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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 pragas ur-
banas para apresentarem seminários 
à sala sobre os tópicos relacionados 
a seguir. Esse trabalho é importan-
te para fornecer ao aluno repertório 
para produção de texto.

Tópicos

• Quais são as principais pragas 
urbanas?

• Quais as diferenças entre piolho, 
pulga e percevejo? 

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

O ideal é cada aluno ter sua 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.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Sugere-se a REESCRITA, através da 

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo
• Atender a produção dos gêne-

ros textuais por ano.

Temas: Convivência social, amizade, 
animais e humor.

Educação Infantil
Fundamental 1: 1o, 2o e 3o anos

Conteúdo: texto narrativo, tempo 
verbal da narrativa (passado), vida 
em sociedade e alimentação.

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



leitura de imagens, 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.

Educação Infantil: escrita coletiva.

• Gênero Ilustração
Os alunos utilizarão como método 

ilustrativo seus polegares e tinta de 
dedo para fazer o desenho da pulga 
que ataca o urso da nossa história. 

• Gênero Bilhete
Os alunos escreverão um bilhete 

para o urso, avisando-o da presença 
de uma pulga pronta para perturbá-
-lo. As páginas 5, 6, 7, 8 e 9 poderão 
ser utilizadas para orientar a escrita 
desse gênero textual.

• Gênero Resumo Indicativo
O resumo indicativo é aquele que 

é escrito em tópicos. Peça para os 
alunos produzirem um resumo indi-
cativo que ajude o urso a se informar 
sobre a importância da leitura, com o 
título “Leitura e sua importância”.

1o, 2o e 3o anos: ora escrita coletiva, 
ora escrita individual, isso dependerá 
do ano.

• Gênero HQ
Observando as páginas 20 e 21, 

peça para os alunos colocarem ba-
lões de fala nos personagens, ou 
seja, o que a gaivota, o urso e a pul-
ga estariam falando? É fundamental 
utilizar os balões adequados aos 

sentimentos de cada um desses per-
sonagens. 

• Gênero Lista
Na página 3 da obra, o urso (prota-

gonista da história) está lendo um li-
vro. Os alunos deverão criar uma lista 
com seus livros favoritos para sugerir 
a leitura ao nosso amigo urso. 

• Gênero Folheto Informativo
Os alunos escreverão um folheto 

informativo que atenda à temática 
“Combate às pragas urbanas” para 
conscientizar o urso de que há si-
tuações reais em que podemos ter 
problemas de saúde com as pulgas e 
outros tipos de pragas. 

• Gênero Enquete
Enquete é o conjunto de testemu-

nhos ou de pesquisas ordenadas por 
uma autoridade, um jornal, uma em-
presa comercial ou grupos escolares 
com o fim de elucidar uma questão 
de interesse geral. 

Diante desse gênero textual e de-
pois de ouvir a música indicada no 
link a seguir, faça uma pesquisa en-
tre os alunos sobre como uma pul-
ga e um percevejo poderiam fazer 
uma serenata debaixo do colchão 
do urso.

https://www.youtube.com/
watch?v=67mW4AvN1Ro 

• Gênero Cartaz 
Após realizar a enquete, os alunos 

deverão confeccionar cartazes com 
o seguinte conteúdo: 



– A resposta mais criativa da tur-
ma.

– Outras respostas da turma.

• Gênero Bula
Os alunos deverão escrever uma 

bula fitoterápica (composta de pro-
dutos naturais) para ajudar o urso a 
não ter problemas com a pulga e, ao 
mesmo tempo, não prejudicar a saú-
de dela.

• Gênero Manual
Baseando-se nas páginas 18 a 23, 

peça para os alunos escreverem o 
manual “Como salvar uma pulga?”. 
Um manual deve ser escrito em tó-
picos e pode possuir ilustrações que 
representem as ações. 

• Gênero Prescrição Médica
Supondo que a pulga da nossa 

obra pegou um resfriado por ter per-
manecido na água do mar, os alunos 
prescreverão no receituário médico o 
que ela precisará tomar para melho-
rar seu estado de saúde.

• Gênero Relato Ficcional
Por fim, a pulga e o urso tornaram-

-se amigos e, na página 24, eles estão 
em um momento muito especial: a 
leitura de um livro. Diante dessa cena, 
peça para os alunos imaginarem que 
são o urso e, depois, escolherem uma 
obra para lerem para nossa amiga 
pulga. A história deverá ser registra-
da em forma de relato para todos da 
sala conhecerem a história lida. 

• Gênero Poesia

A pulga - Bebel (Arca de Noé de 
Vinicius de Moraes)

https://www.youtube.com/
watch?v=DjO3vpMiM2g 

Após ouvir a música sobre a pulga, 
os alunos deverão inspirar-se na letra 
para escrever uma poesia em home-
nagem a ela. Eles não devem esque-
cer de que a pulga da obra é especial 
para o urso, pois eles se tornaram 
amigos.
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