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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

O ideal seria cada aluno ter sua obra e 
que ela fosse lida ora em sala de aula, ora 
como tarefa de casa.

Organize os alunos em grupos e divida 
os tópicos relacionados a seguir para que 
cada grupo possa realizar a análise da obra. 

Depois disso, cada grupo deverá apre-
sentar o conteúdo de cada tópico com 
cartazes, vídeos ou textos impressos, a 
fim de que toda classe tenha repertório 
para a escrita dos gêneros textuais da 
obra O segundo para sempre.

Tópicos:

• Análise dos dados da obra:
1. Biografia da autora e sua foto.
2. Dados de publicação da obra (ano, 

cidade, país).
3. Resenha da capa (faça uma análise 

da capa da obra, considerando as 
cores e as ilustrações selecionadas). 

4. Crie outra sugestão de capa para a 
obra O segundo para sempre, justi-
ficando essa criação de acordo com 
a história.

• Análise dos personagens:
1. Como são os protagonistas Festa e 

Pedro (traços psicológicos e físicos)?
2. Quem é o antagonista da histó-

ria? O que estabelece o problema/ 
conflito? 

3. Liste os personagens da história e 
suas funções.

• Análise do enredo da obra:
1. Qual a parte da história que é apre-

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

pode considerar como o clímax, ou 
seja, o momento mais importante 
da narrativa? 

3. Como foi o desfecho/final da história? 
4. Qual a mensagem da história?

• Análise do espaço e ambiente da 
obra:

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de leitura, 

de conhecimento de mundo e de 
cultura.

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

Temas: Aventura, adolescência, ima-
ginação e amizade.

 
Tema transversal: Ética e Meio am-

biente.

O livro O segundo para sempre será a 
referência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais suge-
ridos neste encarte.



1. Qual o tipo de lugar que se desen-
volve o enredo: físico/externo (na-
tureza, campo, cidade) e/ou social/
interno (família, corte, comunida-
de, museu)?

2. Como é o ambiente desses espa-
ços? Justifique essa observação com 
exemplos retirados da obra.

• Quem conta a história? (deixe cla-
ro ao leitor que nunca é o autor da 
obra e sim um narrador que pode 
ou não participar da história). É ne-
cessário retirar um trecho da obra 
para exemplificar o tipo de narrador.

• Faça uma lista, durante a leitura, de 
10 palavras e de 5 expressões lite-
rárias da obra. Em seguida, confec-
cione cartazes decorados de acordo 
com o contexto da obra que apre-
sentem essas palavras e as expres-
sões selecionadas para serem apre-
sentadas à classe.

• Sugestão de links que poderão aju-
dar na pesquisa dos grupos:

http://olhardigital.uol.com.br/
video/faca-um-tour-virtual-
-pelos-principais-museus-do-mun-
do/24732  
(tour virtual em museus famosos 
do mundo).

https://www.youtube.com/
watch?v=K8rR1XPDCcw 
(indicação do filme Rango para 
assistir como tarefa, a fim de 
trazer para a sala de aula a dis-
cussão sobre o problema da 
falta de água).

https://www.youtube.com/
watch?v=VG34gXdqR-4 
(indicação do filme Noé para assistir 

como tarefa, a fim de trazer para a 
sala de aula a discussão sobre o pro-
blema do excesso de água).

2o passo: : decore a sala em forma de 
painel com todos os trabalhos feitos pe-
los alunos e organize as apresentações 
dos seminários estipulando o tempo 
ideal para cada apresentação: em torno 
de 30 minutos. 

3o passo: : caso somente o professor te-
nha a obra, combine com a classe as re-
gras de comportamento adequado (silên-
cio e concentração) para a leitura e de que 
ela será feita por capítulos, somando-se 
sete dias de leitura (15 minutos por dia). 
Após o término, serão organizados os se-
minários de apresentação dos alunos.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

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

• Gênero Reescrita/Resumo
Como tarefa de casa, os alunos deve-

rão escrever o resumo do que aconteceu 
em cada capítulo da história para mos-
trar a Pedro e Festa. 

• Gênero Lista
Festa viaja para o mundo de Pedro 

com um morcego gigante.  Peça para 
os alunos criarem uma lista de animais 
mitológicos que os levariam para uma 
viagem a outros mundos, justificando a 
escolha de cada um deles. Sugestão: es-
colher de três a quatro criaturas.

• Gênero Poesia
Após assistir ao link indicado a seguir, 



peça para os alunos escreverem uma 
poesia ao avô de Pedro, com o objetivo 
de mostrar para ele o lado positivo do 
envelhecimento.

https://www.youtube.com 
watch?v=DpPTF2A-O6o 

• Gênero Artigo de opinião
Os alunos deverão escrever um arti-

go sobre o que é envelhecer e por que a 
imortalidade não é tão atraente quanto se 
imagina, como fora apresentado na obra 
O segundo para sempre. Eles poderão ima-
ginar que esse artigo será publicado no 
jornal que circula no mundo de Pedro.

• Gênero Manual
Os alunos deverão escrever um ma-

nual para entregar a Pedro e Festa bem 
no momento angustiante em que se en-
contram na página 87, com o objetivo de 
ajudá-los na confecção do livro que se 
propuseram a reescrever.

• Gênero Biografia
Ao ler a obra O segundo para sempre, 

há a presença dos personagens Arqui-
medes (o gato) e Siracusa (a gata). Peça 
para os alunos pesquisarem quem foi 
realmente Arquimedes e escreverem, de 
forma resumida, a biografia desse gran-
de matemático.

• Gênero Relato histórico
Na página 118 da obra, Pedro encon-

trou um lugar cheio de equipamentos 
vitorianos, ou seja, peças antigas do pe-
ríodo da Rainha Vitória da Inglaterra. Os 
alunos deverão escrever um relato, expli-

cando o contexto histórico daquela épo-
ca para que Festa compreenda melhor 
aqueles objetos encontrados. 

Os alunos deverão pesquisar também 
fotos de pessoas, roupas, arquitetura e 
transportes do período vitoriano para 
enriquecer os trabalhos.

• Gênero Entrevista
Utilizando as páginas 22, 23, 33 e 60, 

desafie os alunos a elaborarem perguntas 
que eles fariam à “Mãe Natureza” na tenta-
tiva de ouvir a opinião dela sobre a opo-
sição instituída entre os mundos de Festa 
(inundação) e de Pedro (seca). O que os 
alunos perguntariam e o que ela respon-
deria? Depois dessa entrevista pronta, 
eles a enviarão a Pedro e Festa para ver se 
eles conseguem compreender melhor a 
situação em que se encontram.

• Gênero Diário de bordo
Baseando-se nos capítulos 14 e 15 da 

obra, os alunos transformarão as infor-
mações desses capítulos num diário de 
bordo de Festa e Pedro, que contenha as 
descrições: aparência do barco (ilustra-
ção), as dificuldades pelas quais passa-
ram e o fim da navegação. 

• Gênero Diário de bordo
Desafie os alunos a escreverem um 

resumo comentado sobre a obra. Uma 
resenha deve ser entendida como uma 
análise interpretativa e, por esse motivo, 
irá depender da capacidade dos alunos 
de relacionar os elementos do texto lido 
com a opinião deles sobre a obra. É um 
texto objetivo com, no máximo, 20 linhas.
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