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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: gatos, para apresen-
tarem seminários à sala sobre os 
tópicos relacionados abaixo. Esse 
trabalho é importante para forne-
cer ao aluno repertório para produ-
ção de texto.

Tópicos

É necessário realizar junto com os 
alunos o estudo do vocabulário em 
forma de diagrama. Esse estudo pre-

cisa ser feito por palavra, perguntan-
do às crianças o sinônimo das pala-
vras relacionadas abaixo:

gato, levado, comandos, desastre, 
áspera, afiada, espreitar, alongar, 
dar o bote, escalar, lições, ensinar, 
dedicado e tomar conta.

• Por que ter um gato?

• Como escalar uma árvore?

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

Exiba vídeos/filmes sobre cachor-

Objetivos do projeto
• Ampliar o conhecimento de mun-

do e de leituras.
• Atender a produção dos gêne-

ros textuais por ano.

Temas: Animais de estimação, boas 
maneiras e convivência social. 

Educação infantil
Grupos de 3, 4 e 5 anos

Fundamental 1
1o e 2o anos

Conteúdo: texto narrativo, tempo 
verbal da narrativa (passado), vida em 
grupo, amizade, conflito de naturezas 
diferentes (gato e cachorro).

O livro Como ser um bom gato será a 
referência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais suge-
ridos neste encarte.



ros e gatos. As sugestões abaixo 
deverão ser selecionadas conforme 
tempo disponível de aula:

• O Gato Félix
https://w w w.youtube.com/
watch?v=j61wLpm2ut0

• Bolt, o supercão
https://w w w.youtube.com/

watch?v=wOZzKLUyZRQ

• Garfield and Friends 
https://w w w.youtube.com/
watch?v=GrfRSij5ypM

• O Gato de Botas – Trailer 
https://w w w.youtube.com/
watch?v=U1Z-WDlnjv8

Faça uma aula de expressão corpo-
ral com os alunos, baseando-se no 
comportamento dos gatos: esticar, 
alongar, espreitar, escalar etc.

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.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Sugere-se a REESCRITA em todos 
os anos como compreensão da lei-
tura.

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

Educação infantil (escrita coletiva)
Grupos de 3 a 5 anos

Fundamental 1
1o e 2o anos (escrita coletiva)

• Gênero Lista
Peça para os alunos fazerem uma 

lista com sugestões de nomes para 
todos os personagens da obra. Eles 
devem sugerir três nomes para cada 
personagem.

• Gênero Cartaz
Na página 5, a história mostra que 

Ringo adorava tirar fotos. Peça para 
os alunos montarem um cartaz de fo-
tos (utilizando revistas ou fotos pes-
soais) de pessoas, animais, brincadei-
ras, filmes ou livros para que Ringo 
conheça a sala de aula um pouco 
melhor.

• Gênero Bilhete
Depois de todos os esforços de Rin-

go para adestrar Bituco, no final da 
obra, ficou claro para nós que nosso 
amigo cão desiste de controlar o ga-
tinho. Diante disso, os alunos escre-
verão um bilhete para ser entregue 
ao Ringo logo na cena da página 7 
dizendo que todos os esforços serão 
em vão.

• Gênero Ilustração
Baseando-se em casas para gatos 

os alunos deverão fazer uma ilustra-
ção de uma casinha que combinaria 
com nosso personagem Bituco. Lem-
bre-os do quanto Bituco é levado, 
portanto, a casa dele precisa mostrar 
esse traço da personalidade do per-



sonagem.
• Gênero Resumo indicativo
Junto com os alunos, leia as 10 

maneiras de ajudar cães e gatos do 
infográfico abaixo. Eles concordam 
com tudo o que foi lido? Acrescen-
tariam mais algum item? Depois dis-
so, a classe selecionará cinco tópicos 
considerados mais adequados. Para 
se escrever um resumo indicativo, é 
necessário que ele seja feito em tó-
picos utilizando palavras diferentes 
do texto original, porém mantendo 
o mesmo sentido.

Exemplo: 
1.  Adote um animal carente.
2.  Ampare um bichinho necessita-

do.

• Gênero Convite
De acordo com a página 16, Ringo 

soube a quem recorrer. Peça para os 

alunos elaborarem um convite cria-
tivo em que o personagem Ringo 
entregaria a Gata, solicitando sua 
ajuda com Bituco, já que estava pas-
sando apuros.

• Gênero Manual
De acordo com a página 24 e 25 da 

obra, Ringo procura ensinar nosso 
gatinho a tomar banho. Porém, to-
dos sabem que gato não é muito fã 
de água. Após exibir os links indica-
dos abaixo, sugira que os alunos es-
crevam o manual COMO DAR BANHO 
EM GATO.

• https://w w w.youtube.com/
watch?v=tScbASfWv7Y 

• https://w w w.youtube.com/
watch?v=1r8-_hDnKJ0 – gatos 
ariscos

• Gênero Verbete
Peça para os alunos escreverem o 

verbete que define GATO e CACHOR-
RO para entregarem aos persona-
gens da nossa obra. Depois disso, 
eles devem desenhar cada um des-
ses animais para representar esse 
verbete.

• Gênero Biografia
Quem é o gato Bituco que chega 

para fazer companhia ao Ringo? Os 
alunos deverão escrever a biografia 
de Bituco. 

Uma biografia deve ser escrita em 
3a pessoa (o narrador conta a vida do 
gato) e apresentar:

– Nome do personagem e sobre-
nome.

– Data e local de nascimento.
– Filiação.
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– Onde mora?
– Preferências (comida, música, la-

zer, cor, livro, filme).

• Gênero Relato da classe
Na página 32, Ringo e Bituco tiram 

um cochilo deitados na poltrona. 
Diante disso, os alunos devem escre-
ver o que é preciso para tirar um bom 
cochilo depois de um dia cheio de ati-
vidades.

• Gênero Miniconto
Em escrita coletiva, os alunos deve-

rão narrar um pequeno conto apenas 
de Bituco, cujo título seja: COMO SER 
UM GATO MAU.


