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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

O ideal é que cada aluno tenha a 
obra e que ela seja lida ora em sala 
de aula ora como tarefa de casa.

Organize os alunos em 5 grupos e 
divida os tópicos relacionados a se-
guir para que cada grupo possa reali-
zar a análise da obra. 

Depois disso, cada grupo deverá 
apresentar o conteúdo de cada tópi-
co com cartazes, vídeos e/ou textos 
impressos, a fim de que toda classe 
tenha repertório para a escrita dos 
gêneros textuais da obra Elias e a 
vovó que veio do ovo.

Tópicos:

1. Dados da obra
• Biografia da autora e sua foto.
• Dados de publicação da obra 

(ano, cidade, país).
• Resenha da capa (faça uma aná-

lise da capa da obra, consideran-
do as cores e as ilustrações sele-
cionadas).

• Crie outra sugestão de capa para 
a obra Elias e a vovó que veio do 
ovo, justificando essa criação de 
acordo com a história.

2. Análise dos personagens
• Como é o protagonista Elias? 

Aborde seus traços psicológicos 
e físicos.

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo, de cultura e de 
leitura.

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

Temas: aventura, relacionamento 
familiar, cotidiano, imaginação e res-
ponsabilidade. 

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

de frases, tempo verbal da narrativa 
(passado), simbologia literária, ex-
pressividade, vida escolar, Ciências 
(animais, aves, ovos, célula), Geogra-
fia (Praga), convivência social com o 
idoso, contexto escolar e brincadeiras 
infantis.

O livro Elias e a vovó que veio do ovo 
será  a referência de leitura que dire-
cionará a produção dos gêneros tex-
tuais sugeridos neste encarte.



• Qual é o problema da história? 
Lembre-se de que Elias assume 
uma missão em função desse 
conflito.

• Liste os personagens da história 
e suas funções.

3. Enredo da obra
• Em qual parte da história é apre-

sentado o conflito/problema que 
faz com que Elias tenha de guar-
dar um segredo? 

• Qual é a parte da história que se 
pode considerar como o clímax, 
ou seja, o momento mais impor-
tante da narrativa? 

• Como foi o desfecho/final da his-
tória? 
Nas questões acima, é necessá-
rio exemplificar com trechos da 
obra.

• Qual a mensagem da história?

4. Espaço e ambiente da obra
• Qual o tipo de lugar que se de-

senvolve o enredo: físico (natu-
reza, campo, cidade) e/ou social 
(família, corte, comunidade). Re-
tire exemplos da obra para justi-
ficar sua afirmação.

• Encontre descrições textuais do 
espaço da obra. Depois, em car-

tazes, represente com imagens/
ilustrações esses espaços.

• O ambiente desses espaços é ora 
alegre ora triste. Justifique essa 
observação com exemplos reti-
rados da obra.

5. Foco narrativo
• Quem conta a história? (deixe 

claro ao leitor/aluno que nun-
ca é o autor da obra que conta, 
e sim um narrador que pode 
ou não participar da história). É 
necessário retirar um trecho da 
obra para exemplificar o tipo de 
narrador.

2o passo: decore a sala em forma de 
painel com todos os trabalhos feitos 
pelos alunos e organize as apresen-
tações dos seminários estipulando o 
tempo ideal para cada apresentação: 
em torno de 30 minutos. 

3o passo: caso somente o professor 
tenha a obra, combine com a classe 
as regras de comportamento ade-
quado (silêncio e concentração) para 
a leitura e de que ela será feita por 
capítulos, somando-se 7 dias de lei-
tura (15 min por dia). Depois de fina-
lizada essa leitura, serão organizados 



os seminários de apresentação dos 
alunos.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

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

• Gênero composição de palavra
Tanto Elias quanto a vovó Iocê 

têm o hábito de falar um “palavrão” 
(no sentido de compor uma palavra 
enorme utilizando várias outras), 
como, por exemplo, “chuledor-cana-
rifantasmão-da-picaga-jadeu”, que a 
vovó pronuncia ou quando Elias fala 
“chulezudo-baleia-porco-comedor-
-de-caca-de-nariz-fantasma-mijão-
-fim-da-picada. Chega, já deu!”. Os 
alunos deverão criar e escrever um 
“palavrão” personalizado para mos-
trar a Elias a sua composição de pa-
lavras. 

• Gênero Reportagem
Peça para os alunos pesquisarem 

sobre ovos de aves (definição, como 
são chocados, tipos de ninhos etc.).

