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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 so-
bre o que é: ser pai, ser filho, viver em 
família e discutir sobre separação de 
pais para apresentarem seminários 
à sala sobre os tópicos relacionados 
abaixo.

Tópicos

• Conceito de família.

• O que é ser pai?

• O que é ser filho?

1. Dados da obra
• Biografia da autora e sua foto.
• Dados de publicação da obra 

(ano, cidade, país).
• Resenha da capa (os alunos de-

verão fazer uma análise da capa 
da obra, considerando as cores e 
as ilustrações selecionadas).

2. Análise dos personagens
• Como é o protagonista – perso-

nagem principal (traços psicoló-
gicos e físicos)?

• Qual é o antagonista da história 
– o que estabelece o problema/ 
conflito do personagem (pode 
ser um sentimento)? 

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo e de convívio 
familiar.

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

Temas: Relacionamento familar e 
cotidiano.

Tema transversal: Pluralidade cul-
tural.

Fundamental 1

3o, 4o e 5o anos
Conteúdo: texto narrativo, criação 

de frases, tempo verbal da narrativa 
(passado), ambiente familiar, relação 
pai e filho, traços de personalidade e 
passeios de final de semana.

O livro O domingo trocado será a re-
ferência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais suge-
ridos neste encarte.



• Peça para os alunos listarem os 
personagens da história e suas 
funções.

3. Enredo da obra
• Em que parte da história é apre-

sentado o conflito/problema? 
• Qual é a parte da história que se 

pode considerar como o clímax, 
ou seja, o momento mais impor-
tante da narrativa? 

• Como foi o desfecho/final da his-
tória? 

• Qual a mensagem da história?

4. Espaço e ambiente da obra
• Qual o tipo de lugar que se de-

senvolve o enredo: físico (natu-
reza, campo, cidade) e/ou social 
(família, corte, comunidade)?

• Como é o ambiente desses espa-
ços: ora alegres, ora tristes? 

5. Foco narrativo
• Quem conta a história? (é neces-

sário deixar claro ao aluno que 
nunca é o autor da obra e, sim, 
um narrador que pode ou não 
participar da história). 

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

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 e que ela será feita por 
capítulos, somando-se sete dias (15 
minutos por dia).

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Sugere-se a REESCRITA 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.

Anos com autonomia de escrita

• Gênero Relato pessoal 
Na página 9, é dito que “as catástro-

fes mais previsíveis acontecem com o 
pai o tempo todo (...) E Jonas supõe 
que o azar acaba de pregar mais uma 
peça no pobre pai.” Diante desse fato, 
os alunos devem relatar algo que te-
nha acontecido em sua vida e que 
considerem ter sido uma catástrofe.

• Gênero Proposta
Os alunos escreverão uma propos-

ta de TROCA DE PAPÉIS como Jonas 
fez com seu pai. Para isso, precisam 
escrever sua rotina diária e a pessoa 
com quem desejam realizar essa tro-
ca também deve fornecer a rotina 
dela. Depois disso, é necessário brin-
carem de um ser o outro. 

Apresente trechos que relacionem 
a obra O domingo trocado com a in-
tertextualidade dos filmes:

• Sexta-feira muito louca (trailer – 



ativar legenda em português)
https://w w w.youtube.com/
watch?v=UShtvCen6So  

• Vice-versa (trailer – ativar legen-
da em português)
https://w w w.youtube.com/
watch?v=nR_WJ-SjctM  

• Gênero Verbete enciclopédico
Na página 21, Jonas usa a expres-

são “palavra de escoteiro”. Peça para 
os alunos explicarem, em forma de 
verbete de enciclopédia, o significa-
do dessa expressão.

Exemplo: Escotismo ou escutismo, 
fundado por Lord Robert Stephenson 
Smyth Baden-Powell, em 1907, é um 
movimento mundial, educacional, 
voluntariado, apartidário, sem fins 
lucrativos. A sua proposta é o desen-
volvimento do jovem, por meio de 
um sistema de valores que prioriza a 
honra, baseado na Promessa e na Lei 
escoteira, e através da prática do tra-
balho em equipe e da vida ao ar livre, 
fazer com que o jovem assuma seu 
próprio crescimento, tornar-se um 
exemplo de fraternidade, lealdade, 
altruísmo, responsabilidade, respeito 
e disciplina.

• Gênero Infográfico
Os alunos deverão montar um in-

fográfico em que possam desenhar 
uma carinha do que cada dia da se-
mana representa para eles. Depois 
disso, o professor pode expor no mu-
ral da sala de aula os infográficos com 
as impressões dos alunos sobre os 
dias da semana. Depois desse exercí-

cio, sugira que os alunos imaginem e 
desenhem qual carinha o Jonas colo-
caria no domingo.

• Gênero Manual do banho rápido
Na página 22, Jonas precisou assu-

mir o papel de dar banho no próprio 
pai. Diante desse fato e utilizando as 
páginas 20, 21 e 22 da obra, os alunos 
devem criar um manual de “COMO 
DAR BANHO RÁPIDO NO PAI” para 
ajudar Jonas a não gastar tanta água.

• Gênero Lista
Baseando-se na página 30 da obra, 

em que são apresentados traços da 
personalidade da mãe e do pai de 
Jonas, peça para os alunos fazerem 
duas listas de traços de sua personali-
dade: uma com as características po-
sitivas e outra com as características 
negativas para entregarem ao Jonas 
a fim de que ele os conheça melhor.

• Gênero Poesia
Os alunos imaginarão que tenham 

assumido o papel de Jonas na his-
tória. Inspirados pela música do link 
sugerido abaixo, peça para os alunos 
escreverem uma poesia para ser en-
tregue ao pai. 

• https://w w w.youtube.com/
watch?v=zgo8kX0EQyg (música)

• http://www.vagalume.com.br/
fabio-jr/pai.html (letra da músi-
ca)

• Gênero Receita
Na página 31 da obra, Jonas se vê 

numa situação delicada: cozinhar. Os 
alunos deverão escrever uma receita 



que cozinhariam para seus pais. O 
professor pode sugerir dicas. 

• Gênero Carta
Nas páginas 40 e 41, Jonas encon-

tra sua mãe na fila do cinema com 
Raul. A reação do nosso personagem 
não foi de muita felicidade. Peça que 
os alunos coloquem-se no lugar dele 
e escreva uma carta destinada à mãe, 
em que o conteúdo contemple todos 
os sentimentos que ele tenha tido 
naquele momento. Uma carta pre-
cisa ter data, nome do destinatário, 
conteúdo e assinatura de quem está 
enviando.

• Gênero Relato Ficcional
Na página 59, o pai de Jonas “é o rei 

da leitura”. Questione a turma sobre 
qual história leriam para o Jonas e 
sugira que leiam um livro da bibliote-

ca. Depois disso, peça para os alunos 
escreverem essa história, em forma 
de relato, para entregarem ao Jonas. 
Os alunos também podem escrever 
a história de Lancelot e o Rei Arthur 
depois de assistir aos links sugeridos 
abaixo:

• https://www.youtube.com/
watch?v=lZLHui8ttQ0 
A lenda do rei Arthur 

• https://www.youtube.com/
watch?v=ScFjwlwb3yE 
(Trailer de Lancelot – O primeiro 
cavaleiro)

• http://www.infopedia.
pt/$lancelot 
(Artigo de apoio sobre Lancelot)
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