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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

• Estude o vocabulário, em forma 
de diagrama, das seguintes pa-
lavras e expressões: rabugento, 
floresta encantada, lugar ideal, 
alce, chifres, leão, juba dourada, 
zebra, listrada, ovelha, gruta, 
rosnar, ranger, expulsar, agra-
dar, mau humor, animar, rama, 
encharcar, rugir, moita, tosquiar, 
fronha e repousar.

• Faça uma pesquisa sobre os ur-
sos: os diferentes tipos, hábitats, 
alimentação e hibernação.

Objetivos do projeto
• Ampliar conhecimento de mun-

do e de leituras.
• Atender a produção dos gêne-

ros textuais por ano.

Temas: amizade, humor, autoesti-
ma e convivência social.

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

escrita como meio de comunicação, 
texto coletivo, texto narrativo, criação 
de frases, animais, convivência em gru-
po e brincadeiras.

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

de frases, tempo verbal da narrativa 
(passado), discurso direto da narrati-
va, animais, cooperação entre seres 
vivos, geografia e meteorologia.

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



• Documentário: https://www.
youtube.com/watch?v=jrw-
-QJBL7QQ (sugestão de tempo 
de vídeo: 1min23seg)

• Sugestão de filme: https://
www.youtube.com/watch?v=_
T81tRrg76M (1h14min)

• Faça uma pesquisa sobre leões, 
zebras, alces e ovelhas: seus há-
bitats e alimentação.

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 deco-
ração com imagens e objetos que 
lembrem amizade, natureza, brinca-
deiras, respeito e gentileza.

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, 
enfatizando a ideia do vocabulá-
rio estudado no 1o passo.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Os gêneros textuais para os 1o e 2o 
anos podem ser utilizados nos outros 
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 Música
O que mais o URSO da nossa histó-

ria deseja é dormir e, por não conse-
guir, ficou rabugento. Vamos apren-
der uma canção para cantar a ele? 
Quem sabe assim, ele dorme melhor. 
Depois disso, os alunos deverão es-
crever uma lista de músicas que gos-
tam de ouvir para dormir bem.

Ursinho Pimpão – Balão Mági-
co: https://www.youtube.com/
watch?v=EjFE8gqNOFg



• Gênero Ilustração/ Leitura de Imagens
Peça para os alunos imaginarem 

como seria a Floresta Encantada da 
nossa história. O que teria nela que a 
tornaria encantada? Os alunos farão 
uma lista com os elementos mágicos 
imaginados e desenharão a floresta.

• Gênero Bilhete
Os alunos deverão escrever um bi-

lhete para ser colocado na entrada da 
gruta avisando os visitantes de que 
há um urso dormindo dentro dela e 
que ele não quer ser incomodado. 
Como ficaria esse bilhete?

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 de Dicionário
Os alunos deverão escrever o ver-

bete da palavra RABUGENTO para ex-
plicar aos outros personagens o que 
isso significa. Além disso, deverão re-
lacionar também os antônimos dessa 

palavra para sugerir à zebra, ao leão 
e ao alce que o Urso só ficou rabu-
gento porque eles não respeitaram 
seu sono e que os antônimos cabem 
muito bem ao Urso. 

• Gênero Lista/Convite
Na página 9, os amigos não tinham 

lugar para brincar na Floresta porque 
chovia. Peça para os alunos pensa-
rem em sugestões de brincadeiras 
para dias chuvosos. Depois disso, 
eles deverão escrever uma lista de 
sugestões para os personagens. Eles 
elaborarão também um CONVITE DE 
BRINCADEIRAS para enviar ao Urso.

• Gênero Lenda
Peça para os alunos pesquisarem 

a lenda de Morfeu, o deus do sono. 
Depois disso, eles deverão reescre-
ver essa lenda a fim de ser lida para 
o Urso; assim, quem sabe, ele dorme 
melhor ouvindo essa história. Eles 
deverão explicar ao Urso o significa-
do da expressão “Cair nos braços de 
Morfeu” (dormir bem).

• Gênero Verbete
Os alunos deverão atribuir sobre-

nomes aos personagens da obra. 
Para isso, esses nomes precisam ser 
coerentes ao comportamento de 
cada um deles. Por exemplo, a suges-
tão do sobrenome da ovelha poderia 
ser SABEDORIA, então ficaria OVE-
LHA SABEDORIA. Então, como seria o 
sobrenome dos outros personagens?

