
Para Além das Montanhas Escarpadas 
Propostas para pais, educadores, 
bibliotecários, professores... 
Ideias para se realizarem atividades tendo por base este livro.  
Deve-se adaptar ou escolher a proposta conforme a idade da criança. 
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1) ARECACEAE 
Será que esta história se passa em Portugal? É pouco provável, pois nesta praia existem altas 

palmeiras a crescer espontaneamente. 

 

Propostas: Pesquisar sobre algumas das seguintes curiosidades: 

a) As palmeiras são árvores? 

b) Qual a diferença entre palmeira e coqueiro? 

c) Quais as espécies cultivadas para a obtenção de outros produtos? Quais produtos? 

d) Existe em Portugal alguma praia com o nome de Palmeiras? 

f) Qual a flora autóctone da sua zona? Se possível, fazer um passeio nas zonas dunares e 

descobrir. Se não existir uma praia perto, fazer um passeio nas redondezas e identificar as 

espécies locais – uma boa app a usar é a Google Lens ou Lente do Google. 

 

 

2) LIVRO ACORDEÃO 
Este livro está construído em acordeão. 

 

Proposta: Construir um livro acordeão. 

 

O texto e os gráficos abaixo foram extraídos do livro do autor «Vamos fazer um livro? – guia para 

construir um livro artesanal».  

Nesse guia encontram-se muitas outras formas diferentes de construir um livro acordeão. 
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3) MAPAS E PIRATAS 
No livro temos o mapa da terra dos homens cabeça-de-atum e dos homens cabeça-de-besugo. 

Sempre se fizeram mapas para se conhecer o mundo.  

 

Propostas:  

a) Desenhar o mapa casa-escola. 

b) Os piratas faziam vários mapas, mas o X, onde supostamente estaria enterrado o tesouro, 

foi uma invenção de escritores como Edgar Allan Poe. Quais foram os piratas mais 

conhecidos e temidos? Quem foi Bartolomeu Português ou o Barba-Negra? Qual a ligação 

entre a Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha e o pirata Barbarroxa? 

 

4) HOMENS CABEÇA-DE-ATUM E CABEÇA-DE-BESUGO 
Homens com cabeça de peixe...  

 

Propostas: 

c) Desenhar estes homens a realizar algumas tarefas vulgares como cozinhar ou brincar. 

d) Inventar outras espécies de homens com cabeça de outros animais. 

e) Pesquisar quem foi o «homem dragão», o «homem de Flores» ou o Homo de Nesher 

Ramla. 

f) Ir à lota ou ao mercado para tentar identificar os peixes. 

 

5) LINHAS E MAIS LINHAS 
Nas ilustrações destacam-se os imensos traços que as compõem. 

 

Propostas:  

a) Fazer um desenho apenas com linhas a definir as cores e as sombras dos vários 

elementos: linhas curvas, retas, a tracejado, grossas e finas, cruzadas… 

b) Fazer um desenho só com cruzes. 

 

6) IMAGENS QUE FALAM 
Na lauda do livro acordeão, onde está uma cascata, diz: «Ele chora. Como se precisassem de 

amparo, as lágrimas lutam contra a gravidade e caem lentas, como mel, e desfazem-se a custo na 

areia.». Há alguma ligação do texto com a imagem dessa lauda?  

 

Proposta: Encontrar, ao longo do livro, relações ou contradições na relação texto-ilustração. 


