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Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo e de História.
• Atender a produção dos gêne-

ros textuais por ano.

Temas: Amizade, união, trabalho 

em equipe, sociedade, piratas e aven-
tura.

Temas transversais: Pluralidade 
cultural (respeito e convívio entre di-
ferentes grupos e culturas), ética (res-
peito mútuo, diálogo e justiça).

Fundamental 1: 4o e 5o anos 
Fundamental 2

Conteúdo: Texto narrativo, tempo 
verbal da narrativa (passado), vida em 
sociedade, piratas, navios, barcos, fan-
tasmas e tesouro.

A obra Os Bandeira-Pirata e o galeão 
assombrado será a referência de leitura 
que direcionará a produção dos gêne-
ros textuais sugeridos neste encarte.

Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

Organize os alunos em grupos 
para pesquisarem conceitos, ima-
gens, vídeos no YouTube e curiosi-
dades sobre os hábitos dos piratas. 
Os alunos apresentarão seminários 
à sala sobre os tópicos relacionados 
abaixo. Esse trabalho é importante 
para fornecer ao aluno repertório 
para produção de texto.

Tópicos

1. Piratas 
– História, vestimentas e compor-

tamentos. 
– Piratas famosos. 

2. Ilustrações de piratas.

3. Tipos de embarcações. 

4. Peça para os alunos pesquisa-
rem o sentido das seguintes ex-
pressões e vocábulos: galeão, 
zarpar, quilha, joanetes, pilha-
gem, pederneiras, saqueador, 
perplexo, naufrágio, antigui-
dades, veranistas, devastador, 
alçapão, loteado, empreiteira, 
gramofone, entalhada, pergami-
nho, leme, gurupés, balaustrada, 
popa, proa, convés, flagelo, fatí-



dico, suplício, mosquete, sepul-
tura, encalço, álibi, bombordo, 
deriva e obtuso.

5. Dicas de filmes e vídeos do 
YouTube para complementar a 
pesquisa e o estudo. Podem ser 
assistidos trechos ou o filme in-
teiro:

Piratas do Caribe – a maldição do 
pérola negra:
Link:  https://www.youtube.com/
watch?v=DGnatLS9Ohw

Piratinhas: Eu sou um Pirata:
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=0PI9hhBo4ak

2o passo: decore a sala em forma de 
painel com todos os trabalhos feitos 
pelos alunos e organize as apresenta-
ções de seminários dos tópicos e voca-
bulários estudados. 

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 
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.

• Gênero Mapa
Peça para os alunos criarem um 

mapa com textos descritivos de Mar-
-Nublado. É fundamental lembrá-los  
de descrever o Museu, o bar, a casa de 
Matilda, o comércio da cidade, a dele-
gacia, a casa de Dona Corada, o mar 
etc.  

• Gênero Receita
Os alunos criarão uma receita da 

bebida dos piratas: GROGUE. Lem-
bre-os de que ela é feita com ele-
mentos do mar, portanto devem ser 
criativos. O que selecionariam? 

• Gênero HQ
Peça para que os alunos façam uma 

HQ ilustrando os piratas saqueando o 
Museu de Mar-Nublado. O aconteci-
mento deve ser ilustrado em seis qua-
drinhos e o significado dos balões de 
fala não deve ser esquecido. 

• Gênero Entrevista
Na página 19 do livro, assistimos 

à TV Nublada noticiar sobre o saque 
ocorrido no Museu de Mar-Nublado. 
Peça para os alunos imaginarem que 
são repórteres entrevistando um co-
merciante da cidade. O que ele falaria 
sobre o ocorrido e o que sentiria so-
bre o assunto? Sugestões de pergun-
tas:

1. O que o senhor está sentindo no 
momento?

2. Houve algum prejuízo no seu 



comércio? Se sim, qual foi o pre-
juízo?

3. Quais as medidas que deveriam 
ser tomadas?

4. O que o senhor espera que 
aconteça?

Os alunos devem finalizar a en-
trevista dando um parecer sobre os 
acontecimentos.

• Gênero Campanha
Os moradores de Mar-Nublado es-

tão apavorados com o incidente. Os 
alunos deverão criar uma campanha 
de conscientização contra a violên-
cia para ajudá-los. Existem diversos 
tipos de violência a serem aborda-
dos, faça uma discussão em sala de 
aula sobre os temas e escolha um 
para a campanha. Não se esqueça  
de pedir para ilustrarem e explora-
rem os fatos  mais importantes para 
essa conscientização.
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• Gênero Glossário
No livro, existem várias gírias e ver-

betes que os piratas usam para se co-
municar. Os alunos deverão fazer seu 
próprio glossário de verbetes. Não se 
esqueça de lembrá-los de colocar os 
significados e serem criativos.

• Gênero Carta
Peça para os alunos imaginarem 

que são Jim e que voltaram à sua vida 
em alto-mar após recuperar a riqueza 
dos moradores e da cidade. Depois, 
devem escrever uma carta para sua 
amiga Matilda contando sobre essa 
sua nova aventura. 

• Gênero Descrição
Diante desse gênero peça aos alu-

nos que façam uma descrição deta-
lhada do Galeão Assombrado. Use a 
pesquisa de imagens e vídeos para 
ajudá-los. Não se esqueça de lembrá-
-los de ilustrar as partes mais impor-
tantes.


