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Objetivos do projeto:
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo e de vocabulário.
• Propor reflexões de inteligência 

social.

• Atender a produção dos gêne-
ros textuais por ano.

Temas: convivência social, família, 
fraternidade, adolescência e pré-ado-
lescência.

Fundamental I e II
4o e 5o anos e Fundamental II

Conteúdo: texto narrativo, tempo 
verbal da narrativa, convivência social, 
família, constrangimento social.

O livro Patacoadas será a referência 
de leitura que direcionará a produção 
dos gêneros 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: família, amigos, ado-
lescência, constrangimento para os 
alunos 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

1. