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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

Educação Infantil e 1o e 2o anos: 
com procedimentos didáticos lúdi-
cos − contação de histórias, cartazes 
e desenhos − que garantam aos alu-
nos o estudo dos tópicos relaciona-
dos abaixo.

3o ano: organize os alunos em gru-
pos para pesquisarem conceitos, 
imagens, vídeos no YouTube e curio-
sidades sobre: variações de humor, 
animais e educação. Depois, devem 

apresentar seminários à sala sobre 
os tópicos relacionados abaixo. Esse 
trabalho é importante para fornecer 
ao aluno repertório para vocabulário 
e interpretação das palavras.

Tópicos

1. Variações de Humor

• Sobre as variações de humor e o 
que podemos fazer: 

Link de apoio: 
https://acaminhodamudanca.
wordpress.com/2013/06/04/da-
-alegria-a-irritacao-como-lidar-

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 amizade.

Tema transversal: Ética (respeito 
mútuo).

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

Conteúdo: leitura de imagens para 
compor a estrutura do enredo nar-
rativo, repertório de palavras, texto 
coletivo, texto narrativo, animais, con-
vivência em grupo, criação de frases, 
variações de humor na forma narrada, 
criatividade.

O livro Olívia e o mau humor será a 
referência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais suge-
ridos neste encarte.



-com-as-variacoes-de-humor-
-cotidianas/

• 10 Medidas para combater o 
mau humor: 

1 – Não sofra desânimo nas 
segundas-feiras. 

2 – Durma bem.
3 – Alimente-se corretamente.
4 – Valorize as amizades.
5 – Tenha animais de estimação.
6 – Tenha pensamentos positivos.
7 – Se relacione bem com seus 

amigos e parentes.
8 – Faça exercícios físicos.
9 – Reflita sobre seus sentimentos.
10 – Identifique a causa do seu 

mau humor.

• Alimentos para combater o mau 
humor.

• Exercícios físicos para ajudar a 
combater o mau humor.

2. Mau humor ou mal humor?
Link de apoio: 
http://www.mundoeducacao.
com/gramatica/mal-ou-mau.
htm

3. Personagens mal-humorados 
do cinema, da literatura e da 
televisão:

– Carl Fredricksen (UP: Altas Aven-
turas)

– Lula Molusco (Bob Esponja)
– Gru (Meu Malvado Favorito)
– Mônica

4. Garanta, em forma de diagrama, o 
significado das seguintes palavras 
e expressões: dinossauros, bebês, 
chapéu, novo, grande, molenga, 
panqueca, matutava, boba, ruim 
de bola, resfriado, realmente, res-
mungou, cumprimentou, pacote, 
ensolarado, arbusto, exclamou, 
deliciosa, saborearam e sorte.
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 apresenta-
ções de seminários sobre os 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 sua 
obra para que a leitura possa ser feita 
ora em sala de aula, ora direcionada 
como tarefa. 

3o passo: combine com a classe as 
regras de comportamento antes da 
leitura, que será feita em três 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 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 leitu-
ra.

Procure levar modelos de gêne-
ros textuais que serão trabalhados 
como referência de estrutura de 
texto para o aluno.

Educação Infantil (escrita coleti-
va): o professor precisa ser o escriba 
dos textos orais dos alunos.

• Gênero Ilustração
Olívia começou a sentir-se melhor 

após comer o doce que adora. Os 
alunos deverão criar uma ilustração 
sobre o que fazer para melhorar o 
humor.

• Gênero Lista
Peça para os alunos criarem uma 

lista dos personagens e o que eles 
estariam fazendo na história.

• Gênero Receita
A turma toda deverá escrever qual 

é a receita perfeita para a felicidade. 
Uma receita deve apresentar os in-
gredientes, a quantidade e o modo 
de preparo. 

1o ano: o professor precisa ser escri-
ba dos textos orais dos alunos.

• Gênero Classificados
Elabore um classificado com a tur-

ma toda sobre uma venda de paco-
tes de felicidade.

Coloque no classificado o que é a 
felicidade, o que acompanha o pa-
cote, como ele é e quando deve ser 
utilizado. 

• Gênero HQ
O que estariam fazendo os perso-

nagens sentados no banco na página 
22 do livro? Os alunos devem ilustrar 
em cinco quadrinhos as ações dos 
personagens. É fundamental utilizar 
os balões de fala.

• Gênero Verbete
Peça para os alunos escreverem o 

verbete que define bom e mau. Eles 
devem ilustrar cada um desses ver-
betes.

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 Bilhete
Os alunos devem imaginar que são 

a Olívia e escrever um bilhete para 
seus colegas explicando o motivo do 
seu mau humor naquele dia. Um bi-
lhete é escrito com poucas palavras, 
saudação e despedida.

• Gênero Manual
Peça para os alunos escreverem a 

sequência de instruções (da mais fácil 
para a mais difícil), em forma de ma-
nual, para que Olívia e seus amigos 
tenham sempre um bom dia, come-
çando da hora em que acordam até 
a hora que vão para a cama dormir.



• Gênero Música
Dizem que “quem canta seus males 

espanta”. Baseando-se nesta frase, 
desafie os alunos a escrever uma le-
tra de música que transmita felicida-
de.

3o ano: escrita com autonomia.

• Gênero Artigo de opinião
Questione os alunos sobre o que 

seria um dia ruim. Agora imagine 
tudo que envolve as ações e aconte-
cimentos deste dia. Quando temos 
um dia ruim, parece que nada fun-
ciona, mas nós podemos mudar isso. 

Baseando-se nos tópicos estudados 
sobre como evitar as variações de 
humor que temos, com “terapias”, 
alimentação e exercícios, peça para 
os alunos escreverem um artigo de 
opinião, de no máximo 25 linhas, so-
bre a importância de se manter bem 
diante das dificuldades e obstáculos 
do nosso dia a dia.

• Gênero Campanha
Dia 20 de março é comemorado o 

Dia Internacional da Felicidade. Em 
grupos, os alunos deverão elaborar 
campanhas para divulgação na escola 
sobre este dia. 
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