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



• Gênero Manual (para confeccionar 
esse gênero é necessário ter o jogo 
sugerido em mãos para que os alunos 
praticarem as regras para, depois, po-
der escrevê-las)

Nas páginas 6 e 24, notamos que 
os personagens gostam de jogar 
cartas/baralho. Os alunos imagina-
rão que eles estejam jogando UNO, 
jogo bastante comum. Porém, o leão 
desconhece as regras desse jogo. Os 
alunos escreverão a ele para explicar 
COMO SE JOGA UNO? A estrutura 
desse manual deve ter:

• NÚMERO DE JOGADORES: 
• OBJETIVO: 
• REGRAS DO JOGO:
• GANHADOR: 

Depois disso, procure ter um mo-
mento em que os alunos possam 
brincar com essas cartas. 

• Gênero Jornada
O leão e a zebra para chegarem à 

Floresta Encantada realizaram uma 
jornada, pois são animais que per-
tencem a regiões de clima quente. A 
ovelha, o alce e o urso pertencem a 
regiões de clima frio. 

No mapa abaixo, os alunos deverão 
localizar regiões de zebras e leões e 
regiões de ovelhas, ursos e alces. Por 
fim, escreverão A JORNADA DO LEÃO 
E DA ZEBRA para chegarem até a Flo-
resta Encantada. Nessa jornada é ne-
cessário colocar nomes das cidades 
pelas quais passaram: a de saída até 
a de chegada, quem eles encontra-
ram nessas cidades e o que lá fizeram. 
Numa jornada, é necessário traçar no 

mapa linhas diferentes do trajeto de 
partida e do trajeto de retorno. Os alu-
nos deverão utilizar como modelo A 
JORNADA DE MARCO POLO.

   
• Gênero Reportagem
Peça para os alunos utilizarem a 

reclamação do Urso da página 21: 
“SÓ QUERO DORMIR EM PAZ” para 
escreverem uma reportagem sobre 
os problemas do sono que existem, 
atendendo as seguintes temáticas: 
dificuldades de dormir e o que ajuda 
a dormir bem. Eles deverão levar em 
consideração a importância da priva-
cidade do sono.

• Gênero Post do Facebook
Lemos que a ovelha foi a única per-

sonagem a perceber o que deixaria o 
Urso feliz e tranquilo, quando lhe ofe-
receu algo de que ele realmente pre-
cisava. Os alunos deverão imaginar 
que a ovelha tenha um perfil na rede 
social Facebook e que, por termos 
gostado da atitude dela, os alunos 



criarão um post, para publicar nesse 
perfil, cujo tema é: 

10 COISAS SIMPLES QUE TRAZEM 
ALEGRIA:

1. OFERECER TRAVESSEIRO PARA 
QUEM TEM SONO.
2. SORRIR PARA QUEM ESTÁ TRISTE.
3. DIZER OBRIGADO...

Os alunos não devem esquecer 
de que nesse post é necessário criar 
um layout (ilustrações coerentes ao 
tema).

• Gênero Entrevista
Os alunos utilizarão a imagem da 

página 19 para esse exercício. Eles 
imaginarão que são repórteres que 
irão à Floresta Encantada para iden-
tificar os problemas dos animais de 
lá. Durante essa pesquisa, eles se de-

pararão com o Urso todo enfeitado e 
mal-humorado. Então, imaginarão o 
que ele falaria numa entrevista sobre 
como ele se sentiu ao invadirem sua 
privacidade. Sugestão de perguntas:

1. Senhor Urso, como o senhor fi-
cou com essa aparência estra-
nha?

2. Como o senhor se sentiu quando 
o leão, o alce e a zebra lhe enfei-
taram dessa forma?

3. Será que eles, em nenhum mo-
mento, pensaram na sua invasão 
de privacidade?

4. O que o senhor diria a eles como 
deveriam ter agido?

5. Qual foi a única pessoa que lhe 
respeitou e por quê?

Os alunos deverão finalizar a en-
trevista agradecendo ao Urso e colo-
cando algum comentário final sobre 
o assunto.
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