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OBJETIVOS GERAIS

* Desenvolver a expressão oral e escrita.
* Promover o hábito da leitura.
* Ampliar a capacidade crítica.
* Explorar o potencial criativo.
* Desenvolver a expressão corporal.
* Aprimorar as habilidades sociais necessárias para trabalhar em grupo.
* Fortalecer a empatia.

ORIENTAÇÕES
As atividades propostas podem ser trabalhadas em diferentes níveis de 
aprofundamento, em função dos interesses da turma ou do professor, e se 
baseiam nos conceitos de aprendizagem cooperativa e rotinas de pensamento.

A aprendizagem cooperativa é um método baseado em tarefas feitas em grupo 
pelos alunos. Inclui diversas técnicas desenvolvidas para que os estudantes 
trabalhem em conjunto para alcançar objetivos comuns, pelos quais todos os 
envolvidos são responsáveis.

As rotinas de pensamento são estruturas através das quais os alunos – de forma 
individual ou coletiva – iniciam, discutem e conduzem pensamentos à medida que 
descobrem novos modelos de conduta que os levam a pensar, refletir e raciocinar.

A leitura desse livro pode ajudar a trabalhar aspectos como:

v A tolerância.   
v A amizade.

v O respeito.

v A solidariedade.

Convém também destacar que, a partir da leitura, pode-se  aprofundar a 
abordagem da questão dos refugiados e imigrantes.
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* O que o título sugere?

* A que faz referência?

* Que relações se podem estabelecer entre o título e a ilustração de capa?
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* Desenvolver uma hipótese de leitura a partir do título.
* Motivar a leitura do livro.
* Trabalhar a expressão oral e escrita.
* Aprimorar as habilidades sociais necessárias para trabalhar em grupo.

ATIVIDADE 

Nesta atividade o professor divide a turma em grupos de três ou quatro alunos. Os grupos 

irão dialogar sobre o título do livro e elaborar hipóteses a respeito da obra, antes de sua 

leitura. É necessário que se observem os seguintes aspectos:

Depois de debater esses pontos, cada grupo apresenta as conclusões e dúvidas a que chegou, 

a fim de realizar uma discussão coletiva. O professor servirá como moderador nesse processo, 

compilando os diferentes pontos levantados.

ORIENTAÇÕES

Nesta atividade, o professor pode acrescentar mais aspectos que se devem levar em conta na 

análise do livro, caso considere oportuno, ou em função dos interesses da turma.

 ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO À LEITURA 

ATIVIDADE 1:
(Antes da leitura): “EU SOU UMA NOZ”

OBJETIVOS GERAIS

EU SOU UMA NOZ BEATRIZ OSÉS



* O que você vê?

* O que você pensa a respeito dela?

* Que questionamentos você faz sobre a imagem que está vendo?

Para registrar as respostas fornecemos uma ficha a ser preenchida:
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* Motivar a leitura do livro.
* Trabalhar a expressão oral e escrita.
* Alimentar a capacidade crítica e de formular hipóteses.

ATIVIDADE 

Nesta rotina de pensamento, o professor mostra à turma a capa do livro e pede aos alunos que 

a observem e, individualmente, respondam às perguntas:

Uma vez finalizada a tarefa individual, realiza-se uma discussão coletiva. É importante que os 

alunos comecem sempre suas frases com “Vejo…”, "Penso…", e “Questiono…”.

ORIENTAÇÕES

Durante a discussão coletiva, caso seja necessário, o professor deve ajudar os alunos a repassar 

seus pensamentos e organizá-los de modo coerente.

ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO À LEITURA 

ATIVIDADE 2:
(Antes da leitura): “VEJO, PENSO, QUESTIONO.” 

OBJETIVOS GERAIS

EU SOU UMA NOZ BEATRIZ OSÉS

VEJO PENSO QUESTIONO?
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ATIVIDADE 3:
(Durante a leitura): “GATOS DE RUA” (DEZ PALAVRAS)

OBJETIVOS GERAIS

* Fortalecer a expressão oral.
* Desenvolver a capacidade de observação.
* Aprimorar as habilidades sociais necessárias para trabalhar em grupo.

ATIVIDADE

No livro fala-se de Renoir, o gato do promotor público que foge pela janela do tribunal.

A rotina de pensamento que se propõe aqui consiste em observar a imagem por trinta segundos 

para depois elaborar uma lista de dez palavras ou frases a respeito do que ela sugere. A lista deve 

ser feita individualmente.

Faz-se então uma discussão coletiva com os demais colegas para a elaboração, dessa vez em 

grupo, de uma lista de dez elementos, levantados na discussão coletiva, que eles considerem 

importante destacar.
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ATIVIDADE 3:

ORIENTAÇÕES

O professor deve permitir a observação da imagem sem interrupções e deixar claro para os 

alunos que está cronometrando o tempo.

