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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

1o e 2o anos
Com procedimentos didáticos lúdi-

cos – contação de história, cartazes e 
desenhos que garantam aos alunos 
o estudo dos tópicos relacionados 
abaixo.

3o, 4o e 5o anos
Organize os alunos em grupos para 

pesquisarem conceitos e imagens, 
bem como elaborarem cartazes e 
apresentarem seminários à sala so-
bre os tópicos relacionados abaixo.

Tópicos

• Garanta o estudo sobre ades-

Objetivos do projeto
• Ampliar o conhecimento de mun-

do e de leituras.
• Estudar o vocabulário e expres-

sões do texto antes da leitura 
para que ela seja melhor aprovei-
tada pelos alunos.

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

Temas: Animais de estimação, con-
vivência social e boas maneiras.

Fundamental 1
1o e 2o anos

Conteúdo: versos rimados, reper-
tório de palavras, escrita como meio 
de comunicação, texto coletivo, texto 
narrativo, criação de frases, animais 
de estimação, quebra de paradigmas 
(modelos, padrões), convivência em 
grupo e manuais de instruções.

3o, 4o e 5o anos

Conteúdo: texto narrativo, criação 
de frases, tempo verbal da narrativa 
(passado), estudo de adjetivos, ani-
mais de estimação, quebra de para-
digmas, ensinamentos, persistência, 
as variações de bondade e maldade 
em tabelas e gráficos e cooperação 
entre seres vivos.

O livro Como ser um bom cachorro 
será a referência de leitura que dire-
cionará a produção dos gêneros tex-
tuais sugeridos neste encarte.



tramento de cachorros (o que é; 
quando surgiu; quais os princi-
pais comandos; lista de cachor-
ros adestrados famosos).

• Garanta, em forma de diagrama, 
o significado das seguintes pa-
lavras e expressões: agrado (dar 
um...), deveres, levado, zangado, 
sentir falta, comandos, chacoa-
lhar, ops!, controlar, plaft!. Os dia-
gramas devem ficar expostos na 
sala de aula.

• Garanta o estudo sobre tipos de 
agrado que fazem os cães obe-
decerem aos comandos.

• Peça para os alunos pesquisarem 
sobre as técnicas necessárias 
para adestramento de cachor-
ros, estabelecendo diferenças 
entre os de estimação, que ficam 
dentro de casa, e os de guarda.

• Os alunos devem fazer uma lista 
com fotos de cachorros e gatos, 
que são amigos, famosos da lite-
ratura e do cinema. Depois disso, 
deverão confeccionar cartazes 
para exposição na sala de aula.

• O que é saudade, de acordo com 
as páginas 11 e 12?

• O que é amizade verdadeira, se-
gundo as páginas 13, 26, 27, 28, 
29 e 30?

2o passo: decore a sala com todos 
os trabalhos feitos pelos alunos. Pro-
cure também complementar essa 

decoração com imagens e objetos 
que lembrem a obra. Exiba vídeos 
sobre cachorros adestrados e gatos 
companheiros.

3o passo: combine com a classe as 
regras de comportamento antes da 
leitura e informe que ela será feita 
em três dias:

1o dia: o professor realiza a leitura e 
os alunos permanecem em silêncio 
até terminá-la.

2o dia: repete-se a leitura, contu-
do, os alunos a realizam (1o ano faz 
a leitura das imagens) e divide-se a 
leitura da forma como o professor 
orientar.

3o dia: numa roda de conversa, dis-
cute-se a temática do livro e os itens 
dos tópicos estudados.

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 da leitura.

Procure levar modelos de gêne-
ros textuais que serão trabalhados 
como referência de estrutura de tex-
to para o aluno.

1o ano: o professor precisa ser es-
criba dos textos orais dos alunos.



• Gênero Verbete
Peça para os alunos escreverem o 

verbete que defina cachorro e gato 
e gravarem uma frase, em forma de 
áudio, que contenha seu animal pre-
ferido. Se o aluno gostar dos dois 
igualmente, ambos precisam ser 
mencionados.

