Proposta de leitura e análise do livro

Sugestões para orientar a reflexão individual,
o convite à escrita, ou o debate na sequência da leitura
de cada capítulo ou conjunto de capítulos

Questão prévia à leitura:
• As personagens desta história são alunos que frequentam uma escola de 3.º ciclo
e de ensino secundário situada numa zona que é afetada por um terrível incêndio.
Será importante conhecermos como se originam os incêndios? Porquê?
• Cada um de nós deve ter consciência daquilo que pode fazer para evitar
incêndios? Porquê?
• Os títulos dos onze capítulos do livro e o suplemento «O aquecimento global
e o risco de incêndio» despertam curiosidade? Porquê?
Capítulo 1 • Gonçalo Gama
• A professora de Geografia propõe aos alunos do 12.º ano como tema de trabalho
a questão das alterações climáticas. Vale a pena estudar esta questão? Porquê?
• Gonçalo tencionava trabalhar na biblioteca, mas afinal resolveu ir ao encontro
de uma colega mais nova que só conhecia de vista. O que o fez mudar de ideias?
• A forma como Gonçalo organiza as suas pesquisas pode ajudar quem pretende
fazer um trabalho do mesmo tipo? Em quê?
Capítulo 2 • Vanda Vicente
• Por que motivo a mãe de Vanda lhe pediu com insistência para não se esquecer
de pagar o seguro no multibanco?
• A preocupação dela com o risco de incêndio teria razão de ser? Porquê?
Capítulo 3 • Lira Lima
• No passado a vida de Lira não correra da melhor forma. Será que se pode
considerar que é uma pessoa desadaptada? Porquê?
Capítulo 4 • Marina Moura
• Como se pode avaliar o tema proposto por Lira para o workshop?
• Por que motivo Vanda pediu a Gonçalo Gama para ajudar na recolha de galhos
secos? E por que motivo convidou Marina?
• Como se pode verificar se o que Marina disse acerca do aquecimento global
está correto?
• Seria boa ideia fazer uma queimada, como sugeriu Gonçalo? Porquê?
Capítulo 5 • Alerta Máximo
• O título deste capítulo é igual ao título do livro. Como se pode explicar
esta repetição?
• Gonçalo toma consciência de que na sua casa «só faltava bom ambiente».
Como se explica este pensamento?
• Em caso de incêndio a serração do pai de Gonçalo estava bem protegida? Como?

Capítulo 6 • O terrível incêndio
• Como se desencadeou o incêndio perto de casa da família de Vanda?
• Por que razão Eloísa, a mãe de Vanda, só se afastou da zona de incêndio
quando um bombeiro lhe ordenou que se fosse embora?
Capítulo 7 • Que destruição!
• Que notícias ouviu o pai de Vanda, Carlos Vicente, quando aterrou no Porto?
• Quando viu o que sucedera, como tentou animar a mulher?
Capítulo 8 • Cenário desolador
• O que fez o pai de Gonçalo quando soube que a serração fora atingida
por um incêndio?
Capítulo 9 • Em polvorosa
• Qual foi a atitude do pai de Gonçalo quando viu que a serração ardera?
• O que revelaram as discussões entre os clientes da pastelaria? Baseavam-se em
informações certas sobre as causas do incêndio ou em ideias feitas e opiniões?
Capítulo 10 • No rescaldo do incêndio
• Por que motivo era tão importante que Vanda tivesse pago o seguro?
• Por que motivo Gonçalo ficou tão transtornado quando leu a declaração
de danos na serração que o seu pai tinha enviado para o seguro?
• Como era o perito da companhia de seguros que foi tratar do incêndio
na casa de Vanda?
Capítulo 11 • Encontros; Epílogo
• De que modo Marina contribuiu para resolver o conflito que opunha
Gonçalo ao pai?
• O epílogo demonstra que vale a pena ser previdente? Em quê?
Parte final • As alterações climáticas os incêndios e o Seguro
• Como se fazem sentir os efeitos das alterações climáticas?
• O que pode ficar em perigo com essas alterações?
• Como pode o seguro ajudar em caso de incêndio?
• Que outros riscos podem estar abrangidos pelo seguro?
Suplemento do livro • O aquecimento global e o risco de incêndio
• Entre as causas do aquecimento global quais são as que decorrem
da ação humana? Será que se podem evitar? Como?
• As informações disponibilizadas neste suplemento do livro Alerta Máximo
sobre o Sistema Português de Prevenção e Combate a Incêndios e as Leis
para a Proteção da Floresta são úteis? Porquê?

Os livros da coleção Seguros e Cidadania – Um perito em busca da verdade,
Encontro Acidental, Armadilha Digital, Alerta Máximo, Talvez uma App – destinam-se especialmente aos alunos do 3.º ciclo.
Foram concebidos para proporcionar informações sobre temas atuais e para
suscitar o debate acerca de questões relevantes na Educação para a Cidadania.

