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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

• O que é amizade?

• O que é um segredo? Quais as 
estratégias para se guardar um 
segredo? Colete dos alunos 
quais as estratégias que eles 
utilizariam para guardar um 
segredo.

• O que é fofoca? Numa roda de 
conversa, em forma de diagra-
ma, colete dos alunos o que eles 
pensam sobre fofoca.

• O que é o amor?  

Objetivos do projeto
• Ampliar o conhecimento de mun-

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

ros textuais por ano.

Temas: Amizade, convivência social 
e curiosidade.

 
Tema transversal: Ética

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

escrita como meio de comunicação, 
texto coletivo, texto narrativo, criação 
de frases, convivência em grupo, brin-
cadeiras tradicionais e amizade.

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

de frases, tempo verbal da narrativa 
(passado), ética de convívio social, 
brincadeiras tradicionais, estudo de 
balões de fala, esportes e música.

O livro Olívia e o grande segredo será 
a referência de leitura que direcionará 
a produção dos gêneros textuais su-
geridos neste encarte.



https://www.youtube.com/
watch?v=DESEUoNuhxQ (2:44)

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 decoração com imagens e obje-
tos que lembrem amizade, brincadei-
ras tradicionais e imagens que repre-
sentem segredo.

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, 
discutem-se as temáticas do li-
vro, enfatizando a ideia do voca-
bulário estudado no 1o passo.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

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

Além disso, sugere-se a REESCRITA 

em todos os anos como compreen-
são de leitura.

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

1o ano: o professor ajuda os alunos 
a elaborar o texto coletivamente. 

• Gênero Lista
Olívia adora pular corda, por isso, o 

professor ajudará os alunos a escre-
ver uma lista de brincadeiras que eles 
participam na escola, para que Olívia 
também conheça outras opções.

• Gênero Convite
Na página 6, Júli brinca de FESTA 

DO CHÁ com seus bichinhos de pe-
lúcia. O professor ajudará os alunos a 
criar para ela um modelo de convite 
para esse evento. Um convite precisa 



ter o nome do convidado, local, data 
e hora do evento e o nome de quem 
está convidando.

• Gênero Verbete
Os alunos pesquisarão, junto com a 

professora, o significado das palavras 
SEGREDO e FOFOCA para ensinarem 
a Olívia a importância da diferença 
dos significados dessas palavras. Eles 
farão também um pequeno cartaz 
com os resultados da pesquisa para 
ser colocado na parede da sala de 
aula.

• Gênero Receita
Na página 17, Lola e Bia estão to-

mando milk-shake. A professora aju-
dará os alunos a escrever uma nova 
receita de milk-shake para as meni-
nas experimentarem.

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 Biografia
Na página 8, aparece o persona-

gem Zeca. Peça para os alunos ob-
servarem os detalhes da imagem 
dessa página para que eles possam 
escrever a biografia dele. Uma bio-
grafia precisa conter as seguintes 
informações: nome completo, data 
de nascimento, filiação, onde mora 
(endereço), traços de personalidade, 
preferências (música, filme, esporte, 
livro etc.).

• Gênero Folheto informativo
Na página 12, Juca passeia de bi-

cicleta e, na página 13, ele se troca 
para a aula de natação. Esses são dois 
esportes importantes para nossa 
saúde. Os alunos observarão o que 
ele veste nessas duas páginas e es-
creverão dois folhetos informativos 
de equipamentos necessários para a 
prática desses esportes. Um folheto 
informativo precisa ter ilustrações, o 
nome do esporte e o nome dos equi-
pamentos.

• Gênero Receituário médico
Os alunos imaginarão que são mé-

dicos e que Bia é a paciente deles, 
pois ela precisa praticar algum tipo 
de esporte para melhorar sua saúde, 
já que toma muito milk-shake. Eles 
elaborarão um receituário médico, 
orientando Bia sobre mudanças ali-
mentares e qual esporte seria ideal 
para ela. Em um receituário é preciso 
ter nome do paciente, as orientações 
médicas e a assinatura do médico.

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

• Gênero Poesia 
Na página 12, Juca assobia uma 

música, enquanto anda de bicicleta. 
Existe uma música brasileira bastan-
te conhecida que homenageia a BI-
CICLETA (https://www.youtube.com/
watch?v=c3_rYoUMOcw (3 min)). 
Inspirados pela música, os alunos es-
creverão um poema em homenagem 
à bicicleta para entregar ao Juca. 

