
 

PROJETO DE LEITURA   
GUERRA NA CASA DO JOÃO 

 

Guerra na casa do João 
 

Autor: Toni Brandão 
Ilustrações: Attilio 
Formato: 13,5x21 cm / 88 páginas 
 

João, um garoto de onze anos, filho único de um casal com muitas 

divergências de opinião, vive neste livro o conflito de ter de lidar com 

a separação dos pais. A convivência entre o casal fica cada dia mais 

insustentável e o melhor mesmo, apesar de todas as consequências, 

é o divórcio. A história é narrada a partir do ponto de vista do João. 

Um garoto inteligente, amadurecido e bem humorado. Por isso, a 

leitura transcorre descontraída e ao mesmo tempo permeada de 

muita seriedade e reflexão. 

Toni Brandão trata de um assunto tão problemático com uma naturalidade invejável. Legal 

foi o que disseram os Dolly 1 e 2:   – Bem-vindo ao Clube dos Filhos dos Pais Separados. Eu 

falei obrigado. E fiquei muito curioso, esperando para ver como seria tudo dali pra frente Eu 

só tinha uma certeza: a guerra tinha acabado. E isso era muito bom.      

 

Temas Principais: Divórcio, Separação, Amadurecimento, Família Relacionamento Afetivo.     

Tema Transversal: Ética 

 

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 

Objetivos: aproximar o aluno da leitura do livro 
 

1. O livro que você vai ler, Guerra na casa do João, escrita por Toni Brandão e ilustrada 

por Attilio, conta a história.... Bem, vamos conhecer o prefácio, escrito pelo próprio 

João. Durante a leitura preste atenção sobre o que ele diz sobre o lugar onde mora.  

 

Oriente Médio. Esse é o apelido que eu dei ao meu apê. Poderia ser também Leste da 

Europa, alguma favela carioca qualquer outro lugar do mundo onde tenha algum tipo de 

guerra. Mas eu escolhi o Oriente Médio. Lá em casa a temperatura é máxima.  

A tela é muito quente. E o domingo não é nada legal. Domingo, na verdade, é o pior dia. É 

no domingo que os meus pais passam o tempo todo juntos. E brigando. Foi por causa das 

brigas dos meus pais que eu apelidei o nosso apê de Oriente Médio. 

Bem vindos à guerra.  

 

a) Quantos anos você imagina que tem o João? Justifique seu ponto de vista.  

b) Explique o motivo de João, ao se referir ao seu apartamento, fazer referências ao 

Oriente Médio e ao Leste da Europa.  

c) Em sua opinião, quais seriam os motivos das brigas entre os pais de João?   
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Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do livro 
 

1. Leitura integral do livro com a intenção de conhecer a história e criar títulos para os 

capítulos. 

2. Utilizando desenhos, retrate os sentimentos de João nos três primeiros capítulos. 

3. Conte sobre a separação como se fosse ou a mãe ou o pai de João. 

4. Em sua opinião, João identifica-se mais com a mãe ou com o pai? Justifique seu 

ponto de vista. 

5. Utilizando apenas adjetivos, descreva os sentimentos de João em relação à 

separação dos pais a partir do capítulo 4.  

6. Qual sua opinião sobre a escolha do título do livro. Comente 

7. Imagine que você é amigo de João. O que você lhe diria sobre ser filho de pais 

separados? 

8. Se este livro você um filme, que filme seria? 
9. Elabore um prefácio para o livro com a intenção de convencer outros leitores a lê-lo.   

 

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

 

1. Pesquise para conhecer outros livros de Toni Brandão e cite um que teria vontade de 

ler.   

2. Pesquise sobre uma guerra importante e conte para classe.   

3. Pesquise sobre a origem das favelas no Rio de Janeiro.          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regina Maria Braga 

Assessora Pedagógica 

reginabraga@globaleditora.com.br 

mailto:reginabraga@globaleditora.com.br

