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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

1o e 2o anos: Com procedimentos 
didáticos lúdicos, cartazes e dese-
nhos, garanta aos alunos o estudo 
dos tópicos relacionados a seguir.

3o, 4o e 5o anos

Organize os alunos em grupos para 
pesquisarem conceitos e imagens, 
elaborarem cartazes e apresentarem 
seminários para a sala sobre os tópi-
cos relacionados a seguir.

Tópicos

• Pesquise as características geo-
gráficas e ambientais das regiões 
do planeta citadas na página 32 

Objetivos do projeto
• Ampliar o conhecimento de 

mundo e o repertório de lei-
turas.

• Estudar o vocabulário e as ex-
pressões antes da leitura para 
que ela seja melhor aproveita-
da pelos alunos.

• Discutir a preservação do 
meio ambiente necessário 
para cada animal.

• Atender a produção dos gê-
neros textuais e conteúdos 
por ano.

 Temas: Geografia e livro intera-
tivo.

Tema transversal: Pluralidade cul-
tural.

1o e 2o anos
Conteúdo: versos rimados, re-

pertório de palavras, escrita como 
meio de comunicação, texto co-
letivo, texto narrativo, criação de 
frases, animais, convivência em 
grupo e ocupação de espaços.

3o, 4o e 5o anos
Conteúdo: texto narrativo, cria-

ção de frases, tempo verbal da 
narrativa (passado), diversidades 
geográfica e climática, tipos de 
animais (herbívoro, carnívora, oní-
voro) e estudo da região Nordeste 
brasileira.

O livro Abrapracabra! será a refe-
rência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais su-
geridos neste encarte.



da obra e apresentar os proble-
mas ambientais que essas re-
giões enfrentam.

• Listar os tipos de animais que 
aparecem na história, fazendo 
o levantamento do hábitat, ali-
mentação (herbívoro, carnívoro, 
onívoro), classificação e atribuir 
a eles traços de personalidade (o 
comportamento bom e o ruim 
de cada um). 

• Monte um vocabulário com si-
nônimos: estatelada, gênio, aca-
lorada, barranco, hibernar, bo-
cejar, trupe, santuário, sagrada, 
aipim, carne salgada, frustrada.

• Pesquise o significado das ex-
pressões: “... fome danada...”  
(p. 8), “Eu sabia que isso ia dar ze-
bra” (p. 22).

• Pesquisa da culinária típica das re-
giões citadas na obra e montagem 
de um livro de receitas de cada 
região da obra Abrapracabra!, in-
cluindo, especialmente, uma de 

aipim e outra de carne salgada. 
• Pesquise sobre as duas histórias 

seguintes (Ali Babá e os 40 ladrões 
– expressão “Abre-te Sésamo” e 
Alladin e a lâmpada maravilhosa 
– a presença da lâmpada e do gê-
nio na história, origem da palavra 
Abracadabra – histórias de magia, 
que inspiraram a obra de Fernan-
do Vilela.

2o passo: decore a sala com todos 
os trabalhos feitos pelos alunos, para 
lhes fornecer repertório linguístico 
para as produções de texto. 

Procure complementar a decora-
ção com mapas, fotos de comidas 
típicas e com as passagens mágicas 
mais famosas da literatura (espelhos, 
portas, guarda-roupa, janelas, larei-
ra).

3o passo: Combine com a classe as 
regras de comportamento antes da 



leitura, que será feita em 3 dias:

• 1o dia: o professor realiza a leitu-
ra e os alunos permanecem em 
silêncio até o seu término;

• 2o dia: repete-se a leitura, porém 
os alunos a realizam (1o ano faz a 
leitura das imagens) e divide-se 
a leitura conforme a orientação 
do professor; 

• 3o dia: numa roda de conversa, 
discute-se a temática do livro, 
enfatizando a ideia dos tópicos 
estudados no 1o passo.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Os gêneros textuais para 1o e 2o 

anos podem ser utilizados nos ou-
tros anos também, porém o inverso 
não é indicado. 

Além disso, sugere-se a REESCRITA 
em todos os anos como compreen-
são de leitura.

Procure levar modelos dos gêneros 
textuais que serão trabalhados como 
referência de estrutura de texto para 
o aluno.

1o ano: o professor precisa ser escri-
ba dos textos orais dos alunos.

• Gênero Trava-língua
Faça a brincadeira de prática oral de 

trava-língua com os alunos, para que 
eles percebam que a separação da pa-
lavra ABRAPRACABRA se transforma 
em três:  ABRA PRA CABRA. Depois 
disso, sugira outros trava-línguas: 



 Abra pra lava
 Abra pra clava

O que é lava?
O que é clava? 
Nessa brincadeira, os alunos ela-

borarão cartazes sobre qual “objeto 
mágico” a Cabra utilizaria para abrir a 
passagem se a expressão fosse:

Abrapralava 
E/ou Abrapraclava

• Gênero HQ (Abra Pra Fala)
Os alunos atribuirão balões de fala 

para cada personagem no momento 
em que atravessam a “passagem má-
gica”. A cabra disse ABRAPRACABRA, o 
que será que que os outros animais (o 
urso, o camelo, o peixe-espada, a zebra 
e o jacaré) diriam para abrir a passa-
gem?

• Gênero Poesia
Desafie os alunos a escreverem 

uma poesia do estilo haicai (três ver-
sos com rima), cujo conteúdo revele 
a decepção do tubarão por não ter 
conseguido se alimentar.

Exemplo: 

A fome vem de caminhão
Disse o esfomeado tubarão
Quando vejo animais de montão.

• Gênero Convite
Peça para os alunos elaborarem um 

convite de jantar cujo título seja “Fes-
ta no Pantanal”, em que o jacaré con-
vidaria todos os personagens para 
participar.

2o ano: ora o professor pode ser es-
criba ora o aluno pode ter autonomia.



• Gênero Verbete
Os alunos elaborarão um verbete 

para publicar no dicionário sobre o 
conceito de gênio, justificando o por-
quê dele ser um bode e o porquê de 
suas roupas.

Gênero Bula
Os alunos deverão imaginar que 

que a Cabra ficou resfriada no polo 
Norte, desse modo, eles escreverão 
uma bula que a ajude a se curar. 

Cartão-Postal
Sugira a confeção de cartões-postais 

para cada região da obra, com mensa-
gens da importância da preservação do 
meio ambiente.

3o, 4o e 5o anos: escrita com auto-
nomia.

• Gênero Entrevista
Os alunos deverão elaborar uma en-

trevista com cinco perguntas para o 
peixe-espada, cujo tema é a dificulda-
de de sobreviver fora de seu hábitat.

• Gênero Paródia
Como texto coletivo, os alunos es-

creverão uma paródia cujo título seja 
ABRAPRAZEBRA, com a zebra como 
protagonista da obra. Eles deverão 
realizar todas as alterações necessá-
rias da estrutura da narrativa.

• Gênero Diário Ficcional
A partir da página 4, peça para os 

alunos escreverem o diário da Cabra 
de uma semana explicando sua ro-
tina e o que aconteceu para que ela 
encontrasse a lâmpada encantada.

Gênero Piada
Desafie os alunos a escreverem uma 

piada seguindo o modelo:
“O urso pergunta para a Cabra:
- Se eu tomar 1 sorvete de chocola-



te e 3 de morango, qual é o total?
A Cabra diz:
- Uma bela dor de garganta!”

Gênero Horóscopo
Os alunos deverão atribuir os sig-

nos do Zodíaco aos personagens da 
obra de acordo com o perfil de cada 
um. Depois, escreva o horóscopo de 
cada um para publicar no “jornal” da 
classe.
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