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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

1o e 2o anos: com procedimentos 
didáticos lúdicos, contação de his-
tórias, cartazes e desenhos, garanta 
aos alunos o estudo dos tópicos re-
lacionados a seguir.

3o, 4o e 5o anos: organize os alu-
nos em grupos para pesquisarem 
conceitos e imagens, elaborarem 

cartazes e apresentarem seminários 
para a sala sobre os tópicos relacio-
nados a seguir.

Tópicos

• Pesquise e defina o que é livro e 
os tipos existentes (receita, en-
ciclopédia, história, matemática 
etc.).

• Escreva sobre a função do livro.
• Etimologia: A palavra “livro” tem 

origem no latim. Vem de líber, 

Objetivos do projeto
• Ampliar o conhecimento de mun-

do e de leituras.
• Estudar o vocabulário do texto an-

tes da leitura para que ela seja me-
lhor aproveitada pelos alunos.

• Atender a produção dos gêneros 
textuais por ano.

Temas: Cooperação, astúcia e incen-
tivo à leitura.

Temas transversais: pluralidade 
cultural e ética.

1o e 2o anos
Conteúdo: repertório de palavras, 

escrita como meio de comunicação, 
texto coletivo, texto narrativo, criação 
de frases, animais, convivência em 
grupo, função social dos números e 
função social da biblioteca.

3o, 4o e 5o anos
Conteúdo: texto narrativo, criação 

de frases, tempo verbal da narrativa 
(passado), medida de tempo, aves e 
mamíferos, relação campo e cidade 
(diferença entre a biblioteca urbana e 
a rural) e função social da biblioteca.

 
O livro Bibioteca??? Uma biblioteca 

pode fazer milagres! será a referência 
de leitura que direcionará a produção 
dos gêneros textuais sugeridos neste 
encarte.



que era o nome dado à membra-
na que existe debaixo da casca 
das árvores. Uma espécie de pa-
pel primitivo era feito com essa 
membrana. 

• O nome usado no inglês, book, 
também tem a ver com árvore. 
Vem de bok, palavra de raiz ger-
mânica que significa faia, um tipo 
de árvore.

• Garanta a definição de bibliote-
ca e qual a sua importância  na 
história da humanidade. 

• Pesquise os tipos de biblioteca 
existentes (da antiguidade, co-
munitárias, monásticas, digitais, 
universitárias, hospitalares, in-
fantis, particulares).

• Liste quais as bibliotecas mais fa-
mosas do mundo e o que há de 

destaque nelas. Link: http://su-
per.abril.com.br/galerias-fotos/
bibliotecas-famosas-mundo-
-afora-729416.shtml#16

• Faça uma visita virtual a uma 
das bibliotecas mais famosas do 
mundo: http://bibliotecajoani-
na.uc.pt/o_edificio/visita_virtual

• Explique a expressão “rato de 
biblioteca”. Pesquise outras ex-
pressões:

• ra·to 
(latim ratus, -a, -um, calculado, 
determinado)

• Palavras relacionadas: ratar, ra-
tada, reconhecido, reconhecida-
mente, ratear, incalculado, rataria, 
esperteza, ratar, pro rata, ratada, 
rataria, ratado, murar.

• Expressões:



Calado como um rato: que per-
manece calado, por vergonha ou 
para não se fazer notar.
Esperto como um rato: que é de 
inteligência rápida.
Fino como um rato: o mesmo que 
esperto como um rato.
Rato de biblioteca: diz-se do in-
vestigador que anda sempre 
metido em livrarias e arquivos.
Rato de hotel: gatuno com aspec-
to elegante, que visita os quartos 
dos outros hóspedes, para rou-
bar joias, roupas etc.
Rato de sacristia: diz-se da pessoa 
que frequenta sacristias e igrejas 
(beato). 
Rato sábio: sabichão, pedante.
Vivo como um rato: o mesmo que 
esperto como um rato.

• Pesquise a simbologia da raposa 

e suas fábulas mais famosas (A 
raposa e a cegonha, A raposa e as 
uvas, O galo e a raposa, A raposa 
sem rabo).

• Sugestão de filme: O corajoso 
ratinho Despereaux: http://www.
filmesonlinegratis.net/assistir-o-
-corajoso-ratinho-despereaux-
-dublado-online.html

• Pesquise a simbologia do rato e 
suas fábulas mais famosas (As-
sembleia dos ratos, Os três ratos 
cegos, A fábula do rato, O rato do 
campo e o rato da cidade).

