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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

1o e 2o anos: com procedimentos 
didáticos lúdicos, contação de histó-
rias, cartazes e desenhos, garanta aos 
alunos o estudo dos tópicos relacio-
nados a seguir.

3o, 4o e 5o anos: organize os alunos 
em grupos para pesquisarem con-
ceitos e imagens, elaborarem carta

zes e apresentarem seminários para 
a sala sobre os tópicos relacionados 
a seguir.

Tópicos

• Garanta a leitura e/ou a apre-
sentação de seminários sobre as 
obras que são mencionadas nas 
páginas 2 e 3:
• Chapeuzinho Vermelho
• Os três porquinhos
• Pedro e o lobo

Objetivos do projeto
• Ampliar o conhecimento de mun-

do e de leituras.
• Estudar o vocabulário do texto 

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

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

Temas:  Amizade, responsabilidade 
e opostos.

1o e 2o anos
Conteúdo: repertório de palavras, 

escrita como meio de comunicação, 
texto coletivo, texto narrativo, criação 
de frases, animais domésticos, convi-
vência social, contagem, representa-
ção das quantidades e ordem alfabé-
tica.

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

de frases, tempo verbal da narrativa 
(passado), adição, vida dos animais 
(alimentação) e saneamento básico, 
vida em sociedade e estatuto dos ani-
mais.

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



• Pesquise os tipos de lobo que 
existem (hábitat natural, alimen-
tação, reprodução, hábitos e fo-
tos das espécies). Sugestões de 
vídeos de apoio: 
• https://www.youtube.com/

watch?v=-eal81XEtmM  
• https://www.youtube.com/

watch?v=FhIxQKhUya8 
(Parte 1)

• Pesquise instituições dedicadas 
à preservação dos lobos e suas 
leis. Sugestões de vídeos de 
apoio:
• https://www.youtube.com/

watch?v=YTXuLeja7Bc (Ani-
mais incompreendidos)

• https://www.youtube.com/
watch?v=bs2wGfq7XTk (Luta 
pela sobrevivência)

• https://www.youtube.com/
watch?v=Hn3c3SQMp_4 (Pre-
servação do lobo)

• Observe a capa da obra. Nota-
-se que a escrita “O Lobinho” está 
colorida em cinza e BOM está 
em preto aparentando ter pelos. 
O que se pode deduzir dessa ob-
servação?

• O que é ser bom? Quais os com-
portamentos sociais que uma 
pessoa deve ter para ser consi-
derada boa?

• Uivar é instintivo para o lobo. 
Sabe-se que há uma lenda so-
bre o uivo do lobisomem (ho-
mem que se transforma em 

lobo), o qual aterroriza as pes-
soas. Pesquise duas versões 
dessa lenda: uma brasileira e 
outra europeia.

• Quais são as fases da lua? Por 
que a lua cheia aparece na pági-
na 15?

• Nas páginas 22 e 23, Rolf de-
fende dona Julieta amarrando 
o Grande Lobo Mau com um 
novelo de lã. Esse fato remete a 
outra história da literatura uni-
versal que se utilizou da mesma 
estratégia: As Viagens de Gulli-
ver. Conte essa história para a 
classe. Sugestões de vídeos de 
apoio:
• https://www.youtube.com/

watch?v=J9FbAadjDcc  



(Apenas um trecho)
• 
• https://www.youtube.com/

watch?v=clXb3MgMBAM 
(Trailer)

• Quem conta a história de Rolf de 
acordo com as páginas 3 e 31? 
Isso pode mudar a interpretação 
do que na história?

2o passo: decore a sala com todos 
os trabalhos feitos pelos alunos, para 
lhes fornecer repertório linguístico 
para as produções de texto. Procure 
também complementar essa decora-
ção com imagens e objetos que lem-
brem os tipos diferentes de lobo e as 
histórias clássicas lidas.

3o passo: combine com a classe as 
regras de comportamento antes da 
leitura, que será feita em 3 dias:

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

• 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: numa roda de conversa, 
discute-se a temática do livro e 
os itens dos tópicos estudados.



4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Os gêneros textuais para os 1o e 2o 
anos podem ser utilizados nos ou-
tros anos também, porém o inverso 
não é indicado. 

