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O têpluquê e outras histórias 

Proposta de trabalho  

1. Apresentar autor – Manuel António Pina (1943-2012) e a sua obra. 

2. Anunciar que vamos ler/ ouvir histórias para brincar com as palavras. 

3. “A revolução das letras” 

a. Como estão organizadas as letras? (alfabeto) 

b. Quantas vogais há? (5) Quantas consoantes? (21 agora; mas quando a história foi escrita só 18 – sem 

k, w, y) 

c. O que significa “revolução”? 

d. O que poderá acontecer na Revolução das Letras? 

e. Ler parte I. Acompanhar o texto, mostrando a palavra “privilegiado”, “trabalhar” 

f. Apresentar a palavra “ Scrtrd” e pedir ideias para o seu significado. 

g. Ler parte II. Acompanhar a leitura, mostrando a palavra “metediço”. 

4. “Gigões e anantes” 

a. Quando se revolucionam as letras, as palavras, o que pode acontecer? 

b. Entregar cartões a alunos diferentes com as palavras “gigões”, “ananates”, “xubiante”, “xixanava”, 

“ximbimpante” (os alunos não podem ver o cartão até que a professora lhes diga). 

c. Pedir a cada um dos alunos possível significado para aquelas palavras. 

d. Ler a história. 

e. Nesta história, quem é dona do alfabeto? (Ana) 

f. O que faz a Ana? 

g. Mas às vezes há meninos que trocam o alfabeto sem querer porque a língua se entaramela. Isto é 

normalmente considerado um defeito e não uma virtude. 

5. “O Têpluquê” 

a. Ler a história (sem dizer o título). 

b. Pedir sugestões de títulos. 

c. Mostrar o título verdadeiro e tentar que o expliquem. 

d. Expor lista de várias palavras para que as digam como diria o Pedro (ex. carta, camisa, costa, 

camioneta) 

e. Apresentar o caso (fictício) da Tatiana que troca “t” pelo “r” (O Têplurrê). Sugerir que na sala de aula 

ou em casa construam uma história sobre a Tatiana. 

OU 

Todos escrevem num papel uma palavra inventada que colocam num saco. Cada aluno vai escolher 

três dessas palavras (aleatoriamente) e escreve uma história com elas. 


