
O clube dos caçadores de códigos 1 – 

O segredo da chave do Esqueleto

Texto de Penny Warner

Tradução:  Regina Dell’Aringa

Projeto: leitura e produção de texto
Indicação: Anos finais do Fundamental 1 e Fundamental 2

Elaborado por: Ana Lúcia Maestrello



Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

O ideal seria cada aluno ter sua obra 
e que ela fosse lida ora em sala de aula, 
ora como tarefa de casa.

Organize os alunos em grupos e di-
vida os tópicos relacionados a seguir 
para que cada grupo possa realizar a 
análise da obra. 

Depois disso, cada grupo deverá 
apresentar o conteúdo de cada tópico 
com cartazes, vídeos ou textos impres-
sos, a fim de que toda a classe tenha 
repertório para a escrita dos gêneros 
textuais da obra O clube dos caçadores 
de códigos 1 – O segredo da chave do 
Esqueleto.

Tópicos

• O que é Libras e qual é sua his-
tória?
https://www.youtube.com/
watch?v=pR2ZmsViyGk 

• O que é Código Morse e qual é 
sua história?
https://www.youtube.com/
watch?v=ak53G8xdbDk (sons do 
código Morse)

• O que é Cifra de César e qual é 
sua história?

• O que é Semáfora e qual é sua 
história?

• O que é Braille e qual é sua 

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de leitura, 

de conhecimento de mundo e de 
cultura.

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

Temas: Aventura, adivinhação, coo-
peração, amizade e inclusão.

 
Tema transversal: Ética e Pluralida-

de cultural.

3o, 4o e 5o anos

O livro O clube dos caçadores de có-
digos 1 – O segredo da chave do Esque-
leto será a referência de leitura que 
direcionará a produção dos gêneros 
textuais sugeridos neste encarte.



história?
https://www.youtube.com/
watch?v=u8yXce1OuuA

• Análise dos dados da obra:
1. Biografia da autora e sua foto.
2. Dados de publicação da obra 

(ano, cidade, país).
3. Resenha da capa (faça uma aná-

lise da capa da obra, consideran-
do as cores e as ilustrações sele-
cionadas).

4. Crie outra sugestão de capa para 
a obra O clube dos caçadores de 
códigos 1 – O segredo da chave do 
Esqueleto, justificando essa cria-
ção de acordo com a história.

• Análise dos personagens:
1. Como é a protagonista Cody? 

(traços psicológicos e físicos).
2. Quem é o antagonista da histó-

ria? O que estabelece o proble-
ma/ conflito dele? 

3. Liste os personagens da história 
e suas funções.

• Análise do enredo da obra:
1. Qual a parte da história que é 

apresentado o conflito/proble-
ma? 

2. Qual é a parte da história que se 
pode considerar como o clímax, 
ou seja, o momento mais impor-
tante da narrativa? 

3. Como foi o desfecho/final da his-
tória? 

4. Qual a mensagem da história?

• Análise do espaço e ambiente da 
obra:

1. Qual o tipo de lugar que se de-
senvolve o enredo: físico (natu-
reza, campo, cidade) e/ou social 
(família, corte, comunidade). 

2. Como é o ambiente desses espa-
ços? Justifique essa observação 
com exemplos retirados da obra.

• Quem conta a história? (deixe cla-
ro ao leitor que nunca é o autor 
da obra e sim um narrador que 
pode ou não participar da histó-
ria). É necessário retirar um trecho 
da obra para exemplificar o tipo 
de narrador.

• Faça uma lista, durante a leitura, 
de 10 palavras e de 5 expressões 
literárias da obra. Em seguida, 
confeccione cartazes decorados 
de acordo com o contexto da 
obra que apresentem essas pala-
vras e as expressões selecionadas 
para serem apresentadas à classe.

2o passo: decore a sala em forma de 
painel com todos os trabalhos feitos 
pelos alunos e organize as apresen-
tações dos seminários estipulando o 
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tempo ideal para cada apresentação: 
em torno de 30 minutos. 

3o passo: combine com a classe as 
regras de comportamento adequado 
(silêncio e concentração) para a leitu-
ra e de que ela será feita por capítu-
los, somando-se sete dias de leitura 
(15 minutos por dia). Após o término, 
serão organizados os seminários de 
apresentação dos alunos.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

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

• Gênero Reescrita/ Resumo
Como tarefa de casa, peça para os 

alunos escreverem o resumo do que 
aconteceu em cada capítulo da his-
tória para mostrar a Cody, para que 
ela e seus amigos tenham essas lem-
branças guardadas por escrito.

