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E se fizessem a você a mesma pergunta,
durante toda a sua vida? E se essa
pergunta trouxesse com ela lembranças
tristes? É o que ocorre com João, um
menino que só tem uma perna. Ele não
aguenta mais ouvir “o que aconteceu
com você?”. Tudo o que ele quer é...
brincar de pirata. 
O que aconteceu com você? é baseado
nas experiências do próprio autor
quando criança.

A OBRA



James Catchpole estava destinado a ser um
cantor itinerante ou um jogador de futebol
amputado. Ele conseguiu sair do banco de
reservas algumas vezes para o Time de
Futebol de Amputados da Inglaterra, e
também se juntou à Provença com um
violão (outra profissão em que ter só uma
perna o ajudava), mas atingiu os limites de
seu talento em ambos os campos por volta
dos vinte e poucos anos, e assim se juntou
ao negócio familiar de livros infantis.

O AUTOR



Karen George passou muito tempo
desenhando e pintando. Quando era pequena,
era isso que ela gostava de fazer. Um pouco
mais velha, Karen ganhou um diploma de
primeiro lugar da turma na graduação em
Belas Artes, seguido por um mestrado do The
Royal College of Art. Ou seja, Karen ainda
passa muito tempo desenhando e pintando… E
agora ela também escreve! Karen vive em
Bristol com sua família e seu gato.

A ILUSTRADORA



Para a realização da leitura compartilhada, é
interessante preparar um momento especial,
em um local calmo e aconchegante. Se você
estiver com mais de uma criança, pode
preparar uma roda de conversa para realizar a
leitura. Todas as sugestões aqui podem ser
para uma ou mais crianças.

Compartilhe com as crianças o nome do autor
James Catchpole e da ilustradora Karen
George, conversando com elas sobre os papéis
de cada uma na elaboração da história:

1. PREPARANDO A LEITURA

O que vocês acham que faz um escritor?
O que será que faz um ilustrador?
O que faz uma tradutora?



Você pode mostrar a capa e a quarta capa
do livro e perguntar às crianças sobre o que
elas imaginam tratar a história,
incentivando o levantamento de hipóteses::

Quem podemos identificar
na ilustração? 
Onde ela parece estar?

Durante a leitura da quarta capa, continuar
fazendo perguntas para que mais
informações sejam percebidas:

Como podemos descobrir do que
fala a história? 
Onde há pistas?



É interessante preparar uma roda
de conversa para realizar a leitura
com as crianças.
Ao ler cada página, procure
aproximar o livro da criança para
que ela se sinta convidada a
observar as ilustrações.
É interessante apontar para onde
está lendo no livro, para palavras
específicas.

2. AH! A LEITURA...



Por que será que o livro se chama O que
aconteceu com você? 
Qual era a brincadeira favorita de João?
Qual a sua brincadeira favorita? 
Por que será que João tinha
dificuldades em fazer amigos? 
Como João se sentia quando as crianças
ficavam criando hipóteses do que havia
acontecido com a sua perna? 
O que as crianças fazem quando
percebem que João está triste?
Por que em algumas partes da história
as ilustrações estão bem coloridas e em
outras é apenas um parquinho sem
cores?

Você pode destacar alguns acontecimentos
com perguntas, como:



O que vocês acharam do livro?
De qual parte da história vocês
mais gostaram? 
Como você se sentiu ao ler a
história?  
Por que em alguns momentos da
história as crianças não são
indicadas pelos seus nomes e
quando passam a brincar com o
João, seus nomes aparecem na
história?

É importante convidar a criança a
opinar sobre o livro, e uma
possibilidade é fazer perguntas que
possam trazer respostas além de “sim”
ou “não”. Por exemplo: 

3. E DEPOIS? COMO
CONTINUA?
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