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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 para apresen-
tarem seminários à sala sobre os tópicos 
relacionados a seguir. Esse trabalho é im-
portante para fornecer ao aluno repertó-
rio para produção de texto.

Tópicos:

1. Dragões
Os dragões são criaturas mitoló-
gicas imensamente diversificadas. 
Nós os reconhecemos quando os 
vimos, mesmo quando parecem di-
ferentes.
De acordo com os antigos gregos, 
os dragões originais eram criaturas 
em forma de serpentes com uma 

cabeça pesada e, em alguns casos,  
possuíam mais de uma cabeça. 
A palavra dragão é derivada das 
palavras gregas drakein e derkomai, 
que significam “ver claramente”.

2. Dragões famosos do cinema e da 
literatura:

– Saphira: Eragon.
– Draco: Coração de Dragão.
– Banguela: Como treinar seu dragão.
– Norberto: Harry Potter e a pedra filo-

sofal.
– Smaug: O Hobbit.

3. Exiba filmes e vídeos para comple-
mentar a pesquisa e o estudo. Na 
sala de aula, podem ser assistidos  a 
trechos ou a filmes inteiros. 

4. Garanta que os alunos pesquisem 
o sentido das seguintes expressões 

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo e vocabulário.

• Atender a produção dos gêne-
ros textuais por ano.

Temas:  Animais de estimação, coti-
diano, convivência social, tecnologia e 
fantasia.

 
Fundamental I:  4o e 5o anos
Fundamental II

Conteúdo: texto narrativo, tempo 
verbal da narrativa, dragões, cuidados 
com animais e ética.

A obra Babá de dragão será a refe-
rência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais suge-
ridos neste encarte.



e vocábulos: prometer, cheio de si, 
convencer, implorar, bafejar, egoísta, 
cutucando a onça com a vara curta, 
indefeso, entreolhar, processar, inco-
modar, invocado e penhasco.

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 vocábulos 
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 Manual
Peça para os alunos escreverem um 

manual passo a passo com imagens ilus-
trativas de como seria a maneira adequa-
da para cuidar de um dragão em casa. 
Um manual  deve conter:

– materiais e quantidade;
– processo de trabalho;
– imagens ilustrativas.

• Gênero E-mail
Diante desse gênero, os alunos deve-

rão imaginar que são o Eduardo e que 
foram visitar o tio Morton em sua ilha.  

Depois, peça para os alunos escreverem 
um e-mail para sua mãe contando sobre 
a visita. Um e-mail deve apresentar: 

– destinatário;
– data;
– assunto; 
– material  anexo, pode ser foto ou de-

senhos.

• Gênero Biografia
De onde surgiu Ziggy, o dragão do tio 

Morton?
Os alunos deverão criar uma biografia 

para o animal, com todas as etapas de 
sua vida. A biografia criada pelos alunos 
deve conter as seguintes informações:

– onde Ziggy nasceu;
– como foi o primeiro encontro de 

Morton com ele?;
– como os dois se uniram;
– o significado do nome do dragão.

• Gênero Lenda
A mitologia tem várias histórias en-

volvendo dragões, o esperado é que os 
alunos já tenham lido muitas. Usando a  
criatividade e as pesquisas que fizeram, a 
turma deverá criar  uma lenda que envolva 
humanos e dragões.

• Gênero Proteção Animal
A mãe de Eduardo fica louca com o 

comportamento de Ziggy a ponto de 
quase ligar para a sociedade protetora 
dos animais, mas desiste ao ser conven-
cida pelo filho.

Peça para os alunos fazerem uma pes-
quisa sobre o trabalho que a sociedade 
protetora dos animais realiza e imagina-
rem que são um deles. Depois, os alunos 
devem analisar o que fariam diante desta 
situação e criar um relato justificando o 
porquê da sua decisão. 
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