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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

1o e 2o anos
Com procedimentos didáticos lúdi-

cos — contação de história, cartazes 
e desenhos que garantam aos alunos 
o estudo dos tópicos relacionados 
abaixo.

3o ano
Organize os alunos em grupos para 

pesquisarem conceitos, imagens, ví-
deos no YouTube e curiosidades sobre: 
trem, porco, ilustração, viagem etc. 
para apresentarem seminários à sala 

sobre os tópicos relacionados abaixo. 
Esse trabalho é importante para forne-
cer ao aluno repertório para vocabulá-
rio e interpretação das palavras.

Tópicos

1. Trem
– Garanta um estudo em forma de 

diagrama sobre o surgimento 
dos trens (o que é, quando sur-
giu, quais suas principais carac-
terísticas, para que servem: via-
gem e/ou transporte de cargas).

– O que é um trem e qual sua etimo-
logia:

Objetivos do projeto
• Ampliar o conhecimento de mun-

do e de leituras.
• Estudar o vocabulário do texto 

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

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

Temas: criatividade e aventura.

Tema transversal: Ética.

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

Conteúdo: leitura de imagens para 
compor a estrutura do enredo nar-
rativo, repertório de palavras, texto 
coletivo, texto narrativo, animais, con-
vivência em grupo, criação de frases, 
variação de bondade e maldade na for-
ma narrada e criatividade.

A obra Joana no trem será a referên-
cia de leitura que direcionará a produ-
ção dos gêneros textuais sugeridos 
neste encarte.



Link de apoio:
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Trem

– História
Link de apoio: 
http://www.smartkids.com.br/
especiais/meios-de-transporte-
-trem.html

– O que é uma grande estação de 
acordo com as páginas 18, 20 e 
21?

– Quem entra na cabine com Joa-
na, nas páginas 34 e 35?

2. Porcos
Peça para os alunos criarem uma 
lista de porquinhos famosos da 
literatura e do cinema. Depois 
disso, os alunos deverão confec-
cionar cartazes para exposição 
na sala de aula.
Lembre-se de garantir um estu-
do sobre os porcos, em forma de 
diagrama, abrangendo: inteli-
gência, espécies de porquinhos: 
carioquinha, leitão, javali etc.

– Características
Link de apoio: 
http://www.suapesquisa.com/
mundoanimal/porco.htm

3. O que são ilustradores? E ilustra-
ção? 

– Garanta um estudo sobre o con-
ceito de ilustração. Peça para os 
alunos fazerem uma lista de ilus-
tradores/desenhistas e contado-
res de histórias famosos: Maurí-

cio de Souza, Ziraldo etc. 

– O que um ilustrador faz? 
– Quais os materiais que ele utili-

za?

Ilustradores criam imagens que 
complementam ou ajudam a es-
clarecer textos escritos em livros, 
revistas e artigos online. Ilustra-
dores podem trabalhar com lá-
pis, caneta, giz, tintas, programas 
de computador ou outras mí-
dias, e tendem a possuir um es-
tilo distinto. Alguns ilustradores 
trabalham em departamentos 
de arte ou de design gráfico, en-
quanto outros atuam como free-
lancer para inúmeras empresas.

4. Garanta em forma de diagrama, 
o significado das seguintes pa-
lavras e expressões: trepidante, 
mugir, idoso, enxerida, sozinho, 
acreditar, trate de inventar, per-
sonagens, morro, ofuscante, 
estação, vestir, tagarelar, apres-
sados, embarcar, anterior, ilu-
minado, alcançar, acenar, agra-
dável, algures, alhures, adentro, 
cargueiro, containers, possante e  
camarote.
Os diagramas devem ficar ex-
postos na sala de aula.

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. 

Procure também complementar 



essa decoração com imagens e ob-
jetos que lembrem a obra. 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 
tenha a obra, combine com a classe 
as regras de comportamento ade-
quado (silêncio e concentração) an-
tes da leitura.

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

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

• 3o dia: numa roda de conversa, 
discute-se a temática do livro e 
os itens dos tópicos estudados 
no 1o passo.

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.

