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Este material fornece orientações gerais para aulas de 
outros componentes ou áreas do conhecimento para a uti-
lização de temas e conteúdos presentes na obra, visando 
à abordagem interdisciplinar, que enriquece o trabalho e a 
compreensão dos conceitos discutidos:

Atividade de Ciências

1.  O detetive Andrade, a respeito do cientista Flanagan, 
disse (página 80): “Um folgadão, esse doutor Flanegan! 
Que vidão esses cientistas americanos levam!”. Bem, pa-
rece que a realidade brasileira não é exatamente assim. 
Pergunte aos alunos se eles conhecem algum cientista 
(pais, parentes, vizinhos etc.). Convide o professor de 
Ciências para conversar com eles a respeito de como é 
o cotidiano de um cientista, como está o campo de tra-
balho atualmente aqui e no exterior, quais são as pers-
pectivas de mercado de trabalho para o futuro etc. Se 
possível, convide também um cientista para ser entrevis-
tado pelos alunos.

2. Desde a época de Sherlock Holmes, muita coisa evoluiu na 
tecnologia das investigações criminais. Diversas áreas  
se relacionam e contribuem para deslindar os crimes, 
como a Medicina, a Psiquiatria, a Biologia, a Informáti-
ca, a Física, a Química etc. Estimule os alunos a atentar 
para notícias na mídia impressa e eletrônica que tra-
gam informações sobre a forma como os crimes são 
desvendados e sobre as áreas e os profissionais que 
auxiliam nesse objetivo.  

3. A droga do amor seria o remédio para o mal do sécu-
lo. Porém o autor não diz qual é esse mal. Investigue o 

que cada aluno pensou e peça que exponham a reflexão 
também na aula de Ciências, para que realizem uma pes-
quisa complementar sobre os males que assolam a po-
pulação mundial atualmente.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
FILOSOFIA

Na resenha de A droga do amor, afirma-se que “a amiza-
de é mais importante do que o amor”. Com base nessa afir-
mação, solicite aos alunos que busquem saber o que signi-
fica e de onde surgiu a expressão “amor platônico”, aquele 
amor cultivado em segredo, mais espiritual do que físico, 
que faz parte da vida de muitos adolescentes. Peça ainda 
que respondam se já sentiram amor platônico por alguém, 
descrevendo essa sensação em seguida. Questione-os: “É 
algo bom ou ruim?”. Peça que expliquem suas respostas. 

SOCIOLOGIA

A Drug Enforcement escolheu o Brasil como palco para 
seu falso sequestro por imaginar que a polícia aqui não 
seria nada organizada. Ela se enganou, mas, infelizmen-
te, nós sabemos que, pelo menos o crime está muito bem 
organizado no nosso país. Proponha um mural com o noti-
ciário relacionado ao crime organizado e também com as 
conquistas da polícia ou de outros segmentos da socieda-
de em relação ao combate ao crime. Reflita com o grupo 
causas e possíveis soluções para o problema.

Se possível, pesquise na biblioteca da sua escola ou 
da sua cidade outros livros que tratem do tema “Aventura, 
mistério e fantasia”.

Abordagem interdisciplinar em sala de aula




