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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

Educação Infantil e 1o, 2o e 3o anos

Organize os alunos em grupos para 
pesquisarem conceitos, imagens, ví-
deos no YouTube e curiosidades so-
bre: dinossauros, período Jurássico e 
trilhas. Com procedimentos didáticos 
lúdicos, contação de história, cartazes, 
desenhos, filmes e música, garanta 
aos alunos o estudo dos tópicos re-
lacionados a seguir. Esse trabalho é 
importante para fornecer ao aluno re-
pertório para produção de texto.

Tópicos

1. Dinossauros

– A palavra deriva do grego e sig-
nifica “lagarto terrível”, apesar de 
serem répteis.

– Os dinossauros eram animais de 
tamanhos e hábitos alimentares 
diferentes. Por isso, o estômago 
de cada um deles era específico 
para o lugar que ocupavam den-
tro da cadeia alimentar. Existiam 
os dinossauros herbívoros e os 
carnívoros, mas eram os carnívo-
ros que possuíam  características 
mais violentas para conseguirem 
se alimentar.  

– A seguir, alguns dinossauros que 
se destacaram por serem fero-
zes: 

Objetivos do projeto
• Ampliar o conhecimento de mun-

do e de leituras.
• Estudar o vocabulário e expres-

sões do texto antes da leitura 
para que ela seja melhor aprovei-
tada pelos alunos.

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

Temas: dinossauros, amizade e hu-
mor. 

Fundamental 1
1o, 2o e 3o anos.

Conteúdo: versos rimados, reper-
tório de palavras, escrita como meio 
de comunicação, texto coletivo, texto 
narrativo, convivência em sociedade, 
respeito ao próximo.

A obra Gigantossauro será a referên-
cia de leitura que direcionará a produ-
ção dos gêneros textuais sugeridos 
neste encarte.



Utahraptor 
Características principais: força 
bruta, inteligência e velocidade.

Megalodon
Características principais: era 
considerado o rei dos mares. Ti-
nha em média vinte metros de 
comprimento, pesava cem tone-
ladas e sua mordida  exercia mais 
de dez quilos de pressão.

Giganotossauro
Características principais: tinha 
em média cinco metros de altura 
e realizava caça em bando.

Tiranossauro rex
Características principais: tinha 
em média cinco metros de altura 
alcançava treze metros de com-
primento do crânio até o fim da 
cauda e possuía  habilidades de 
caça.

2. Período Jurrássico

– O nome Jurrássico se deve às 
montanhas de Jura, nos alpes 
franceses, pois contém uma 
grande quantidade de rochas 
deste período.

– Jurássico superior: aproximada-
mente 144 a 162 milhões de 
anos.

– Jurássico médio: aproximada-
mente 163 a 187 milhões de 
anos.

– Jurássico Inferior: aproximada-
mente 188 a 208 milhões de anos.

3. O professor pode exibir trechos 
de vídeos, filmes ou programas 
de televisão inspirados em di-
nossauros:  

– Jurassic Park
– Em busca do vale encantado
– Dinotopia

4. Garanta em forma de diagrama 
o significado das seguintes pala-
vras: fluxo, herbívoro, cretáceo, 
irado, ligeiro, vigiar, carnívoro, 
abafado e honestidade.
Os diagramas devem ficar ex-
postos na sala de aula.

2o passo: decore a sala com os tra-
balhos feitos pelos alunos. Procure 
complementar a decoração com 
imagens e objetos que lembrem a 
obra. Exiba vídeos/filmes que se re-
lacionem com os tópicos estudados.  

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

3o passo: combine com a classe as 
regras de comportamento adequado 
(silêncio e concentração) antes da lei-
tura e informe que ela será feita em 
três dias: 

• 1o dia: o professor realiza a leitu-
ra e os alunos permanecem em 
silêncio até terminá-la.

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



• 3o dia: numa roda de conversa, 
discute-se a temática do livro e 
os itens dos tópicos estudados.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

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

Procure levar modelos de gêne-
ros textuais que serão trabalhados 
como referência de estrutura de tex-
to para o aluno.

Educação Infantil: escrita coletiva.

• Gênero Aviso secreto
No livro, Cabeçudo sugere que ele 

mesmo vigie e avise ao grupo o mo-
mento em que o Gigantossauro apa-
recer. Diante disso, peça para os alu-
nos criarem um código secreto que 
pode ser  um grito, um assovio ou um 
aviso capaz de alertar seus amigos de 
que o Gigantossauro está chegando. 
Depois de criarem um código, os alu-
nos devem nomeá-lo e descrevê-lo. 

• Gênero Invenção
Peça para os alunos inventarem um 

dinossauro com características úni-
cas. O dinossauro inventado deverá 
ser ilustrado e exposto em sala de 
aula. 

1o ano: o professor precisa ser escri-
ba dos textos orais dos alunos.

• Gênero Verbete
Os alunos deverão escrever o ver-

bete que define a palavra jurássico. 

Depois, é necessário que façam uma 
ilustração para o verbete.  

• Gênero Lista
Peça para os alunos fazerem uma 

lista de todos os dinossauros que apa-
recem no livro e colocá-la em ordem 
alfabética. 

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

• Gênero Convite para aventura
Sugira que os alunos ajudem os 

dinossauros filhotes a bolarem um 
convite para a aventura que estão 
planejando. Depois de terem feito o 
convite, os alunos deverão criar um 
roteiro com mapa que será anexado 
no convite antes da entrega. 

• Gênero Diário
Considerando que a aventura te-

nha acabado e só restaram memó-
rias, peça para os alunos montarem 
um diário com a descrição de três 
dias da aventura feita pelos dinos-
sauros. É importante que as descri-
ções apresentem os locais em que as 
ações ocorreram e ilustrações.

3o ano: escrita com autonomia.

• Gênero Super Trunfo
Diante desse gênero, os alunos 

devem pesquisar as regras do jogo 
Super Trunfo e montar um com os 
dinossauros existentes no livro. 
Depois de realizada a pesquisa, os 
alunos deverão desenhar as cartas  



informando características como 
peso, tamanho, velocidade, mordida 
etc. 

• Gênero Artigo de opinião
No livro, Cabeçudo se propõe a vi-

giar os colegas enquanto brincavam, 
alertando-os de uma possível apari-
ção do Gigantossauro. Em diversos 
momentos, ele assusta os amigos 
sempre que possível, em forma de 
brincadeira. 

Porém, em determinado momento, 
o Gigantossauro realmente aparece e 
ninguém quer acreditar mais no Ca-
beçudo, correndo o risco de uma tra-
gédia. Isso ocorreu devido à falta de 
confiança que os amigos adquiriram 
por terem sido enganados. 

Baseando-se no fato de enganar os 
colegas como forma de brincadeira, 
os alunos deverão escrever um artigo 
de opinião de até 25 linhas, sobre a 
importância da confiança mútua.
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