B-I-C-I-C-L-E-T-A 
Sou sua amiga bicicleta



Sou eu que te levo 
Pelos parques a correr
Te ajudo a crescer 
E em duas rodas deslizar
Em cima de mim 
O mundo fica à sua mercê 
Você roda em cima
E o mundo embaixo de você 
Corpo ao vento 
Pensamento solto pelo ar 
Pra isso acontecer 
Basta você me pedalar 
B-I-C-I-C-L-E-T-A 
Sou sua amiga bicicleta

Sou eu que te faço 
Companhia por aí 
Entre ruas, avenidas 
Na beira do mar 
Eu vou com você comprar 
E te ajudo a curtir 
Picolés, chicletes 
Figurinhas e gibis 
Rodo a roda 
E o tempo roda 
E é hora de voltar 

Pra isso acontecer 
Basta você me pedalar 

B-I-C-I-C-L-E-T-A 
Sou sua amiga bicicleta

Faz bem pouco tempo 
Entrei na moda pra valer 
Os executivos 
Me procuram sem parar 
Todo mundo vive preocupado 
Em emagrecer
Até mesmo seus pais 
Resolveram me adotar
Muita gente ultimamente 
Vem me pedalar 
Mas de um jeito estranho 
Que eu não saio do lugar

• Gênero Mandamentos
Na página 20, é possível entender 

a conversa de Lola com Malu, pois 
elas são muito amigas. Sugira que os 
alunos escrevam os MANDAMENTOS 
DE MELHOR AMIGO(A) para entregar 
a Olívia, para que ela saiba o que é 
amizade. Um mandamento sempre 
começará com verbos no imperativo: 

1.  SERÁ FIEL AO SEU AMIGO.
2.  FALARÁ BEM DELE.
3.  TERÁ PACIÊNCIA QUANDO ELE 

ESTIVER DE MAU HUMOR.
 
• Gênero HQ
Na página 23, somente Olívia pro-

cura justificar seu erro de não ter 
cumprido sua promessa a Malu. Os 
alunos deverão imaginar uma res-
posta de Malu a Olívia, em forma de 
balão de fala. 



• Gênero Leis judiciárias
Na página 5 da obra, Olívia prome-

te guardar o segredo de Malu. Os alu-
nos deverão escrever para ela quais 
são as leis dessa promessa, ou seja, o 
que ela, ao saber de um segredo, de-
veria fazer. 

Decreto No 1.171, de 22 de junho de 
2014

Aprova o Código de Ética de Segredo 
entre Amigos

O PODER JUDICIÁRIO, no uso das atri-
buições que lhe confere DECRETA:

Art. 1o Fica aprovado o Código de Ética 
de Segredo entre Amigos.

Art. 2o Os amigos sociais implementarão, 
em sessenta dias, as providências necessá-
rias descritas em um Parágrafo único:

(crie as regras de como se deve guar-
dar um segredo em tópicos)

Brasília, 22 de junho de 2014, 173o da 
Independência e 106o da República.

(nome do aluno)

• Gênero Música
Peça para os alunos imaginarem 

que Malu tem uma banda musical e 
que seja compositora. Diante disso, 
ela teve uma inspiração para com-
por uma música que expresse seu 
segredo. Inspirados pela composição 
musical sugerida no link abaixo, os 
alunos reescreverão a letra como se 
Malu estivesse compondo.

https://www.youtube.com/
watch?v=Y73opo2RAPE (Segredos – 
Frejat)

• Gênero Paródia
Paródia é um tipo de gênero que 

recria um texto ou uma imagem 
deslocando-os para outro contexto. 
Os alunos deverão elaborar (dese-
nhar) um cartaz contendo o nome da 
banda de Malu com alguns dos per-
sonagens da obra (baterista, baixista, 
guitarrista, tecladista e vocalista) com 
roupas e cabelos adequados ao estilo 
escolhido.

• Gênero Carta
Na página 28, ficou claro para o(a) 

leitor(a) qual era o segredo de Malu. 
A classe fará uma dinâmica de pro-
dução de texto em que as meninas 
da classe precisam se colocar no 
lugar da Malu para escrever uma 
carta de amor ao Zeca e os meni-



nos precisam se colocar no lugar 
de Zeca para escrever uma carta de 
resposta a Malu.
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