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Objetivos do projeto:
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo e de vocabulário.
• Propor reflexões de inteligência 

social.
• Acelerar o processo de aprendi-

zagem.

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

Temas: convivência social, família, 
amizade, esporte, intolerância.

Educação Infantil e Fundamental I
Educação Infantil: turmas de 4 e 5 

anos
1o, 2o e 3o anos

Conteúdo: texto narrativo, tempo 
verbal da narrativa, convivência social, 
família.

O livro Célio Coelho e João Cão será a 
referência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais sugeri-
dos neste encarte.

Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura:

Organize os alunos em grupos 
para pesquisarem conceitos, ima-
gens, vídeos no Youtube e curiosi-
dades sobre: coelhos, cachorros, fa-
mília, amigos, brincadeiras infantis, 
esporte, medo, intolerância. Esse 
trabalho é importante para fornecer 
ao aluno o repertório para produção 
de texto coletivo.

2o passo: Decore a sala em forma de 
painel com todos os trabalhos feitos 
pelos alunos e organize as apresenta-
ções de seminários dos tópicos e voca-
bulários 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 
tenha a obra, combine com a classe 
as regras de comportamento ade-
quado (silêncio e concentração) an-
tes da leitura.

Propostas de gêneros textuais

Sugere-se a REESCRITA COLETIVA da 
obra.

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



• Gênero Miniconto (A lebre e a tar-
taruga)

Como João estava em pânico por 
causa dos trovões, faz de conta que 
Célio se lembrou da história de “A Le-
bre e a Tartaruga” por causa da corri-
da, pesquise textos ou vídeos sobre 
esta história. Vamos ajudar nosso 
amigo coelho a registrar essa história 
de forma bem objetiva para contar 
ao João? Assim, quem sabe, ele se 
distrai e esquece o medo.

• Gênero Cláusula Jurídica
Imagine que você seja um jornalis-

ta da Rádio Colmeia Grande. Depois 
de tudo o que Célio e João passaram 
durante a corrida, elabore uma entre-
vista para que eles relatem esse episó-
dio de suas vidas: os medos, como um 
ajudou o outro e, por fim, quanto essa 
vivência colaborou para aproximar as 
famílias deles e salvar Marina Suína. 

Essa entrevista pode ser escrita ou 
feita por meio de um vídeo, em que 
dois alunos assumam o papel dos per-
sonagens e um o de repórter. 

• Gênero Carta
Depois de estudarmos o sentido 

da palavra INTOLERÂNCIA, vamos 
escrever uma carta para as duas fa-
mílias explicando que agir com in-
tolerância na vida só faz com que 
percamos tempo: tempo de termos 

novos amigos, tempo de inventarmos 
novas brincadeiras, tempo de sermos 
felizes e termos paz. Vamos refletir so-
bre isso?

• Gênero Guia de sobrevivência
Da página 58 à página 61, nossos 

amigos resgataram Marina Suína, 
vamos escrever um guia de sobrevi-
vência a enchentes para que outros 
personagens tenham esse conheci-
mento registrado? 

• Gênero Receita
Todos sabemos que coelho gosta 

de cenoura, isso é fato. Imagine que 
o João queira agradar ao Célio elabo-
rando uma receita que contenha ce-
noura para servir num domingo após 
o passeio de patins. 

Porém, essa receita também terá 
nos seus ingredientes algo mágico, 
que fará com que João perca o medo 
de trovão. O que poderia ser? Escreva 
a receita incluindo esse ingrediente 
mágico.

• Gênero Dicas
Com base nas páginas 30 e 31, va-

mos montar dicas para Célio e João 
terem um bom desempenho na cor-
rida? Pensem na alimentação, tênis, 
água etc. Essas dicas também podem 
ter ilustrações.
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