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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

Organize os alunos em grupos para 
pesquisarem conceitos, imagens, ví-
deos, e curiosidades sobre tubarões e 
a Austrália para apresentarem seminá-
rios à sala sobre os tópicos relaciona-
dos a seguir.

Tópicos

• Pesquise a história da Cartografia.
• Pesquise o significado da sigla 

GPS e a história desse recurso de 
localização geográfica.

• Defina o que é Google e Google 
Earth.

• Defina tecnologia e, depois, 
apresente as mudanças que ela 
causou na Geografia. Nesse tó-
pico, inclua o estudo de medidas 
de distância: centímetro, metro e 
quilômetro.

• Pesquise o que é tubarão (ha-
bitat, alimentação, reprodução, 
características físicas) e os tipos 
existentes.

• Apresente informações geográ-
ficas sobre a Austrália e sua rela-
ção com os tubarões.

• Pesquise espaços que são propí-
cios para se viver uma aventura 
e justifique, por meio das carac-
terísticas de cada um, o que se 
pode enfrentar de perigo nesses 
espaços.

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de leitura, 

de conhecimento de mundo e de 
Geografia.

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

Temas: Aventura, relacionamento fa-
miliar, criatividade, imaginação, Geogra-
fia e tecnologia.

 
Tema transversal: Meio ambiente

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

de frases, tempo verbal da narrativa 
(passado), animais marinhos (alimen-
tação e habitat), vida em família, lo-
calização geográfica (mapas, globos, 
atlas, Google Earth, tablet), unidade 
de medida (centímetro, metro, quilô-
metro).

O livro Dedé e os tubarões será a re-
ferência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais suge-
ridos neste encarte.



2o passo: decore a sala em forma de 
painel com todos os trabalhos fei-
tos pelos alunos, para lhes fornecer 
repertório linguístico para as produ-
ções de texto e organize as apresen-
tações dos seminários. 

O ideal é que cada aluno tenha sua 
obra para que a leitura possa ser feita 
ora em sala de aula ora direcionada 
para casa.

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. Além disso, informe os 
alunos de que ela será feita por capí-
tulos, em média 3 capítulos por dia, 
somando-se 7 dias (15 minutos por 
dia) de leitura.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Séries com autonomia de escrita

Sugere-se a REESCRITA/RESUMO em 
todos os anos como exercício de com-
preensão da leitura.

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

• Gênero Autobiografia
Peça para os alunos escreverem 

suas biografias respondendo as se-
guintes questões: nome completo, 
data de nascimento, naturalidade, 
endereço, nome dos membros da 
família, traços de sua personalidade 
(qualidades e defeitos), o que gosto 
de estudar, o que não gosto de es-
tudar, de que tenho medo, aventura 
marcante na sua vida, assim como 
ocorreu com Lelê e Dedé. 

• Gênero Receita
Os alunos deverão inventar uma su-

gestão de RECEITA PARA TUBARÕES. 



Uma receita deve ter ingredientes e 
suas medidas de massa e quantida-
de, modo de preparo, rendimento 
de porções. Depois da receita escrita, 
eles a enviarão aos tubarões com um 
bilhete informando que ela será mais 
apetitosa do que o Dedé e a Lelê.

• Gênero E-mail
Peça para os alunos escreverem 

um e-mail para o pai de Lelê e Dedé 
para lhe avisar sobre o problema que 
seus filhos estão enfrentando com os 
tubarões da Austrália. É importante 
informar esse pai sobre a questão do 
mundo real versus o virtual para que 
ele não tenha um colapso nervoso. 

Além disso, a estrutura do texto e-
-mail deve ter: endereçamento (mun-
dodostubarões@socorropai.com.br), 
assunto (SOS: filhos em perigo), sau-
dação, corpo do texto e despedida.

• Gênero abaixo-assinado (sugere-
-se o texto coletivo)

Utilizando a página 40 da obra 
como base para a produção desse 
texto, os alunos farão um abaixo-assi-

nado para enviar ao Greenpeace, or-
ganização mundial em prol do meio 
ambiente, em que são solicitadas leis 
incisivas e penais para a extinção da 
prática do finning (pesca cruel de tu-
barões).

• Gênero Diário de bordo
Com base nos capítulos 13 e 14 da 

obra, os alunos deverão assumir o 
papel de Lelê. Depois, escreverão o 
seu DIÁRIO DE BORDO, narrando sua 
permanência por uma semana com 
os marinheiros da obra. A estrutura 
textual do diário exige: escrever em 1a 
pessoa, ter a data e o dia da semana 
anotados e ser um texto curto que re-
late fatos da rotina em alto-mar.

• Gênero Artigo de opinião
Os alunos utilizarão o capítulo 2 

da obra para escrever um artigo de 
opinião cujo tema seja O PODER DA 
TECNOLOGIA. Eles deverão pensar 
em argumentos que estabeleçam as 
vantagens e desvantagens das ferra-
mentas tecnológicas.
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