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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

Organize os alunos em grupos para 
pesquisarem conceitos, imagens, vídeos 
no YouTube e curiosidades sobre: tecer 
algodão, lendas africanas, tribos, provér-
bios e bogolan. Depois, os alunos devem 
apresentar seminários à sala sobre os tó-
picos relacionados a seguir. Esse trabalho 
é importante para fornecer ao aluno re-
pertório para produção de texto.

Tópicos:

1. África e Mali 
Links de apoio:
–Mali:http://www.infoescola.com/

africa/mali/
http://www.brasilescola.com/geo-
grafia/mali.htm

2. Lendas e provérbios africanos
Links de apoio:
– Ynari, a menina das cinco tranças: 

http://websmed.portoalegre.rs.gov.
br/escolas/obino/cruzadas1/africa-
nidades_atividades/galinha_ango-
la.html

– Kiriku, a lenda do bebê guerreiro 
que salvou sua aldeia da feiticeira: 
http://www.pordentrodaafrica.
com/cultura/kiriku-a-lenda-do-be-
be-guerreiro-que-salvou-a-aldeia-
-da-feiticeira

“Na África, cada ancião que morre 
é uma biblioteca que se queima.” - 
Amadou Hampâté Bâ
“Não é porque você se prostra a um 
anão que você será impedido de 
crescer.” - Yorubá
“O lagarto que saltou do mais alto 

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo e vocabulário.
• Atender a produção dos gêne-

ros textuais por ano.

Temas: Relacionamento familiar, 
convivência social, África, tradição 
oral, artes e pluralidade cultura. 

Tema transversal: Pluralidade cul-
tural.

 
Fundamental I:  4o e 5o anos
Fundamental II

Conteúdo: Texto narrativo, tempo 
verbal da narrativa, tribos, lendas, di-
versidade cultural e infância.

O livro Aminata, a tagarela será a 
referência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais suge-
ridos neste encarte.



Iroko elogiaria a si mesmo se nin-
guém o fizesse.” - Igbo

3. Garanta que os alunos pesquisem 
o sentido das seguintes expressões 
e vocábulos: colheita, tagarela, en-
xame, asas ao pensamento, quatro 
ventos, desabrochar, primogênito, 
devaneios, ferroada, ecoaram, me-
xerico, tom metálico, cabisbaixa, 
concessão, fiar, cócoras, sorgo, mi-
lhete, formosa, bisbilhoteiro, chou-
pana, fastidiosa, ancião, torrente e 
silhueta.

2o passo: decore a sala em forma de 
painel com todos os trabalhos feitos pe-
los alunos e organize as apresentações 
de seminários dos tópicos e vocabulários 
estudados. 

O ideal é que cada aluno tenha a obra 
para que a leitura possa ser feita ora em 
sala de aula, ora direcionada como tarefa.

3o passo: caso somente o professor te-
nha a obra, combine com a classe as re-
gras de comportamento adequado (silên-
cio e concentração) antes da leitura.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Sugere-se a REESCRITA, através da lei-
tura de imagens, em todos os anos como 
compreensão da leitura.

Procure levar modelos de gêneros tex-
tuais que serão trabalhados como refe-
rência de estrutura de texto para o aluno.

• Gênero Poesia
No livro, Aminata sonha o tempo todo. 

Em um de seus devaneios, ela questiona 
para onde iriam as nuvens de algodão. 
Baseando-se nesse questionamento, 
peça para os alunos criarem uma poesia 

que ilustre o destino das nuvens.

• Gênero HQ
Diante desse gênero, os alunos devem 

usar a criatividade e concepção para ilus-
trar em seis quadrinhos a lenda de Djoli-
ba. Se possível, eles devem fazer uso dos 
balões de fala.

• Gênero Manual
Após lerem a pesquisa, os alunos es-

creverão um manual de como é feito o 
tingimento e desenho dos tecidos. O ma-
nual deve conter:

– Materiais e a quantidade.
– Processo de trabalho.
– Significado dos desenhos.

O professor deve reservar um momen-
to para discussão dos significados e con-
fecção de materiais com a turma.

• Gênero Publicidade
Sugira que os alunos imaginem que 

são publicitários engajados na causa de 
manter a comunidade de Kulukulu viva, 
portanto precisam ajudá-los a vender seus 
produtos. Para isso, eles deverão criar uma 
propaganda que ressalte a importância 
cultural destes produtos. Nesta propa-
ganda, é necessário pensar em um nome 
para a marca do tecido, onde  venderiam 
os produtos confeccionados e para onde o 
dinheiro seria destinado.

• Gênero Lenda
Ao final da história, Aminata ganha 

uma irmãzinha, que acaba unindo no-
vamente Kafará e Nakuntê. Diante desse 
acontecimento, os alunos deverão escre-
ver e ilustrar uma lenda para essa passa-
gem no livro.

• Gênero Descrição
No epílogo, lemos que Kafará ofereceu 



um banquete para a família comemorar 
a chegada do bebê. A partir da pesquisa 
realizada pela turma, os alunos devem 
usar a imaginação e descrever como será 
esse banquete. A descrição deve infor-
mar onde e como é o local do banquete, 
as comidas típicas, as vestimentas dos 
convidados etc. Depois de pronta a des-
crição, os alunos devem fazer uma ilus-
tração geral do evento.
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