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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura.

1o e 2o anos: com procedimentos 
didáticos lúdicos, contação de histó-
ria, cartazes e desenhos, garanta aos 
alunos o estudo dos tópicos relacio-
nados a seguir.

3o, 4o e 5o anos: organize os alunos 
em grupos para pesquisarem concei-
tos e imagens, elaborarem cartazes e 
apresentarem seminários para a sala 
sobre os tópicos relacionados a seguir.

Tópicos:

• O que é uma escola? Faça uma 
pesquisa que relate a história 
dessa instituição. Qual a impor-
tância dela para a sociedade? 

• Que atitudes são necessárias 
para a valorização da escola? 

• Descreva a função do professor. 
Tome como princípio dessa des-
crição a página 9, em que se co-
loca o professor como peça prin-
cipal do processo de ensino.

Objetivos do projeto:
• Ampliar o repertório de leitura de 

imagens.
• Estudar palavras e expressões 

antes da leitura para que ela seja 
melhor aproveitada pelos alunos.

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

Temas: superação, incentivo ao co-
nhecimento, África.

 
Temas transversais: Pluralidade 

cultural e Meio Ambiente.

1o e 2o anos
Conteúdo: repertório de palavras, 

escrita como meio de comunicação, 
texto coletivo, texto narrativo, criação 
de frases, convivência social, conta-
gem, representação das quantidades 
e ordem alfabética.

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

de frases, tempo verbal da narrativa 
(passado), adjetivação, adição, vida 
em sociedade e estações do ano.

O livro Escola de chuva será a refe-
rência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais suge-
ridos neste encarte.



• O que é chuva? Qual a importân-
cia dela para o ecossistema? Pro-
cure músicas com o tema “chuva”. 

• Pesquise os aspectos geográficos 
gerais do continente africano e os 
específicos do Chade. Nas páginas 
2, 31 e 32, há referências importan-
tes que se relacionam à obra.

• Compare a escola de Kelo com as 
brasileiras existentes nas regiões 
Norte e Nordeste do país. 

• Como o aluno deveria se com-
portar em sala de aula? Como é 
o comportamento dos alunos de 
Kelo de acordo com a obra? 

• Qual a importância dos cader-
nos e dos lápis dentro da sala 
de aula? Trabalhe com a mú-

sica de Chico Buarque O ca-
derno (http://www.youtube.
com/watch?v=6x0RBpsf2G4)  
para fornecer repertório linguís-
tico e literário ao aluno.

2o passo: decore a sala com todos 
os trabalhos feitos pelos alunos, para 
lhes fornecer repertório linguístico 
para as produções de texto. Procure 
também complementar essa decora-
ção com imagens. 

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

• 1o dia: o professor realiza a leitura 
e os alunos permanecem em si-
lêncio até o seu término;



• 2o dia: repete-se a leitura, porém 
os alunos a realizam (1o ano faz 
a leitura das imagens) e a leitura 
é dividida conforme a orientação 
do professor;

• 3o dia: numa roda de conversa, 
discutem-se as temáticas do li-
vro, enfatizando a ideia dos tópi-
cos estudados no 1o passo.

4o passo: 

Propostas de gêneros textuais

Os gêneros textuais para 1o e 2o  
anos podem ser utilizados nos outros 
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 dos gêneros 
textuais que serão trabalhados como 
referência de estrutura de texto para 
o aluno.

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

• Gênero Biografia

• Gênero Receita

• Gênero Bilhete

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

• Gênero Lista

• Gênero Manual
 
3o, 4o e 5o anos: escrita com auto-

nomia.

• Gênero Descrição

• Gênero Bula

• Gênero Relato

• Gênero Carta

• Gênero Estatuto

• Gênero HQ
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