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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: elefantes, 
monstros, piratas, rainhas, ratos e ma-
rionetes para apresentarem seminários 
à sala sobre os tópicos relacionados 
a seguir. Esse trabalho é importan-
te para fornecer ao aluno repertório 
para a produção de texto.

Tópicos:

• Elefante.

• Monstro.

• Pirata.
 
• Rainha.

• História: A Rainha Da Neve
– 1o e 2o anos: https://www.youtu-

be.com/watch?v=B04UGgvelMI 
– 3o, 4o e 5o anos: https://www.you-

tube.com/watch?v=wb6y6ww_
JxU 

• Rato
– O flautista de Hamelim: 
   https://www.youtube.com/

watch?v=YHW41NtgFUE 

• Marionete
– Pinóquio: https://www.youtube.

com/watch?v=ZsDTLuJ2ACE 

Objetivos do projeto
• Ampliar o conhecimento de 

mundo e de História.
• Atender a produção dos gêne-

ros textuais por ano.

Temas: Seres fantásticos, criativida-
de, humor, leitor personagem e ima-
ginação.

1o, 2o, 3o e 4o anos
Conteúdo: texto narrativo, criação de 

frases, tempo verbal da narrativa (pas-
sado), vida em sociedade, definição de 
livro, função do livro, personagens de 
ficção e personagens históricos.

A obra O livro errado será a referên-
cia de leitura que direcionará a produ-
ção dos gêneros textuais sugeridos 
neste encarte.



2o passo: decore a sala com todos 
os trabalhos feitos pelos alunos e or-
ganize as apresentações dos seminá-
rios. 

O ideal é cada aluno ter seu livro 
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 adequado 
(silêncio e concentração) antes da lei-
tura em sala de aula.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Sugere-se a REESCRITA 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.

1o e 2o ano: escrita coletiva.

• Gênero Lista
Nas páginas 10 e 11, Nicolas fica 

bravo com os monstros que apa-
recem na sua história. Peça para os 
alunos escreverem uma lista dos 
monstros mais famosos do mundo 
para que os que apareceram na obra 
O livro errado possam escolher outra 
história para aparecerem.

• Gênero Ilustração
Na página 13 da obra, aparece a 

popa de um navio pirata com uma 
bandeira que simboliza esse tipo de 

embarcação. Se os alunos fossem pi-
ratas e pudessem trocar essa bandei-
ra por outra, como desenhariam?

• Gênero Cardápio
Peça para os alunos escreverem 

uma sugestão de cardápio para enviar 
ao pirata da obra, quem sabe assim 
ele vai embora. Um cardápio é com-
posto de: entrada, prato principal, 
guarnições, bebidas e sobremesa.

• Gênero HQ
Os alunos deverão criar uma his-

tória em quadrinhos para sugerir 
ao elefante que aparece na página 
6 que há outras narrativas que ele 
pode participar ao invés de ficar sen-
tado ali durante toda a história. 

• Gênero Manual
Os alunos deverão imaginar que 

são piratas e escrever o manual Como 
enterrar um baú de tesouros para aju-
dar o pirata da obra a esconder o dele 
do ogro da página 20. Eles poderão 
desenhar também o mapa do tesou-
ro seguindo os passos do manual.



• Gênero Paródia
Peça para os alunos imaginarem 

que os ratos que apareceram nas pá-
ginas 22 e 23 da obra montaram uma 
banda e resolveram fazer uma paró-
dia da música conhecida O rato (htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=E-
-rXYoax60M). Eles deverão alterar 
algumas palavras da letra original e 
criar um nome para essa banda de 
roedores.

• Gênero Relato Ficcional
Os alunos deverão reescrever cole-

tivamente a história A Rainha da Neve 
(o link está nos tópicos), para que Ni-
colas, o elefante e o pirata conheçam 
essa obra tão famosa.

3o, 4o e 5o anos: escrita com auto-
nomia.

• Gênero Reportagem
Peça para os alunos escreverem 

uma reportagem sobre navios fan-
tasmas para que Nicolas saiba que 
há histórias misteriosas sobre pira-
tas, assim, ele pode até se inspirar 
para contar uma delas no seu livro.

Gênero Receita
Peça para os alunos imaginarem 

quais os tipos de pratos que com-
põem um banquete real. Depois dis-
so, eles deverão escrever qual receita 
a rainha das páginas 19 e 21 da obra 
gostaria de comer. 

• Gênero Carta/Email
Em forma de carta ou e-mail, peça 

para os alunos escreverem ao Nicolas 
a sugestão de contratar o Flautista 

Mágico para eliminar os ratos de sua 
história, contando como aconteceu na 
cidade de Hamelim (link nos tópicos).

• Gênero Folheto Informativo
Os alunos deverão elaborar um 

folheto informativo sobre os reis e 
rainhas mais famosos da Inglaterra. 
Nesse folheto, cujos textos devem 
ser bem objetivos, é necessário ter: 
a lista de nome dos reis e rainhas e 
como foi e atualmente é o regime de 
governo da Inglaterra. Depois disso, 
eles o enviarão ao Nicolas para ele se 
distrair um pouco.

• Gênero Coluna Social
Após assistirem aos links indicados 

a seguir, os alunos deverão escolher 
alguns personagens e criar um even-
to para que eles possam se encontrar. 
Uma coluna social precisa ter um pe-
queno texto explicativo do evento 
e fotos/lustrações dos participantes 
com legendas. Por fim, eles enviarão 
ao Nicolas essa coluna social como 
forma de lhe mostrar que ele pode-
ria criar um evento que envolvesse 
todos os personagens da obra O livro 
errado para se divertirem juntos.

• Gênero Relato Ficcional
Peça para os alunos reescreverem 

a história A Rainha da Neve (link nos 
tópicos), para que Nicolas, o elefan-
te e o pirata conheçam essa obra tão 
famosa.

• Gênero Resumo
Os alunos deverão fazer o resumo 

da história Pinóquio (link nos tópicos) 
para que Nicolas a conheça.



• Gênero Notícia
Peça para os alunos utilizarem as 

páginas 31 e 32 para escrever uma 
notícia de jornal sobre um menino 
chamado Nicolas que tentou contar 
uma história e não conseguiu porque 
foi interrompido. Uma notícia precisa 
ter o relato objetivo dos fatos, nome 
dos envolvidos e local em que acon-
teceram esses fatos.

• Gênero Autobiografia
Peça para os alunos imaginarem 

que Nicolas quisesse escrever sua au-
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tobiografia. A partir da página 30, eles 
deverão dar continuidade ao texto se-
guindo a estrutura de autobiografia. 
Esse gênero precisa ser escrito em 1ª 
pessoa, ter a data de nascimento, local 
onde mora, filiação, o que faz, do que 
gosta de comer, lazer preferido, mú-
sica preferida, esporte que gosta de 
praticar, o que gosta de ler etc. 


