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Objetivos do projeto:
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo e de vocabulário.
• Propor reflexões de inteligência 

social.
• Acelerar o processo de aprendi-

zagem.

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

Temas: convivência social, astúcia e 
tradição oral.

Tema transversal: Pluralidade cul-
tural

Fundamental I: 5o

Fundamental II: 6o, 7o, 8o e 9o anos

Conteúdo: texto narrativo, tempo 
verbal da narrativa, convivência social, 
pluralidade cultural.

O livro Kalinda, a princesa que perdeu 
os cabelos, e outras histórias africanas 
será a referência de leitura que direcio-
nará a produção dos gêneros textuais 
sugeridos neste encarte.

Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura:

Organize os alunos em grupos 
para pesquisarem conceitos, ima-
gens, vídeos no Youtube e curiosida-
des sobre: convivência social, escola, 
amizade, preconceito, família. Esse 
trabalho é importante para fornecer 
ao aluno repertório para produção 
de texto coletivo.

Tópicos

1. Estudo sobre a África
 https://www.youtube.com/

watch?v=6Q1h2eHUGfs

 (Cultura Africana 4:01)

 https://www.youtube.com/
watch?v=2odST57MmH4

 (Cultura Afro Brasileira – 4:08)

 https://www.youtube.com/
watch?v=RPzxt1iZGiA

 (Breve história da Cultura Africa-
na – 10:37)

2o passo: decore a sala em forma de 
painel com todos os trabalhos feitos 
pelos alunos e organize as apresenta-
ções de seminários dos tópicos e voca-
bulários estudados. 

O ideal é que cada aluno tenha sua 



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 adequado 
(silêncio e concentração) antes da lei-
tura.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Sugere-se a REESCRITA INDIVIDUAL 
OU EM DUPLA da obra.

Procure levar modelos de gêneros 
textuais que serão trabalhados como 
referência de estrutura de texto para 
o aluno.

CONTO: Kalinda, a princesa que 
perdeu os cabelos

• Gênero Ilustração/Poesia
De acordo com a descrição da pá-

gina 13 e algumas imagens pesqui-
sadas na internet, peça aos alunos 
fazerem um desenho de como seria 
o cabelo da princesa Kalinda. Em se-
guida, escreva uma poesia sobre a 
beleza deles. Inspire-se nos dois tex-
tos selecionados abaixo.

• Gênero Outdoor
Na página 16 da obra, o rei, pai de 

Kalinda, prometeu à filha que encon-
traria uma solução para seu proble-
ma. Diante disso, vamos ajudar o rei 
na criação de um outdoor cujo tema 
seja convencer o pássaro a desfazer 
a maldição da queda do cabelo. Um 
outdoor precisa ter: ilustração, telefo-
ne, verbo no imperativo e o tema. Seja 
criativo nessa produção.

• Gênero Relato Ficcional 
Na página 21, o pássaro informa a 

Muoma que um último grão de feijão 
seria fundamental para os cabelos 
de Kalinda. Diante desse fato, vamos 
escrever um relato para contar ao 
nosso herói a história mais famosa 
de feijões mágicos? Nesse seu relato, 
não se esqueça de mostrar quanto o 
feijão mudou a vida de João, assim 
como ocorreu com Kalinda. Se quiser, 
ilustre esse relato com imagens perti-
nentes às duas histórias: a do João e 
a de Kalinda

• Gênero Coluna Social
Com base na página 22 da obra, 

imagine que você seja assessor de 
imprensa. Sua função será fazer a 
cobertura do casamento de Kalinda 
e Muoma para escrever a coluna so-



cial do jornal. Lembre-se de que uma 
coluna social precisa ter um peque-
no texto que explique o evento bem 
como as fotos/ilustrações das pes-
soas participantes desse momento.

CONTO: Alizué e a árvore do es-
quecimento

• Gênero Ilustração/Poesia
De acordo com a cena descrita na 

página 26 da obra, Alizué sofria com 
o descaso da tia. Por isso, ela fugiu e 
chorou embaixo da árvore do esqueci-
mento. Imagine como seria a ilustração 
dessa árvore e faça um desenho. Em 
seguida, escreva uma poesia sobre os 
sentimentos de angústia que tomaram 
conta do coração da menina.

• Gênero Reportagem
Nossa heroína tem toda razão em 

reclamar da proposta de redação que 
lhe fora atribuída: Minhas férias. Se 
você fosse professor(a) de Redação, 
qual proposta você acharia interes-
sante elaborar para a produção de 
um texto narrativo? 

• Gênero Manual
Na página 27, sabemos que o 

vento foi fundamental para Alizué 
encontrar sua mãe. Imagine que 
você seja um repórter. Pesquise sobre 
Zéfiro, deus do vento, e escreva uma 
reportagem sobre a história dele para 
ser publicada no jornal da cidade da 
nossa personagem. Não se esqueça 
de que uma reportagem possui título, 
lead, imagens sobre o tema.

