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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 curio-
sidades sobre: amigos e amizade, 
para apresentarem seminários à 
sala sobre os tópicos relacionados 
abaixo. Esse trabalho é importante 
para fornecer ao aluno repertório 
para produção de texto.

Tópicos:

É necessário realizar junto com 
os alunos o estudo do vocabulário 
em forma de diagrama. Esse estudo 
precisa ser feito por palavra, pergun-
tando às crianças o sinônimo das 

palavras e expressões relacionadas 
abaixo:

Amigo, respeite meu ritmo, vergo-
nha, lustrar, ativo, agitação, a porta 
da minha gaiola, dia cinzento de chu-
va, irritado, palhaçada, divertir-se, fe-
liz, calar-se, triste, descobrir o mundo, 
sozinho, coragem, dizer a verdade, 
riem pelas costas, distrair, aborreci-
do, consolo, perfeita harmonia com 
o mundo, perdoar, culpado, insistir, 
correndo perigo, dividir o pão, con-
fiar, aventura, caminho, algo fora do 
comum, segredos, zombe, repare, 
amenize, travessuras.

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. 

Objetivos do projeto
• Ampliar o conhecimento de mun-

do.
• Atender a produção dos gêne-

ros textuais por ano.

Temas: Ética, amizade, convivência 
social, admiração, respeito às diferen-
ças.

1o e 2o anos
3o, 4o e 5o anos

Conteúdo: texto narrativo, tempo 
verbal da narrativa (passado), vida em 
grupo, amizade. 

A obra Eu quero um amigo… será a 
referência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais suge-
ridos neste encarte.



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 todas 
as séries 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.

1o e 2o anos (escrita coletiva)
3o, 4o e 5o anos (escrita indepen-

dente)

• Gênero Convite
Elabore um convite para seu amigo 

vir jogar com você num dia cinzento, 
pois só ele poderá animar esse dia 
tristonho.

• Gênero Anúncio
Escreva um anúncio em que você 

descreva o seu tipo de amigo ideal. 
Quais as qualidades de amizade que 
a obra oferece que são importantes 
para você?

• Gênero Ilustração Legendada
Ao ler a obra, escolha um dos ti-

pos de amigo que ela apresenta e 
que você gostaria de ter ao seu lado. 
A partir da escrita selecionada, crie 
uma ilustração. Depois do desenho 

pronto, escreva o trecho escolhido 
em forma de legenda.

• Gênero Edital
Edital é um gênero jornalístico que 

promove uma convocação pública 
de parceria entre pessoas. Diante 
disso, imagine que você publicará 
esse gênero para formar uma ASSO-
CIAÇÃO DOS AMIGOS VERDADEIROS. 
Preencha os dados que faltam no iní-
cio do parágrafo. Depois disso, liste a 
partir da leitura da obra, 04 itens que 
você considera caracterizadores de 
amigos verdadeiros.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS 

VERDADEIROS com sede na cidade 
_____, na rua _________, nº ______, 
bairro _______, através de sua Di-
retoria Executiva, devidamente re-
presentada por seu Presidente Sr. 
(a) _______, CONVOCA através do 
presente edital, todos os associados 
que buscam amigos verdadeiros no 
planeta Terra, para Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada na sede, 
às __________ horas, do dia __de 
_______de 20____, com a seguinte 
ordem do dia:

Apreciação e aprovação do relató-
rio de atividades:

1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
_____________, de 20__.



___________________________
(Presidente da ASSOCIAÇÃO)

• Gênero Notícia
Vamos escrever uma notícia para 

ser publicada no jornal da nossa ci-
dade que conte uma situação cons-
trangedora pela qual seu amigo ou 
amiga passou por rirem pelas costas 
dele (a). Não se esqueça de colocar 
em seu texto o quanto ele ou ela so-
freu diante desse fato e como foi im-
portante você defendê-lo (a). 

Lembre-se de que uma notícia de 
jornal é um texto curto, coloca-se 
nele apenas uma manchete, as letras 
iniciais do nome dos envolvidos, ida-
de, local onde o fato aconteceu.

• Gênero Relato Pessoal
Conte em forma de relato, um fato 

de sua vida em que você conseguiu 
ficar em perfeita harmonia com o 
mundo ao lado de um amigo, con-
forme a obra sugere.

• Gênero Carta
Escreva uma carta a seu amigo com 

o objetivo de que ele respeite seu rit-
mo, ou seja, o seu jeito de lidar com a 
vida. Explique a ele como você reage 
em situações de conflito e em situa-

ções de felicidade. Não se esqueça de 
que uma carta precisa ter local, data, 
a quem está sendo remetida no iní-
cio do texto, o corpo do texto precisa 
atender a temática proposta e no final 
a assinatura do remetente.

• Gênero E-mail
Elabore um e-mail para sua profes-

sora contando-lhe uma palhaçada 
que seu amigo fez para você e que 
lhe deixou extremamente feliz, con-
forme a obra sugere. Invente essa si-
tuação engraçada.

Não se esqueça de que um e-mail 
precisa ter um contato para endere-
çamento da mensagem:

...@hotmail.com; ...@gmail.com;  
...@yahoo.com. 

Coloque o assunto do corpo do e-
-mail, saudação, a descrição do fato e 
a despedida.

•  Gênero Poesia
A partir da expressão “abra a porta 

da minha gaiola” do livro Eu quero um 
amigo…, crie uma poesia em que o 
assunto seja exatamente o concei-
to de amizade que liberta, que nos 
traz a sensação de estarmos voando 
como um pássaro. 
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