Depois disso, eles escreverão uma 
reportagem sobre os tipos de ovos 
existentes (ganso, pata, avestruz, 
pássaro, pinguim, galinha, peru etc.), 
porém, o fato principal dessa repor-
tagem deve ser o nascimento da 
vovó da obra Elias e a vovó que veio 
do ovo. Eles deverão ponderar sobre 
as seguintes questões: Qual a estru-
tura desse ovo especial? Será que é a 
mesma de um ovo comum? Ele preci-
saria ser mágico? Teria de existir uma 
cama dentro desse ovo para a vovó 
poder dormir? De onde ele veio? 
Quem o trouxe para Elias, pois sabia 
do desejo dele de ter uma avó?

Uma reportagem possui a seguinte 
estrutura textual:

• Manchete (título).
• Chamada (subtítulo principal 

que apresenta o assunto em 2 
linhas).

• Nome do autor (o jornalista).
• Subtítulos (dividem os pará-

grafos).
• Parágrafos curtos (baseados em 

pesquisa: local onde ocorreu o 
fato, descrição dos envolvidos).

• Gênero Receita
A vovó Iocê é especial, por isso, 

sua alimentação também deve ser 
diferenciada. Pensando nisso, peça 
para os alunos escreverem a receita 
AS BOLACHINHAS DE IOCÊ para ensi-
narmos a Elias, porque, assim, a vovó 
não precisará mais comer papéis. 



Sugestão: faça com os alunos o pi-
quenique de bolachas de Iocê, em 
que cada um possa trazer de casa 
sua bolacha preferida. Ou, organize 
uma aula de culinária em que os alu-
nos possam “pôr a mão na massa” e 
façam a receita das bolachas de Iocê. 

• Gênero Anúncio/ Classificado
Os alunos escreverão um anún-

cio/classificado para Elias conseguir 
encontrar o sapato tamanho dois e 
meio para vovó Iocê. Como ficaria 
esse anúncio? Eles deverão utilizar as 
informações das páginas 62 e 63.

• Gênero Paródia
Nas páginas 76 e 77, a vovó Iocê 

cantou uma música porque estava 
com um humor contagiante, já que 
havia se recuperado do resfriado. Esse 
resfriado fora curado graças a Elias ter 
lhe preparado um chá com rum. Peça 
para os alunos imaginarem que ao in-

vés do chá, Iocê tivesse tomado cho-
colate quente. Como ficaria a música 
que Iocê cantava? Os alunos deverão 
escrever uma paródia musical.

• Gênero Folheto publicitário
De acordo com a obra, na página 

82, Elias e seus pais foram visitar o 
castelo Karlstein, um dos castelos 
góticos mais impressionantes da Re-
pública Checa. Ele foi construído no 
século XIV pelo sacro-imperador Car-
los IV para guardar as joias da coroa e 
relíquias sagradas.

O castelo Karlstein foi um dos sím-
bolos do reino da Chéquia. Encontra-
-se num local pitoresco rodeado de 
densas florestas perto de Praga. Visi-
tar este castelo é uma das atividades 
mais populares entre aqueles que vi-
sitam Praga.

Os alunos criarão um folheto pu-
blicitário do castelo para divulgar na 
escola de Elias a visita a esse lugar.

• Gênero Relato não ficcional ou Re-
lato pessoal
Peça para os alunos imaginarem 

que já tenham visitado o castelo 
Karlstein como atividade escolar e 
lá tenham assistido a um show típi-
co daquele país. Embora essa visita 
tenha sido apresentada toda em lín-
gua estrangeira, o desafio é retirar o 
que exatamente conseguiu aprender 
nessa visita, as descrições do espaço 
físico, sobre as roupas dos guias e o 
que eles acharam do show apresen-
tado no castelo, assim, poderão con-
tar suas impressões a Elias.

• Gênero Relato ficcional



Vovó Iocê adorou a apresentação 
da história O Patinho Feio do autor 
Hans Christian Andersen realizada na 
escola de Elias, pois ela se identificou 
com essa obra. Para que ela sempre 
se lembre desse momento importan-
te, peça para os alunos pesquisarem 
e reescreverem essa obra de Ander-
sen para enviar a Iocê. 

Nesse tipo de texto é necessário 
colocar apenas os fatos mais impor-
tantes da narrativa e seguir algumas 
instruções sobre a estrutura de texto:

• Titular o relato.
• Tempo verbal: sempre no preté-

rito.
• Ordem dos acontecimentos.
• Discurso: indireto.
• Utilizar sempre a linguagem for-

mal.
• Pessoa: sempre na terceira.

• Gênero Manual
Utilizando as informações das pági-

nas 88 e 89, os alunos ajudarão Elias 
a escrever O MANUAL DE COMO CUI-
DAR DA VOVÓ para ele poder entre-
gar aos seus amigos.

• Gênero Carta
Sugira que os alunos ajudem Elias 

a escrever uma carta de despedida 
para a vovó Iocê. Eles deverão utilizar 
as páginas 125, 126 e 127 como refe-
rência dos sentimentos dele.
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