É possível mudar a maneira de trabalhar essa rotina de pensamento de acordo com as 

características da turma.
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* Se o projeto foi bem planejado.

* Se a apresentação escrita está correta.

* Se o que foi explicado estava de acordo com a apresentação.

* A originalidade da exposição.

* Se todos os membros do grupo participaram da exposição.

Para isso, dar-se-á a cada grupo uma ficha com os diferentes itens a serem avaliados. A 

pontuação dada será de 1 a 5, sendo 1 a nota mais baixa, e 5 a nota máxima.
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ATIVIDADE 4:
(Durante a leitura): “PIERRE AUGUSTE RENOIR” (Grupo de pesquisa)

OBJETIVOS GERAIS

* Aprimorar as habilidades sociais necessárias para trabalhar em grupo.
* Desenvolver a expressão oral e escrita.
* Fortalecer a apreciação estética.
* Utilizar técnicas digitais.

ATIVIDADE

Como se viu na atividade anterior, no livro aparece um gato chamado Renoir. Vamos fazer uma 

pesquisa sobre esse personagem histórico, o pintor Pierre Auguste Renoir.

O professor deve dividir a turma em grupos de quatro ou cinco alunos e, valendo-se dessa técnica de 

trabalho cooperativo, eles terão de preparar uma apresentação digital sobre o pintor. Para isso 

deverão planejar a tarefa de modo a distribuir as diferentes tarefas entre os membros da equipe.

Uma vez terminadas as exposições, o restante da turma faz uma avaliação do grupo levando em 

conta os seguintes aspectos:
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ORIENTAÇÕES

A critério do professor, pode-se acrescentar algum outro item à ficha de avaliação.

Caso o professor considere conveniente, o objeto da pesquisa poderá ser um artista brasileiro.

1GRUPO

1. O projeto foi bem planejado

2. A apresentação escrita está correta

3. O que foi explicado está de acordo com
a apresentação

4. Originalidade da exposição

5. Todos os membros do grupo participaram
da exposição

2 3 4 5
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* Explorar o potencial criativo.
* Desenvolver a expressão corporal.
* Aprimorar a capacidade de trabalho em grupo.

ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO À LEITURA

ATIVIDADE 5:
(Depois da leitura): “FAZENDO TEATRO”

OBJETIVOS GERAIS

EU SOU UMA NOZ BEATRIZ OSÉS

ATIVIDADE

Para essa atividade, divide-se a turma em pequenos grupos, que deverão preparar uma 

dramatização de um capítulo do livro.

É necessário escrever um roteiro que inclua o cenário, o figurino etc. Além disso, caso se considere 

conveniente, também é possível escolher músicas para criar a ambientação.

Cada grupo fará sua apresentação diante dos colegas da turma.

Para realizar a atividade, o professor deve planejar o tempo disponível tanto para a preparação 

como para a execução.

ORIENTAÇÕES

A escolha do capítulo a dramatizar pode ser livre ou determinada pelo professor. Seria 

interessante se todos os grupos fizessem a dramatização do mesmo capítulo, para possibilitar 

uma comparação entre as diferentes interpretações e encenações de um mesmo relato.
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* Aprimorar as habilidades sociais necessárias para trabalhar em grupo.
* Desenvolver a capacidade de reflexão.
* Aprimorar a expressão oral e a capacidade argumentativa.

ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO À LEITURA

ATIVIDADE 6:

(Depois da leitura): “O JOGO”

OBJETIVOS GERAIS

EU SOU UMA NOZ BEATRIZ OSÉS

ATIVIDADE

Uma vez finalizada a leitura do livro, propõe-se aos alunos um jogo relacionado à obra.

Divide-se a turma em grupos, que deverão elaborar dez a quinze perguntas sobre o que leram.

Alternadamente, os grupos vão fazendo as perguntas, e na lousa anotam-se os acertos de cada um 

para que, ao fim do jogo, se possa apontar a equipe vencedora.

O professor deverá estipular (e controlar) o tempo para cada equipe responder às perguntas.

Os alunos podem consultar uns aos outros, mas só será aceita uma resposta por equipe. Cada uma 

deverá escolher um porta-voz, que comunicará a resposta escolhida pelo grupo.

Durante o jogo não é permitido consultar o livro para responder às perguntas.

ORIENTAÇÕES

O professor deve dar tempo suficiente para que os grupos elaborem as perguntas.

Da mesma forma, cabe-lhe zelar pelo cumprimento das regras expostas aos alunos antes do 

início do jogo.
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