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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

Organize os alunos em grupos para 
pesquisarem conceitos, imagens, vídeos 
no YouTube e curiosidades sobre: irmãs, 
família, amigos, adolescência, bazar e  
democracia.  Depois,  os alunos devem 
apresentar seminários à sala sobre os tó-
picos relacionados a seguir. Esse trabalho 
é importante para fornecer ao aluno re-
pertório para produção de texto.

Tópicos:

1. Adolescentes
– A palavra “adolescência” tem sua 

origem etimológica no Latim “ad” 
(‘para’) + “olescere” (‘crescer’); por-
tanto, “adolescência” significaria, 
strictu sensu, “crescer para”. 

– Pré-adolescência: 10 aos 14 anos.

Adolescência: 15 aos 19 anos com-
pletos.

– Orientações para o professor tra-
balhar em sala de aula e formular 
debates e discussões a respeito da 
adolescência:
Link de apoio: “10 dicas para enten-
der seu filho adolescente”:
http://educarparacrescer.abril.com.
br/comportamento/dicas-filho-
-adolescente-621786.shtml

2. Como organizar um bazar
Links de apoio: “Como fazer um ba-
zar na sua garagem ou na sua casa”

– http://pt.wikihow.com/Fazer-um-
-Bazar-na-sua-Garagem-ou-na-sua-
-Casa

3. Democracia 
– Etimologia: do grego “demos”, povo, 

e “kratos”, autoridade.

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo e vocabulário.
• Atender a produção dos gêne-

ros textuais por ano.

Temas: amizade, relacionamento fa-
miliar e brincadeiras. 

Fundamental I:  4o e 5o anos
Fundamental II

Conteúdo: Texto narrativo, tempo 
verbal da narrativa, convivência social 
e família.

O livro Eu, Lili e o resto do mundo será 
a referência de leitura que direcionará 
a produção dos gêneros textuais su-
geridos neste encarte.



– Segundo o dicionário Aurélio: “1- 
Governo do povo; soberania popu-
lar; democratismo. 2- Doutrina ou 
regime político baseado nos princí-
pios da soberania popular e da dis-
tribuição equitativa do poder”.

– Estudo da democracia: http://www.
infoescola.com/sociologia/demo-
cracia/

– Como trabalhar democracia em 
sala de aula: http://portaldoprofes-
sor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.
html?aula=5207

– Noções de democracia em sala de 
aula: 
Link de apoio: http://contextoshis-
toricos.blogspot.com.br/2012/09/
professores-podem-ensinar-no-
coes-de.html

4. Garanta que os alunos pesquisem 
o sentido das seguintes expressões 
e vocábulos: calúnia, xilofone, pro-
gredindo, bajulador, bufando, lama-
çal, estarrecida, desolado, certificar, 
cumplicidade, apreensiva, espionar, 
entreolhar, esvoaçante, indiscutí-
veis, armadilha, ângulos, quinzenal-
mente, exagero, estoque, distorcer, 
antipática, aberração, apaziguar, 
argumentos, incitar, flagrante, es-
guia, expert, mendigo, incrédulo e  
defunto.

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

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

3o passo: caso somente o professor te-
nha a obra, combine com a classe as re-
gras de comportamento adequado (silên-

cio e concentração) antes da leitura.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Sugere-se a REESCRITA, através da lei-
tura de imagens, em todos os anos como 
compreensão da leitura.

Procure levar modelos de gêneros tex-
tuais que serão trabalhados como refe-
rência de estrutura de texto para o aluno.

• Gênero Bazar
Os alunos deverão formar  grupos de 

três a cinco pessoas e organizar um ba-
zar fictício. Eles podem buscar inspiração 
nos tópicos estudados. É preciso que 
os alunos descrevam, de acordo com a 
personalidade de cada colega do grupo, 
itens que eles seriam capazes de vender. 
Depois, peça para fazerem um cartaz de 
divulgação deste bazar, com data, local 
e hora e também criarem uma moeda 
própria para este bazar. Ao final, os alu-
nos devem fazer  algumas ilustrações 
de como seriam os produtos e a moeda 
criada.

• Gênero Democracia
O professor deverá organizar uma 

eleição para a turma eleger um líder de 
sala. Toda turma tem seu líder. Conforme 
estudamos, democracia é o direito de 
tomar decisões políticas, direta ou indi-
retamente, por meio de representantes 
eleitos. É participar de uma sociedade 
com direitos e poderes iguais.

Para esta eleição, será necessário: 
– Trabalhar em duplas: um represen-

tante de classe e seu vice. 
– Cada dupla deverá criar um partido 

e um lema. 
– Marcar datas para os alunos apre-

sentarem suas propostas e discur-
sos.



– E, finalmente, marcar uma data para 
a votação. É importante que todos 
estejam presentes.

– É fundamental que os alunos sejam 
realistas e honestos, acima de tudo.

• Gênero Artigo de opinião
No capítulo “A nova vizinhança”, Ana 

e sua irmã Lili, acreditam que a nova vi-
zinha é uma vampira e aprontam uma 
tática de defesa que não acaba muito 
bem. Por sorte, a nova vizinha, Senhora 
Montanha, releva o acontecido e volta 
para sua casa.

Pensando em uma convivência pacífi-
ca e agradável, peça para os alunos es-
creverem um artigo de opinião que fale 
sobre a importância de ser e ter um bom 
vizinho.

• Gênero E-mail
Ana e sua família já estão morando na 

casa nova, mas Ana sente saudades de 
sua vizinha e amiga, Leoni. Embora ainda 
sejam amigas, elas não se falam todos os 
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dias. Diante dessa situação, os alunos deve-
rão imaginar que são a Ana e enviar para 
Leoni um e-mail contando tudo sobre a 
casa nova, o quarto e a nova vizinhança. 
Para que o e-mail seja enviado, os alunos 
não devem se esquecer de colocar um des-
tinatário e o assunto do e-mail.

• Gênero HQ
Ana e Lili estragaram o jogo predileto 

de Cora. Sugira que os alunos façam uma 
HQ com cinco quadrinhos ilustrando a 
reação da irmã ao receber a notícia de 
que seu jogo está danificado. É funda-
mental que não se esqueçam dos balões 
de fala de cada personagem.

• Gênero Receita
A mãe de Ana não gosta que elas co-

mam muitos doces e sempre incentiva o 
consumo de frutas. Peça para os alunos 
criarem uma receita de doce que use 
ingredientes naturais e frutas. Após cria-
rem a receita, eles deverão desenhar um 
rótulo para ela.


