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SOBRE O LIVRO 

 

Todos nós temos preocupações, mas o Billy tinha demasiadas, tudo o preocupava... 

 

O Billy preocupava-se com chapéus e sapatos. 

 

Ele preocupava-se com nuvens e chuva e pássaros gigantes. 

 

Também a sua avó, quando 
era pequena, se preocupava 
com tudo. 

 

E foi exatamente a avó que o 
ajudou com as suas 
preocupações… 

 

 

 

No novo projeto de 

divulgação de 

histórias e atividades 

do Arquivo e 

Biblioteca da Madeira 

(ABM) 

apresentaremos, 

semanalmente, uma 

proposta para os 

nossos leitores e pais. 

Estejam atentos à 

página de Facebook 

do ABM e à nossa 

página institucional 

em 

abm.madeira.gov.pt. 

 

É nossa intenção 

promover a curiosidade 

dos leitores e 

proporcionar momentos 

de lazer aliados à leitura. 

Boas leituras! 
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A avó deu-lhe seis bonecos a quem ele podia 

contar as suas preocupações e eles ficariam a 

preocupar-se por ele… 

 

O Billy contou todas as suas preocupações aos 

bonecos das preocupações.  

E nessa noite….  

 

…o Billy dormiu como um anjo. 

 

Dormiu várias noites sempre muito bem, mas 

numa noite o Billy começou outra vez a 

preocupar-se… 

 

 

Ele não conseguia parar de pensar nos 

bonecos.  

Todas aquelas preocupações que ele 

lhes tinha dado…  

 

Não lhe parecia justo. 

 

No dia seguinte o Billy teve uma ideia, e passou o dia a 

trabalhar na mesa da cozinha. 

 

Era um trabalho difícil e no início fez muitas asneiras e teve de 

recomeçar muitas vezes.  

 

Mas, por fim, o Billy fez uma coisa muito especial… 
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… alguns bonecos das preocupações para os 

seus bonecos das preocupações. 

E, depois disso, o Billy nunca mais se voltou a 

preocupar muito. 

 

Nem os seus amigos… 

O Billy tinha feito bonecos das preocupações 

para TODOS eles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOBRE O AUTOR 

Anthony Browne é um grande autor e ilustrador inglês de livros 

infantis, somando cerca de 40 títulos editados. Recebeu vários 

prémios, dos quais se destacam o Kate Greenaway Medal em 1983 

(Gorilla) e 1992 (Zoo); o Prémio Kurt Maschler, por Gorilla(1983), 

Alice’s Adventure in Wonderland (1988) e Voices in the Park (1998). 

É detentor do muito prestigiado prémio Hans Christian Andersen 

(o «Nobel» da literatura infantil) de ilustração, no ano 2000. 

Seguem-se alguns dos seus títulos mais conhecidos. 

 

 

 

 

  

Há muitos anos, os povos indígenas das terras altas da Guatemala criaram umas 

bonecas pequeninas, em média com 2,5 cm de altura, fabricadas com bocados de 

madeira, restos de tecidos e fios, chamaram-nas de Bonecas das Preocupações.  

De acordo com a tradição, a pessoa deve contar as suas preocupações às bonecas, 

colocá-las por baixo da almofada e estas ficarão com as suas preocupações para 

que a pessoa possa dormir descansada.  

Atualmente na Guatemala, são vendidas aos milhares nos mercados em todo o 

país. Como são feitas à mão, cada uma pode ter uma aparência diferente. São 

lembranças extremamente populares entre os turistas, que ajudam a espalhar 

esta simpática tradição. 
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PROPOSTAS DE ATIVIDADE 
 

1. BONECOS DAS PREOCUPAÇÕES 

Todos nós temos preocupações no nosso dia… Por vezes conseguimos acalmar-nos com uma 

conversa com os pais, mas às vezes temos preocupações ou medos que nem sabemos como 

explicar. Aqui, os bonecos das preocupações são os aliados perfeitos.  

Vamos ajudar-te a construir os teus próprios bonecos para que possas partilhar todos os teus 

problemas e dormir sempre descansado. 

Precisas de: 

 Bocadinhos de madeira (podem ser palitos de 

espetada, fósforos ou mesmo molas da roupa) 

 Restos de tecido (podes usar sobras de 

baínhas, retalhos ou uma meia sem par) 

 Cola líquida 

 Fios ou lã colorida (quanto mais variedade melhor) 

 Marcador (para desenhares os olhos e boca dos teus 

bonecos) 

Deixamos-te vários exemplos para te inspirares. 

 

 

 

 

 

Se preferires podes também pintar as imagens abaixo, recortá-las e colá-las em cartão mais 

grosso, de modo a que fiquem mais resistentes. 
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2. JOGO 

Nada melhor para esquecer as tuas preocupações do que um divertido jogo.  

Para fazeres este jogo, precisas de um dado normal, uma folha e um lápis para desenhar.  

Se não tiveres nenhum dado recorta o esquema do fundo da página e monta o teu próprio. 

Cada participante deve jogar o dado e desenhar na sua folha o elemento correspondente na 

tabela.  

Quando todos terminarem, comparem os vários bonecos e tentem perceber que EMOÇÕES 

estão a sentir.  Divirtam-se! 
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3. DIFERENÇAS 

Apesar de muito semelhantes há  6 diferenças nestas imagens do Billy.  

Assinala com um círculo as diferenças que consegues encontrar e diz em qual das imagens o 

Billy parece mais feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CURIOSIDADES 

Às vezes sentimos vergonha por ter medo, mas todos nós temos medo de alguma coisa… 

Além do mais, há tantos medos diferentes que até existem nomes próprios para explicar cada 

um deles. 

O nome de cada medo ou fobia é derivado da junção do nome grego que indica a coisa temida 

ao sufixo fobia. 

 Assim: 

 

FORMIGA do grego myrmex  + medo ou FOBIA = MIRMECOFOBIA 
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Aqui tens outros exemplos: 

 

Brontofobia — medo de trovões e relâmpagos 

 

Cronomentrofobia — medo de relógios 

 

Equinofobia — medo de cavalos 

 

Ictiofobia — medo de peixes 

Cinofobia — medo de cães 

 

Siderofobia — medo de estrelas 

 

Ocofobia — medo de veículos 

 

Hipopotomonstrosesquipedaliofobia — medo de palavras grandes 

A palavra foi inventada como brincadeira mas carateriza o medo de dizer 

palavras grandes ou complicadas. A própria palavra, por ser longa e estranha, 

indica uma fobia a palavras semelhantes. Para evitar problemas, as abreviaturas 

equipedalofobia e sesquipedaliofobia também são utilizadas. 

 

 

 

5. ADIVINHA… 

Qual é a coisa, qual é ela,  

que quanto mais cresce,  

menos se vê?  

 

 

Resposta: A noite 

 

As propostas de trabalho apresentadas constituem apenas sugestões para a exploração das obras.  
 

Não são fichas de trabalho nem pretendem substituir a consulta integral da obra.  Boas leituras! 

 OTORRINOLARINGOLOGISTA 

… 