• Gênero Charada/ Enigma
A grande proposta do livro O clube 

dos caçadores de códigos 1 – O enigma 
da chave do Esqueleto é desvendar 
enigmas. Os alunos deverão transfor-

mar as charadas listadas a seguir, uti-
lizando os seguintes códigos: Cifra de 
César, Código Morse e Braille. Depois 
disso, eles poderão elaborar cartazes 
sobre esse tema.

O que nasce a soco e morre a fa-
cada?
Resposta: O pão.

O que todo mundo tem, mas 
quando precisa vai ao mercado 
comprar?
Resposta: Canela.

Qual o cereal preferido do vam-
piro?
Resposta: Aveia.

• Gênero Notícia
O capítulo 2 da obra descreve o in-

cêndio da casa do Homem Esqueleto. 
Os alunos se imaginarão jornalistas 
que precisam publicar no jornal da 
cidade a notícia desse fato. Em uma 
notícia coloca-se título, ilustração, fa-
tos escritos em 3ª pessoa, nome dos 
envolvidos em forma de sigla, o local 
e a data do acontecimento. O texto é 
bastante objetivo, não há opinião do 
escritor.

• Gênero Reportagem
O capítulo 7 da obra cita que a 



Biblioteca de Berkeley parecia um 
castelo gótico. Peça para os alunos 
pesquisarem os castelos mal-assom-
brados mais famosos do mundo e 
escreverem uma reportagem sobre 
eles para enviar ao Clube dos Caça-
dores de Códigos.

• Uma reportagem deve ter a se-
guinte estrutura: 

• Manchete (título).
• Chamada (subtítulo principal que 

apresenta o assunto em 2 linhas).
• Nome do autor (o jornalista).
• Subtítulos (dividem os parágra-

fos).
• Parágrafos curtos (baseados na 

pesquisa: local onde ocorreu o 
fato, descrição dos envolvidos).

• Gênero Artigo de opinião
Das páginas 97 até 100, os compo-

nentes do clube conversaram sobre o 
que fariam se encontrassem o tesouro 
ou uma grande quantia de dinheiro 
do Homem Esqueleto. Diante de toda 
essa conversa, a maior preocupa-
ção do grupo foi tomar uma medida 
honesta e solidária para beneficiar 
a sociedade. Diante disso, os alunos 
escreverão um artigo de opinião para 
enviar aos Caçadores de Códigos so-
bre o que eles fariam se achassem o 
tesouro ou dinheiro.

• Gênero Bula
Na página 109 da obra, o grupo 

encontra frascos de remédios que 

provavelmente o Homem Esqueleto 
tomava. Diante da leitura da obra, 
os alunos escreverão três bulas que 
tenham o início do nome do medica-
mento que Cody tentou ler (CITI..., TE-
NECTE..., CERE...), seguindo a estrutu-
ra textual da bula para confeccionar 
cada uma delas:

• Nome do medicamento (próxi-
mo ao científico, por exemplo: 
memorex).

• Uso (adulto/pediátrico).
• Composição (cafeína, diclofena-

co sódico etc.).
• Indicações.
• Contraindicações.
• Posologia.
• Superdosagem.

• Gênero Fábula
Na página 126, aparece a expressão 

“supostos parentes eram lobos em 
pele de carneiro”. Desafie os alunos 
a reescreverem essa fábula, para que 
Cody a entregue a M.E., explicando o 
significado dessa expressão.

• Gênero Manual
Na página 152 da obra, há uma 

guerra de comida. Escreva o manual 
Como fazer uma guerra de comida. A 
estrutura textual de um manual é: 

• Escrito em 3a pessoa.
• Verbos no imperativo.
• Texto escrito e/ou imagético. 
• Título.
• Procedimentos de uso (em tópicos).
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• Procedimentos de precaução 
(em tópicos).

• Gênero Relato histórico
Na página 136, Cody entra em atri-

to com Matt e ele cita Alcatraz. Peça 
para os alunos pesquisarem sobre 
esse lugar e depois escreverem um 
relato histórico para entregar a Cody.

• Gênero Resenha
Desafie os alunos a escreverem um 

resumo comentado sobre a obra. 
Uma resenha deve ser entendida 
como uma análise interpretativa e, 
por esse motivo, irá depender da ca-
pacidade dos alunos de relacionar os 
elementos do texto lido com a opi-
nião deles sobre a obra. É um texto 
objetivo com, no máximo, 20 linhas.
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