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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

1o e 2o anos
Com procedimentos didáticos lúdi-

cos - contação de história, cartazes e 
desenhos que garantam aos alunos 
o estudo dos tópicos relacionados a 
seguir.

3o, 4o e 5o anos
Organize os alunos em grupos 

para pesquisarem conceitos, ima-
gens, vídeos no YouTube e curio-
sidades. Depois, os alunos devem 

apresentar seminários à sala sobre 
os tópicos relacionados abaixo. Esse 
trabalho é importante para fornecer 
ao aluno repertório para produção 
de texto.

Tópicos

1. Ursos
– Qual seu habitat?
– O que eles comem?
– Qual seu tipo de vida?
– Link: http://www.ninha.bio.br/

biologia/ursos.html
– Sugestão de filme: O grande urso 

(1h14min)

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

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

sões do texto antes da leitura 
para que ela seja melhor aprovei-
tada pelos alunos.

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

Temas: Animais, convivência social 
e humor.

Tema transversal: Ética.

Fundamental Iw
1o e 2o anos

Conteúdo: Repertório de palavras, 
escrita como meio de comunicação, 
texto coletivo, texto narrativo, cria-
ção de frases, animais, convivência 
em grupo e brincadeiras.

3o, 4o e 5o anos

Conteúdo: Texto narrativo, criação 
de frases, tempo verbal da narrativa 
(passado), discurso direto da narrati-
va e cooperação

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



Link: https://www.youtube.com/
watch?v=_T81tRrg76M

2.Toupeira
– Link de apoio: http://www.ninha.

bio.br/biologia/toupeiras.html

3. Jacaré
– Link de apoio: http://www.in-

foescola.com/repteis/jacare/

4. Garanta, em forma de diagrama, 
o significado das seguintes pala-
vras e expressões: cara amarrada, 
esfomeado, escapado, enorme, 
anzol, molinete, enrolar, agar-
rado, arranjar, iceberg, afundar, 
ti-ti-ti, caverna, compartilhar, fi-
que à vontade, suando, aguen-
tar, espantado e brisa.
Os diagramas devem ficar ex-
postos na sala de aula.

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. 

Procure também complementar 
essa decoração com imagens e obje-
tos que lembrem a obra.

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.

• 1o dia: o professor realiza a leitu-

ra e os alunos permanecem em 
silêncio até terminá-la.

• 2o dia: repete-se a leitura, contu-
do, os alunos a realizam (1o ano 
faz a leitura das imagens) e divi-
de-se a leitura da forma como o 
professor orientar. 

• 3o dia: numa roda de conversa, 
discute-se a temática do livro e 
os itens dos tópicos estudados.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

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 escri-
ba dos textos orais dos alunos.

• Gênero Lista
O urso-polar tem alergia de árvores 

e não cabe na toca da toupeira. Os 
alunos deverão  ajudá-lo a encontrar 
um local para morar e listando  luga-
res em que o urso poderia ficar.

• Gênero Ilustração
A casa que o urso-polar construiu 

era um iglu. Peça para os alunos ima-
ginarem como seria dentro desta 
casa. O que teria dentro dela? Como 
seriam os elementos dela: janela, 
porta e cômodos? Depois,  eles de-
verão fazer uma ilustração de como 
imaginaram esta casa.



• Gênero Cartão-postal
Ainda imaginando que são o ur-

so-polar, os alunos escreverão um 
cartão-postal para seu amigo urso-
-pardo contando como vai a  vida na 
neve e o que tem feito. O professor 
deve lembrá-los de mandar um agra-
decimento pela ajuda também. Um 
cartão-postal precisa ter remetente, 
destinatário, endereço do destinatá-
rio e CEP.

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 Verbete
Para elucidarmos o motivo de o 

urso passar tanto tempo pescando, 
os alunos deverão pesquisar a de-
finição de esfomeado e escrever o 
verbete explicativo correspondente. 
Além disso, peça para fazerem uma 
relação de sinônimos para esta pa-
lavra.

• Gênero Receita
O urso- polar deu ao urso-pardo to-

dos os peixes que havia pescado em 
troca de moradia. Eram tantos que o 
urso-pardo nem sabia o que fazer. Os 
alunos deverão pensar em receitas 
com o ingrediente peixe para ajudá-
-lo. 

• Gênero Convite
Depois de pronta a receita, peça 

para os alunos fazerem um convite 
ao urso-pardo para visitar o urso-po-
lar e comer um delicioso peixe.

• Gênero Verbete
Os alunos deverão atribuir nomes 

aos personagens da obra. Para isso, 
esses nomes precisam ser coerentes 
ao comportamento de cada um de-
les. Por exemplo, a sugestão do nome 
do urso-pardo seria Senhor Marrom. 
Então, eles devem imaginar como se-
ria o nome dos outros personagens e 
fazer uma relação desses nomes.

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

• Gênero Manual
Pescar é uma prática que parece 

ser fácil, mas exige muita técnica 
para se obter o sucesso. Peça para 
os alunos escreverem um manual de 
pesca para distribuir para os ursos da 
região da floresta. Eles devem incluir 
no manual os materiais essenciais, 
as técnicas e a ética da pescaria.

Aqui vão algumas dicas: http://
www.pescasemfronteiras.com.br/
dica/dicas-para-uma-pescaria-de-
-sucesso/9/

• Gênero Campanha
“O pesque e solte é uma prática 

ecologicamente correta, onde o pei-
xe é pescado, fotografado e depois 
devolvido para a água. O pescador 
praticante desse conceito, preserva os 
grandes peixes, garantindo cada vez 
mais a sobrevivência dos peixes, para 
que a pesca esportiva seja vista como 
uma aliada ao meio ambiente.

Vários estudos realizados, inclusive 
um feito no Brasil pelo Instituto Brasi-
leiro de Meio Ambiente - Ibama/CPTA, 
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apontou que em pelo menos 90% dos 
casos, os peixes soltos após a captura 
já estão totalmente recuperados dos 
ferimentos causados pela pesca.

O estudo destaca que, apesar das 
ocorrências em uma pescaria serem 
as mais imprevisíveis, quando o peixe 
é manuseado de forma a provocar um 
mínimo de agressão, a sua recupera-
ção é mais rápida e, após a liberação, 
ele terá melhores condições para se 
defender contra os agressores com 
quem convive no mesmo ambiente.”

Baseando-se neste artigo peça 
para os alunos elaborarem, em gru-
pos de dois ou três colegas, uma 
campanha de conscientização da 
pesca ecológica.

• Gênero Biografia/HQ 
Os alunos deverão criar uma bio-

grafia para o urso-polar que conte 
sua história antes de encontrar o ur-
so-pardo. Abaixo algumas questões 
para auxiliar o aluno: 

– Onde ele vivia?
– Onde está sua família?
– Onde morava?
– O que gostava de fazer?

Os alunos também podem formu-
lar as suas próprias questões para 
uma biografia mais completa. Após 
criarem a biografia, peça para os alu-
nos inventarem uma história em qua-
drinho que ilustre essa trajetória.


