 47 - Tudinha) 

b. A gente sempre fica muito triste quando perde alguém que ama. (página 49 - avô) 

c. Não vale a pena se preocupar. Tudo muda o que não tem importância muda mais 

depressa ainda e algumas coisas até viram outras.  (página 54 - avô) 

d. Não fique mal com seu pai por causa do sapo. (página 61 - Zeca) 

e. Será que quando a gente gosta de alguém faz qualquer coisa para agradar, até 

mesmo carregar sapo escondido?  (página 74- Eugênio) 

f. Estas férias ainda não acabaram, as próximas estão muito longe. Animais podem 

viajar desacompanhados, enviamos ele de volta para o Zeca. (página43 - Adélia) 

g. Preparei um bolo de chocolate para você. (página 16 - Gertrudes) 

h. Nunca tive um amigo tão especial. (página 74 - Tudinha) 

i. Eu vou perguntar se ele quer levar o sapo. (página 68 - Tudinha) 

j. Com certeza vai passar outras férias com o avô. (página 74 - Júlio) 

k. Estou voltando da casa de meu pai e vou para casa de minha mãe. (página 7 – 

Tudinha) 

 

 