• Gênero Boletim de Ocorrência

Na página 28, a tia de Alizué pas-
sou do limite ao bater na sobrinha. 
Vamos orientar nossa personagem a 
denunciar a tia por meio de um BO 
(Boletim de Ocorrência) à justiça pú-
blica? Pesquise a estrutura textual, 
ou seja, o BO precisa ter os seguintes 
itens: logotipo da polícia civil, núme-
ro do boletim, iniciado (data e hora) 
emitido (data e horário) natureza do 
crime, local do crime (invente o en-
dereço), histórico (relato do fato com 
o nome dos envolvidos, número dos 
documentos – RG e CPF), assinatura 
do declarante. 

CONTO: Rafik, o menino do grão 
de ouro

• Gênero Descrição
Na página 33 da obra, o autor des-

creve como é a fome de Rafik. To-
mando como base essa ideia, descre-
va com detalhes como é a sua fome 
para comparar à do nosso persona-
gem principal. Se quiser, anexe a essa 
descrição fotos de sua “cara de fome” 
e faça uma montagem, em um cartaz, 
com a sua descrição e as suas fotos.

• Gênero Lista
Pesquise quais são os tesouros 

mais procurados do mundo (http://
www.megacurioso.com.br/historia-
-e-geografia/45341-9-tesouros-que-
-ainda-nao-foram-encontrados.htm) 
(http://super.abril.com.br/historia/
tesouros-perdidos). Depois disso, 
faça uma lista completa deles para 
entregar ao Rafik. Se quiser, inclua 
nessa lista as imagens que se relacio-
nam aos tesouros.



• Gênero Roteiro de viagem
Com base na lista que você mon-

tou e com o propósito de Rafik sair 
pelo mundo em busca de tesouros, 
vamos montar para o nosso perso-
nagem um roteiro de viagem para 
ele se organizar? Lembre-se de que 
um roteiro de viagem precisa ter in-
formações sobre a cidade como por 
exemplo, fotos, localização geográ-
fica, pontos turísticos, restaurantes, 
hotéis, mapa, etc.

CONTO: Messan, o camponês que 
ouvia a voz da natureza

• Gênero Convite
O nosso querido personagem pre-

cisará de sua ajuda. Ele quer elaborar 
um convite para um jantar na casa 
dele. Na verdade, ele quer te convi-
dar para ir até lá. Você poderia ajudá-
-lo? Não se esqueça de que o convite 
precisa ter as seguintes informações: 
nome do convidado, tema do convi-
te (no caso é um jantar), decoração 
temática do convite (no caso um jan-
tar entre amigos), local, hora, dia do 
evento, traje e assinatura do anfitrião. 

• Gênero Cardápio
Messan planta milho, inhame e 

batata-doce em sua propriedade e 
ele nos convidou para um jantar em 
sua casa. Vamos montar um cardápio 
cujos pratos escolhidos tenham os 
ingredientes de sua plantação? Lem-
bre-se de que um cardápio é com-
posto, basicamente, de entrada, pra-
to principal, guarnição e sobremesa.

• Gênero Entrevista
Na página 42, uma fatalidade 

aconteceu com Messan: o incêndio 
de sua casa. Imagine que você seja 
um jornalista. Crie uma entrevista 
entre você e Messan de perguntas 
e respostas sobre esse fato. Não se 
esqueça de questionar como ele se 
sentiu diante desse acontecimento, 
quais foram suas perdas materiais e 
sentimentais. Você terá que ser tanto 
o jornalista quanto o Messan para a 
produção do texto.

• Gênero Epitáfio
Na página 45, é sabido que Messan 

falece. Vamos escrever o epitáfio de 
seu túmulo? Não se esqueça de que 
fundamental escrever o quanto nos-
so querido personagem tinha afini-
dade com a natureza.

CONTO: Natula, a mulher dos bei-
ços compridos

• Gênero HQ
Na página 45, é sabido que Messan 

falece. Vamos escrever o epitáfio de 
seu túmulo? Não se esqueça de que 
fundamental escrever o quanto nos-
so querido personagem tinha afini-
dade com a natureza.



• Gênero Convite
O Papão se casou com Natula. 

Embora tenha sido uma união sem 
amor, o convite de casamento exis-
tiu. Ele será criado por você. Não se 
esqueça de que o convite possui a 
seguinte estrutura: nome dos pais, 
nome dos noivos, dia, local, horário 
do casamento, local da festa, deco-
ração temática (utilize elementos da 
obra para enfeitar o convite).

• Gênero Receita
Na página 54, Natula serviu o beiço 

na refeição do Papão. Escreva a recei-

ta dessa iguaria culinária inventado: 
os ingredientes, o modo de preparo, 
e o rendimento. Além disso, ilustre 
essa receita.

O lugar das histórias

• Gênero Mapa
Utilize as informações da página 56 

até a 62 para desenhar um mapa da 
África que destaque os lugares das 
histórias da obra. Não se esqueça de 
ilustrar e colocar o maior número de 
informações possível nesse seu dese-
nho cartográfico.
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