• Gênero HQ
O livro apresenta o companheiris-

mo de dois animais que, na teoria, 
“nasceram para brigar” – o cachorro 
e o gato; com a tolerância transmiti-
da a partir da boa convivência da fe-
lina com Ringo. Peça para os alunos 
criarem uma HQ de cinco quadrinhos 
sobre “O CÃO, O MELHOR AMIGO DO 
GATO” .

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

• Gênero Manual
Os alunos deverão escrever a se-

quência de instruções (da mais fácil 
para a mais difícil), em forma de ma-
nual, que fez Ringo mostrar os co-
mandos ensinados pela Gata a Dona 
Curió na página 27. 

Quais agrados foram necessários 
para que Ringo obedecesse às or-
dens da Gata? É preciso que os alu-
nos descrevam as trapalhadas dele, 
até ser adestrado.

• Gênero Coluna Social
Depois da leitura da obra Como ser 

um bom cachorro, os alunos imagina-
rão que a dona Curió tenha levado 

a Gata e Ringo para fazer compras 
junto com ela, pois era aniversário do 
supermercado e uma grande festa 
havia sido preparada para recepcio-
nar os clientes, que, apenas naquela 
ocasião, poderiam levar seus animais 
de estimação ao estabelecimento. 
Diante disso, os alunos deverão ela-
borar uma coluna social que conte os 
acontecimentos sociais desse even-
to, a importância da amizade que po-
demos fazer em locais comuns como 
esse, os agrados que os clientes rece-
beram da direção do supermercado 
e as fotos (ilustrações) do público – 
pessoas e animais, que ficavam no 
“cantinho dos pets”. 

Depois, deve ser montado um pai-
nel em forma de Coluna Social para 
que os alunos possam deixar expos-
tos todos os textos e ilustrações que 
fizeram desse gênero.

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

• Gênero Poesia
Inspirados na música O Gato, de Vi-

nicius de Moraes – http://letras.mus.
br/vinicius-de-moraes/87215/ –, os 
alunos deverão escrever uma poesia 
sobre “O Cachorro”, que poderá ser 
encenada com a classe, como no ví-
deo anterior.

• Gênero Relatório
A Gata da obra Como ser um bom 

cachorro tinha a missão de adestrar 
Ringo para ele ser um cão melhor. 
Porém, ela não conseguiu segurá-lo 
quando dona Curió chegou com as 
compras, e ele bagunçou toda a casa 
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novamente. Agora, os alunos imagi-
narão que são a felina e escreverão 
um relatório à empresa que compra-
ram o Manual de Adestramento de 
Cães, justificando o porquê de não 
terem conseguido controlá-lo na 
hora que precisava.

Estrutura do relatório:
– Título: objetivo, claro e sintético.
– Remetente: refere-se à autoria 

do documento.
– Destinatário: refere-se à pessoa 

para a qual é destinado.
– Assunto: é o desenvolvimento 

dos fatos, contendo todas as in-
formações relevantes.

– Conclusão: trata-se do fecha-
mento das ideias apresentadas, 
ou seja, o que pôde ser obtido 
com o procedimento realizado 
como um todo.

• Gênero Reportagem
Os alunos deverão escrever uma re-

portagem, em duplas ou trios, sobre 
“O gato que salvou o peixe das águas 
poluídas da cidade de Americana”.

Quem optar por fazer sozinho, 
deve produzir uma notícia sobre “O 

cachorro cuida de passarinhos que 
não podem voar”.

A reportagem é uma espécie de 
notícia em profundidade, explora o 
fato sob outras visões e apresenta 
maior número de entrevistados no 
texto. Para ambos os temas é preciso 
complementar as informações com 
imagens e, por isso, as partes que os 
alunos julgarem mais importantes de-
vem apresentar ilustrações.

• Gênero Piada
Imagine que a Gata comprou, por 

engano, um Manual de Adestramen-
to de Ratos para ensinar a Ringo os 
comandos simples que precisava 
mostrar para a dona Curió. Sugira que 
os alunos criem uma piada muito en-
graçada a partir dessa suposição.

• Gênero Artigo de opinião
Os alunos deverão escrever um 

artigo de opinião, com ilustrações, 
que promova a reflexão dos colegas 
leitores sobre o tema “Preconceito”. 
É importante lembrá-los que o livro 
Como ser um bom cachorro quebra o 
paradigma de que cães e gatos não 
podem ser amigos.