Além disso, sugere-se a REESCRITA 
em todos os anos como compreen-
são da leitura.

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

• Gênero Lista
Na página 5, há uma lista do que é 

ser um lobo bonzinho e, na página 

13, do que é ser um lobo de verdade. 
Agora, peça para os alunos fazerem 
uma lista de traços de sua personali-
dade: qualidades e defeitos.

• Gênero Paródia
Na página 13, o Grande Lobo Mau 

sugere que lobos de verdade comem 
gente. Esse fato na história remete a 
uma música tradicional sobre lobo: 

Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau, 
Eu pego as criancinhas para fazer mingau.

Os alunos farão uma paródia dessa 
música, utilizando a ideia das pági-
nas 19 e 29 da obra. Nessa produção 
de texto devem aparecer as seguin-
tes palavras: vovozinha e bolo.



• Gênero Receita/ Cardápio
Na página 28, há uma mesa com 

chá e bolo. Os alunos deverão imagi-
nar qual seria a receita desse bolo e 
qual tipo de chá fora servido. Depois, 
eles montarão um cardápio intitula-
do O chá do Grande Lobo Mau. Peça 
para que acrescentem outras opções 
de comida e de bebida, propondo ao 
Lobo que mude de ideia de comer o 
lobinho e dona Julieta. Depois disso, 
proponha esse momento de inte-
ração com “O chá do Grande Lobo 
Mau” entre os alunos.

• Gênero Biografia
Na página 4, dona Julieta foi apre-

sentada ao leitor como amiga de 
Rolf. Os alunos deverão imaginar que 
o lobinho contará sobre a vida dela, 
assim, eles poderão escrever sobre a 
vida de dona Julieta. Uma biografia 
deve conter as seguintes informa-
ções: nome completo, data e cidade 
de nascimento, nome do pai e da 
mãe, local onde mora, o que gosta de 
fazer, o que gosta de comer e descri-
ções físicas e psicológicas.

• Gênero Manual
De acordo com as páginas 20 e 

21, peça para os alunos escreverem 
o manual A transformação de Rolf. O 
passo a passo dessa transformação 
deverá ser colocado.

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

• Gênero Trava-Língua
Desafie os alunos a escreverem um 

trava-língua com o tema: BOLO DE 

LOBO FOFO. Para isso, eles poderão se 
inspirar no seguinte modelo textual:

Quando digo “digo”

Quando digo “digo”
digo “digo”, não digo “Diogo”
Quando digo “Diogo”
digo “Diogo”, não digo “digo”.

• Gênero Lenda
O Grande Lobo Mau tem perfil de 

malvado e, por isso, pode ser amigo 
do Lobisomem. Sugira que os alunos 
escrevam uma lenda em que os dois 
se encontram. Esse gênero textual se 
inicia com a expressão: “Conta a lenda 
que um dia...”.

É possível também contar a lenda 
do nascimento da lua se utilizarmos a 
seguinte obra como referência de lei-
tura: O nascimento da lua, de Coby Hol 
(Brinque-Book na mochila).

• Gênero HQ
Os alunos deverão transformar a 

obra em HQ. É necessário colocar 
as ilustrações em quadros e utilizar 
balões de fala que expressam senti-



mentos. Esse gênero pode ser produ-
zido em 3 a 5 dias.

• Gênero Edital de convocação
Os alunos deverão imaginar que 

o texto das páginas 10 e 11 da obra 
se transformou em um edital para o 
jornal da cidade, cujo título é Edital 
de Convocação de Lobos. Eles deve-
rão reescrever as informações dessas 
páginas nesse gênero textual. Um 
edital se inicia da seguinte forma: “Fi-
cam convocados todos os lobos do 
reino de conto de fadas, nos termos 
do artigo 44, da Lei n. 10.444 de 4 de 
janeiro de 1810, (Código Civil da Li-
teratura Universal), interessados em 
participar da ASSEMBLEIA GERAL 
para a fundação da ORGANIZAÇÃO 
“Lupus hoc verum” (Lobos de ver-
dade), cuja proposta seja um regu-
lamento descritivo sobre lobos com 
as seguintes informações... (texto do 
aluno)”.
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