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

• Gênero Classificado (passagem de 
trem para algum lugar do país)
O professor deve auxiliar os alunos 

na criação de um classificado que 
venda  passagens de trem para al-
gum lugar no país.

 Para onde ele vai? Por onde passa? 
Que tipo de trem é esse? Ele trans-
porta só passageiros ou cargas tam-
bém? Quanto custa a passagem? 

• Gênero HQ
Utilizando a página 24 do livro, os 

alunos deverão elaborar uma história 
que descreva o que está acontecen-
do nas janelas dos quartos ilumina-
dos. Depois, devem escolher uma 
janela e ilustrá-la em apenas cinco 
quadrinhos.

• Gênero Ilustração
Peça para os alunos pensarem 

em uma profissão para Joana e de-
senharem uma roupa de trabalho  
para ela. Os materiais utilizados no 
trabalho também devem ser ilustra-
dos.    

• Gênero Cartão-postal
A porquinha Joana continuou sua 

viagem com Jônatas. Os alunos de-
vem imaginar que são Joana ou Jô-
natas e enviar um cartão-postal para 
alguém querido. Sugira que dese-
nhem a partir das ilustrações do livro. 
Depois, peça para escreverem uma 
mensagem carinhosa para essa pes-
soa no cartão. O cartão-postal precisa 
ter remetente, destinatário, endereço 
do destinatário e CEP.

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 Lista
Os alunos deverão analisar os ani-

mais que passaram pelo trem e pela 
estação e fazer uma lista. Quando a 
lista estiver pronta, peça para fazerem 
outra colocando as palavras em or-
dem alfabética.

• Gênero Diário
Na página 22, vemos a família do 

urso-polar. Diante disso, os alunos 
deverão imaginar que são o ursinho 
filho indo viajar e contar, em forma-
to de diário, um pouco sobre os lu-
gares que conheceram. O professor 
deve sugerir que foram três dias de 
viagem. As páginas do diário devem 
apresentar desenhos, cartões-pos-
tais, colagens de revistas etc.

• Gênero Convite
Peça para os alunos fazerem um 

convite ao porquinho Jônatas para 
uma viagem de trem com a Joana. 
O convite deve informar quando e 
para onde eles irão.

3o ano: escrita com autonomia.

• Gênero Relato
O Lobo se comportou muito mal 

pegando a blusa da Joana. Os alunos 
devem escrever um relatório para o 
responsável do trem sobre o aconteci-
do que deixou Joana muito chateada, 
expondo por que isso não pode acon-
tecer mais nas viagens. Estrutura do 
relatório:

– Título: objetivo, claro e sintético.
– Remetente: refere-se à autoria do 

documento.
– Destinatário: refere-se a pessoa 

para a qual é destinado.
– Assunto: é o desenvolvimento 

dos fatos, contendo todas as in-
formações relevantes.

– Conclusão: trata-se do fechamen-
to das ideias apresentadas, ou 
seja, o que pôde ser obtido com 
o procedimento realizado como 
um todo.

• Gênero Campanha
Alguns dos animais que passaram 

pela história do livro estão ameaça-
dos de extinção. Em duplas ou trios, 
os alunos deverão elaborar uma cam-
panha para salvar os animais  que 
tenha como slogan “O aquecimento 
global está matando os ursos-pola-
res”. Quem optar por fazer sozinho, 
deve produzir uma campanha com 
o slogan “Salvem os leões-marinhos”.

Eles deverão ilustrar bem as cam-
panhas, explorando os fatos mais im-
portantes para a causa escolhida.

• Gênero Convite
O livro relata uma passagem na 

viagem de trem da personagem 
Joana. Podemos ver apenas alguns 
lugares por onde esse trem passa, 
mas é possível imaginar muitos ou-
tros. Viajar é uma grande terapia e 
uma rede de cultura e conhecimen-
to. A partir dessa reflexão, peça para 
os alunos escreverem um artigo de 
opinião sobre a importância cultural 
de uma viagem. 



BRINQUE-BOOK Editora de Livros Ltda.
Rua Mourato Coelho, 1215 – Vila Madalena – CEP: 05417-012

 São Paulo – SP – Brasil – Tel./Fax: (11) 3032-6436
www.brinquebook.com.br – brinquebook@brinquebook.com.br


