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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 os tópicos relacionados a seguir 
para os alunos apresentarem semi-
nários à sala. Esse trabalho é impor-
tante para fornecer ao aluno repertó-
rio para produção de texto.

Tópicos

1. O hábito da leitura
 ū Segundo estudiosos, existem 

três objetivos distintos para 
compreender a importância do 
hábito de ler:

•  Ler por prazer: através da lei-
tura realizada com prazer, é 
possível desenvolver a ima-
ginação, embrenhando-se no 
mundo da imaginação, de-
senvolvendo a escuta lenta, 

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo e de leituras.
• Estudar o vocabulário e as expres-

sões do texto antes da leitura para 
que ela seja melhor aproveitada 
pelos alunos.

• Atender a produção de gêne-
ros por ano.

Temas: curiosidade e reconto.

Fundamental I
1o e 2o anos:

Conteúdo: repertório de palavras, 
escrita como meio de comunicação, 
texto coletivo, texto narrativo, cria-
ção de frases, leitura, mundo da fan-
tasia.

3o, 4o e 5o anos:

Conteúdo: texto narrativo, criação 
de frases, tempo verbal da narrativa, 
mundo da fantasia, criatividade, ima-
ginação, leitura como hábito saudá-
vel.

O livro O livro secreto das princesas 
que soltam pum será a referência de 
leitura que direcionará a produção 
dos gêneros textuais sugeridos neste 
encarte.



enriquecendo o vocabulário, 
envolvendo linguagens dife-
renciadas etc.

• Ler para estudar: a leitura vol-
tada para o estudo é a mais 
cobrada pelos professores 
desde o início do ensino fun-
damental.

• Ler para se informar: a leitu-
ra dinâmica e descontraída é 
uma das melhores formas de 
adquirir informações. O ideal 
é que se aprenda a ler textos 
informativos, artigos científi-
cos, livros didáticos, paradidá-
ticos etc.

 ū Dicas para adquirir hábitos de 
leitura:
1. identificar os temas favoritos;
2. variar os gêneros textuais (crô-

nicas, poesias, contos);
3. visitar bibliotecas e livrarias;
4. criar um espaço confortável 

para leitura;
5. escolher um horário dentro da 

rotina;
6. conversar sobre os livros que 

está lendo;
7. montar um grupo de discus-

são sobre livros, como um clu-
be do livro, para trocar críticas, 
sugestões.

2. Vilões famosos da literatura: 
 ū Lorde Voldermort (Harry Potter): 
o mais poderoso bruxo das tre-
vas deseja controlar o mundo 
mágico, ganhar imortalidade e 
extirpar todos aqueles que não 
tenham sangue de bruxo.

 ū Professor Moriarty (Sherlock 

Holmes): arquirrival do detetive 
Sherlock Holmes. Foi o único 
que conseguiu superá-lo. É cha-
mado de “Napoleão do Crime” 
por Sherlock.

 ū Conde Olaf (Desventuras em 
série): matou o casal Baudelai-
re para ficar com a guarda das 
crianças e colocar as mãos na 
fortuna da família.

 ū Feiticeira Branca (As crônicas de 
Nárnia): uma vilã fria e autoritá-
ria, temida por todas as criatu-
ras de Nárnia.

3. Pesquisar o sentido das seguin-
tes expressões e vocábulos: 
passado, digestão, multidão, 
lombada, vesga, flutuar, estante, 
escalada, avalanche, memórias, 
invadido, rodopiar, aconchegou-
-se, segredos, logo de cara, capí-
tulo, gastrointestinais, flatulên-
cia, despensa, sumário, inéditos, 
vilão, erroneamente, fumegan-
tes, gastronômicos, técnica, 
embarcar, comitiva, soberano, 
irresistível, conteúdo, imediato, 
retorcer, ressecando, diminuto, 
metamorfoseava, asqueroso, 
ecoou, densa, isolada, espati-
fado, linhagem, remontam, pe-
rambulavam, recaiu, esgrimista,  
revolucionaria, javanês, travesso, 
desfiar.

2o passo: Decore a sala em forma de 
painel com todos os trabalhos feitos 
pelos alunos e organize as apresenta-
ções de seminários dos tópicos e vo-
cabulários estudados. 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, que será feita em 3 dias:

• 1o dia: o professor realiza a leitu-
ra e os alunos permanecem em 
silêncio até terminá-la.

• 2o dia: repete-se a leitura, porém 
os alunos a realizam (1o ano faz a 
leitura das imagens) e divide-se 
a leitura conforme a orientação 
do professor.

• 3o dia: em uma roda de conver-
sa, discute-se a temática do livro, 
enfatizando a ideia do vocabulá-
rio estudado no 1o passo.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Os gêneros textuais para 1o e 2o anos 
podem ser utilizados nos outros anos 
também, porém o inverso não é indi-
cado. 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.

1o ano: o professor precisa ser es-
criba dos textos orais dos alunos.

• Gênero Convite
Os alunos deverão criar, junto com o 

professor, um convite para um Clube do 
Livro. Não se esqueça de que o convite 
deve conter horário e local. Deve haver 
uma descrição breve do que é o grupo.

• Gênero Ilustração/ Criação
Como seria um vilão de biblioteca? 

Peça para os alunos escreverem ca-
racterísticas criminosas do seu vilão 
e logo após faça uma ilustração dele.

• Gênero Receita
O Gigante come muito, o que acar-

retou em muitos problemas para 
sua família. Os alunos devem criar 
uma receita que não prejudique a 
família e o menino possa viver uma 
vida normal.

2o ano: ora o professor pode ser 
escriba e ajudar os alunos a elaborar 
o texto coletivamente, ora o aluno 
pode ter autonomia de escritor.

• Gênero HQ
A pobre doceira da Baviera fugiu 

para a floresta sozinha e isolada. Pro-
ponha que os alunos façam uma HQ 
que ilustre sua chegada e a constru-
ção da casa de guloseimas. Alguns 
pontos de partida:

 ū Ela fez amizade com alguém, al-
gum animal?

 ū Quem a ajudou na construção?
 ū Como ela confeccionou os do-
ces? (É importante não esquecer 
os balões de fala!)

• Gênero Lista
Os alunos deverão imaginar que 
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são a mãe do gigante e têm de con-
seguir todos aqueles alimentos dia-
riamente para comer. Eles farão uma 
lista de todos os elementos gastro-
nômicos da rotina da família. Depois 
de pronta a lista, deverão elencar 
em ordem alfabética.

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

• Gênero Reportagem
Faça um exercício para que os 

alunos se imaginem como um jor-
nalista para criar uma reportagem 
investigativa baseada no seguinte 
enunciado: “A doceira mais famosa 
da Alemanha desaparece sem dei-
xar vestígios”. Os trabalhos devem 
ser expostos em sala de aula em for-
ma de painel.

• Gênero Propaganda
Como seria a propaganda do salão 

de beleza Fios de ouro?  
Os alunos deverão criar uma cam-

panha para o salão, com um slogan e 
ilustrações de como ele seria na vida 
real, aplicado nas mídias: televisão, 
revista, jornal etc.

• Gênero Artigo de opinião
O livro fala sobre a origem da mal-

dade de alguns vilões das histórias 
infantis. O motivo, muitas vezes, é a 
crueldade do mundo e das pessoas. 
Baseados nessas histórias, os alunos 
vão escrever um artigo de opinião de 
até no máximo 25 linhas, que discuta 
o seguinte tema: “Por que não deve-
ria existir a maldade no mundo?”.
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