• Pesquise a simbologia da galinha e 
suas fábulas mais famosas.(A gali-
nha e os ovos de ouro, A águia e a 
galinha, Fábula da galinha, O coe-
lho e a galinha).

 
2o passo: decore a sala com todos os 



trabalhos feitos pelos alunos, para lhes 
fornecer repertório linguístico para as 
produções de texto. 

Procure também complementar 
essa decoração com imagens e obje-
tos que lembrem os tipos diferentes 
de lobo e as histórias clássicas lidas.

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 e 2o anos 
fazem 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 do vocabulá-
rio estudado no 1o passo.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Os gêneros textuais para os 1o e 2o 
anos podem ser utilizados nos outros 
anos também, porém o inverso não é 
indicado. 

Além disso, sugere-se a REESCRITA 
em todos os anos como compreen-
são da leitura. Procure levar modelos 
dos gêneros textuais que serão tra-
balhados como referência de estru-



tura de texto para o aluno.

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

 
• Gênero Verbete de dicionário
Os alunos deverão atribuir nomes 

aos personagens da obra, os quais 
representem algum traço de perso-
nalidade de cada um (exemplo: Pedro 
quer dizer pedra, portanto, na litera-
tura, os personagens com esse nome 
sempre são fortes); e depois deverão 
utilizar o dicionário de nomes para es-
crever o significado (verbete) de cada 
um.

• Gênero Receita
Nas páginas 22 e 23, o dono da ga-

linha retira da biblioteca um livro de 
receitas. Peça para os alunos pesqui-
sarem várias receitas de galinha/fran-
go, devendo sugerir a substituição 
da galinha por palmito ou por outro 
ingrediente, por exemplo.

• Gênero Descrição
Baseando-se no fato ocorrido na 

página 14, os alunos descreverão 
como a raposa se sentiu ao falar que 
não sabe ler. Para o texto ter expres-
sividade, eles deverão se imaginar no 
lugar dela, pensando nas dificulda-
des que ela enfrentou ao se deparar 
com um livro (importância da alfabe-
tização). 

2o ano ora o professor pode ser 
escriba e ajudar as alunos a elaborar 
o texto coletivamente ora o aluno 
pode ter autonomia de escritor.

• Gênero Cartão de empréstimo
Os alunos deverão confeccionar o 

cartão de empréstimo de livros (car-
teirinha da biblioteca) que contenha: 
foto ou desenho do usuário, dados 
pessoais, a lista de livros preferidos e 
quanto tempo se leva para ler um livro.

• Gênero Leis da Biblioteca
Na página 24, o rato fica preocupa-



do com a quantidade de livros que a 
raposa e a galinha retiram da biblio-
teca. Motivados por isso, os alunos 
deverão escrever as leis sobre como 
se comportar dentro de uma biblio-
teca e quantos livros podem ser reti-
rados, por visita, em uma biblioteca.

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

• Gênero Texto Enciclopédico
Na página 19, embora a galinha 

fosse bastante apetitosa para a rapo-
sa, ela desiste de comer a ave porque 
ficou sabendo que os ossos de gali-
nha eram perigosos para a garganta 
e para o estômago. Assim, os alunos 
deverão escrever um texto enciclo-
pédico explicando, com base científi-
ca, porque esses ossos da galinha são 
perigosos.

• Gênero Folheto
As imagens das páginas 26 e 27 

mostram como a leitura foi impor-
tante para a raposa, ao ponto de 
torná-la amiga das galinhas e desco-
brir um universo de conhecimento 
amplo. Por isso, os alunos, em parce-
ria com a raposa, confeccionarão um 
folheto de divulgação cujo tema é A 
IMPORTÂNCIA DA BIBLIOTECA. Esse 
folheto será distribuído pela cidade 
e pela floresta (relação campo e ci-
dade: a diferença entre a biblioteca 
urbana e a rural).

• Gênero Conto
Na página 18, a galinha conseguiu 

se salvar por saber ler, e isso foi consi-

derado um milagre. Assim, peça para 
os alunos escreverem uma narrativa 
curta que conte como essa persona-
gem se alfabetizou e que milagres 
essa alfabetização lhe proporcionou. 
A estrutura da narrativa deve ter: lugar 
onde aconteceu a história, persona-
gens (protagonista e antagonista, no 
mínimo), fatos (conflito e desfecho), 
época, duração e narrador.

• Gênero Fábula
Os alunos deverão estudar as fábu-

las que tenham como protagonista 
uma raposa. Depois de lê-las, pelo 
menos 4, criarão uma que apresen-
te a raposa como leitora assídua de 
bibliotecas. Uma fábula deve ter uma 
mensagem moralizante/educativa.
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