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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

Organize os alunos em grupos para 
pesquisarem conceitos, imagens, ví-
deos e curiosidades sobre: guarda-
-chuva, savana africana, deserto, fundo 
do mar, costa litorânea, polos Norte/ 
Sul e noite para apresentarem semi-
nários à sala sobre os tópicos relacio-
nados a seguir. Esse trabalho é impor-
tante para fornecer ao aluno repertório 
para produção de texto.

Tópicos

• Quando surgiram os primeiros 
guarda-chuvas? 

• O que é um guarda-chuva?

• O guarda-chuva e a cultura po-
pular. 

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: combine com a classe as 
regras de comportamento adequa-
do (silêncio e concentração) antes da 
leitura.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo e de Geografia.
• Atender a produção dos gêne-

ros textuais por ano.

Temas: Aventura, imaginação, natu-
reza, Geografia e hábitat dos animais.

Educação Infantil
Fundamental 1: 1o, 2o e 3o anos

Conteúdo: Leitura de imagens para 
compor a estrutura do enredo narra-
tivo, localização geográfica e a função 
mágica do guarda-chuva.

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



Sugere-se a REESCRITA, através da 
leitura de imagens, em todos os anos 
como compreensão da leitura.

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

Educação Infantil: escrita coletiva.

• Gênero Classificado
Peça para os alunos criarem um 

classificado que venda um guarda-
-chuva mágico, que pode nos levar 
a lugares encantados. Quais lugares 
poderiam ser? Qual o valor desse 
guarda-chuva? Um classificado pre-
cisa ter um telefone e um e-mail para 
contato. 

• Gênero Ilustração
Peça para os alunos imaginarem 

um guarda-chuva bem diferente. 
Eles deverão desenhá-lo para entre-
gar ao gato da obra como uma alter-
nativa de meio de transporte. Como 
ele seria?

• Gênero Aviso
Da página 14 à 19, nosso persona-

gem principal, o cachorrinho, visita 
o oceano. Os alunos deverão avisá-
-lo de que há uma baleia que poderá 
engoli-lo.

• Gênero Agenda
Os alunos deverão montar uma 

agenda de viagem para nosso pro-
tagonista, organizando-a a partir do 
momento em que ele alça voo até o 
momento que ele retorna a casa dele. 

1o, 2o e 3o anos: ora escrita coletiva, 
ora escrita individual, isso dependerá 
do ano.

• Gênero HQ
Utilizando as páginas 4 e 5 da obra, 

peça para os alunos colocarem em 
balão de pensamento o que o gato 
e o cachorro estariam sentindo nessa 
cena.

• Gênero Lista
Da página 6 à 32, em escrita cole-

tiva, os alunos farão a lista dos luga-
res que nosso protagonista visitou 
voando no guarda-chuva vermelho. 
Depois dessa lista pronta, eles farão 
outra colocando as palavras em or-
dem alfabética.

• Gênero Texto Publicitário
Peça para os alunos imaginarem 

que a sala de aula se transformou 
numa agência de publicidade e que 
ela foi contratada para criar a campa-
nha publicitária sobre o lançamento 
do filme O guarda-chuva azul descri-
to a seguir:

Um guarda-chuva azul apaixona-se 
por um guarda-chuva vermelho, mas 
uma terrível tempestade acaba se-
parando os dois. As placas, caixas de 
correio e demais objetos da cidade 
ganham vida e tentam reunir o casal.

Depois dessa campanha pronta, 
eles deverão enviá-la ao guarda-chu-
va vermelho da obra dizendo que 
após terminar toda sua aventura ele 
e o gato serão convidados para a es-
treia do filme.



• Gênero Convite
Como vimos na proposta ante-

rior, haverá o lançamento do filme O 
guarda-chuva azul. Assim, o guarda-
-chuva vermelho e o gato da obra es-
tudada serão convidados para a es-
treia. Peça para os alunos elaborarem 
o convite para esse evento.

• Gênero Paródia
Nas páginas 26 e 27, focas apare-

cem na história. Há uma música fa-
mosa, cujo link é: https://www.youtu-
be.com/watch?v=rcBcKLiD95Y peça 
para os alunos fazerem uma paródia 
dessa letra.

• Gênero Manual
Depois de assistir ao link  

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=9cZqwV6u-bw peça para os 
alunos escreverem um manual cujo 
tema seja “Como dançar na chuva?”. 
Um manual instrucional precisa ser es-
crito passo a passo em tópicos.

• Gênero Relato Ficcional
Depois de assistir ao filme O guar-

da-chuva voador (Turma da Mô-
nica) https://www.youtube.com/
watch?v=0BeYs4yuzFc, os alunos 
deverão recontar a história para o ga-
tinho que aparece na última página 
da obra. Quem sabe assim ele monta 
um itinerário diferente do cachorro.

• Gênero Notícia
Utilizando as páginas 20 e 21 da 

obra, peça para os alunos imagina-
rem que uma das tartarugas trabalhe 
no jornal local da praia e resolva es-
crever uma notícia sobre ter visto um 
guarda-chuva voador transportando 
um cachorrinho. Como será que fica-
ria o texto dela como jornalista?

• Gênero Depoimento
Na página 23, há um pelicano ob-

servando nosso protagonista pendu-
rado em um cipó. Os alunos deverão 
escrever o depoimento desse pelica-
no sobre esse cachorrinho voar em 
meio às araras dentro da Mata Atlân-
tica. Um depoimento é escrito em 
primeira pessoa e deve-se atribuir 
um nome ao pelicano.

• Gênero Sinopse de filme
Os alunos deverão pesquisar sobre 

o filme Mary Poppins ou até assisti-lo. 
Depois disso, escreverão a sinopse 
para entregar ao nosso protagonista 
no momento em que está retornan-
do para casa, na página 34, para que 
ele conheça outros guarda-chuvas 
mágicos que motivam muitas histó-
rias.

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=CDY-jgiDhio
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