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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

Organize os alunos em grupos para 
pesquisarem conceitos, imagens, ví-
deos no YouTube e curiosidades sobre: 
história da prisão de Alcatraz, caça ao 
tesouro, códigos secretos e enigmas. 
Depois, os alunos devem apresentar 
seminários à sala sobre os tópicos re-
lacionados abaixo. Esse trabalho é im-
portante para fornecer ao aluno reper-
tório para produção de texto.

Tópicos

1. Caçadores de tesouros e investi-
gadores famosos.

2. Códigos e sinais de comunicação:
– Libras.
– Morse.
– Cifra de César. 

3. História de Alcatraz:
História: 
Link: http://www.historiadomundo.
com.br/idade-contemporanea/a-
-lendaria-prisao-de-alcatraz.htm

Fugas famosas:
Link: http://mundoestranho.abril.
com.br/materia/quais-foram-as-
-tentativas-de-fuga-mais-espeta-
culares-de-alcatraz

4. Peça para os alunos pesquisarem 
o sentido das seguintes expres-
sões e vocábulos: encovados, 

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo e vocabulário.

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

Temas: União, trabalho em equipe, 
mistérios, códigos, caça ao tesouro, his-
tória, aventura.

Fundamental 1: 4o e 5o anos
Fundamental 2

O livro O clube dos caçadores de códi-
gos 2 – O farol mal-assombrado será a 
referência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais suge-
ridos neste encarte.



anagramas, antiquado, contra-
bandista, penumbra, geada, es-
preita, tramando, calafrio, des-
norteada, eufórico, inconveniente, 
haicai, ímpeto, estivador, abomi-
nável, hipotermia, hieróglifos, alfa-
beto rúnico, estridente, masmorra, 
claustrofobia, octogonal, relutân-
cia, obcecado, obsoleta, mau pres-
ságio e papel manilha.

5. Dicas de filmes e vídeos para 
complementar a pesquisa e o 
estudo. Podem ser assistidos tre-
chos ou o filme inteiro:

– A Lenda do Tesouro Perdido 2: Livro 
dos Segredos (2009) – Trailer du-
blado
https://www.youtube.com/
watch?v=xhSfFQpS46o

– Indiana Jones e o Reino da Caveira 
de Cristal: Trailer dublado:
https://www.youtube.com/
watch?v=xlo-MLT5i1E

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. 

O ideal é cada aluno ter 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 ade-
quado (silêncio e concentração) an-
tes da leitura.

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

• Gênero Mapa
Peça para os alunos criarem um 

mapa com os locais onde foram en-
contradas todas as pistas dos caça-
dores de códigos. A casa de Cody, o 
farol, a prisão, o hotel etc...

• Gênero Clube dos Caçadores
No início do livro, vemos as regras 

do Clube dos Caçadores de Códigos: 
o lema, o sinal secreto, a senha secre-
ta e o ponto de encontro. Os alunos 
devem imaginar que também pos-
suem um clube de caçadores e criar 
para este clube suas próprias regras. 

• Gênero Dossiê de Personagens
Agora que criaram seu próprio clu-

be, peça para inventarem o dossiê de 
quatro personagens. O dossiê deve 
ser montado a partir das descrições 
que possuem no livro: 

– Identidade.
– Codinome.
– Descrição.
– Habilidades especiais.
– Central de mensagens.
– Plano de carreira. 
– Especialidade em código.



• Gênero Código
No livro, pudemos conhecer uma 

porção de códigos e sinais de comu-
nicação existentes: Código Morse, 
Libras, anagramas, alfanuméricos, 
língua dos pês, alfabeto fonético, ci-
fra de César etc. Os alunos deverão 
imaginar que seu grupo de caçado-
res está em uma missão e precisa se 
comunicar por um código secreto, o 
qual ninguém pode saber. Como se-
ria esse código? 

• Gênero Cinematográfico
Tantos mistérios para resolver, por-

que não fazer um filme? Sugira aos 
alunos uma caça ao tesouro com a 
turma toda e selecione um grupo 
para filmar esta aventura. Depois, exi-
ba para todos.

• Gênero Conto
Peça para os alunos imaginarem 

que são Diamante Dave e, agora, es-
tão livres. Depois, peça que escrevam 
um conto de, no máximo, 25 linhas 
sobre como anda sua vida. Se acha-

ram ou não o tesouro, onde vivem e 
o que fazem agora.

• Gênero Artigo de opinião
No livro, a personagem Cody tem 

uma irmã, Tana, que é surda. Tana se 
comunica por Libras – Língua Brasi-
leira de Sinais, que é a língua gestual 
usada por pessoas com problemas 
de fala e audição, reconhecida por 
lei. Os alunos deverão escrever um 
artigo de opinião sobre a importân-
cia da Libras na vida destas pessoas.

• Gênero Campanha
Em 2002, a Libras foi aceita e reco-

nhecida como segunda língua oficial 
brasileira. Em 2005, através de um 
decreto ela foi regulamentada como 
disciplina curricular, no entanto, mui-
tas escolas ainda não aderiram à lin-
guagem de sinais. 

Pensando no artigo de opinião for-
mulado e na importância da inclusão 
da Libras nas escolas, peça que ela-
borem com seus colegas uma cam-
panha de inclusão de Libras com o 
tema: “Libras e acessibilidade”.
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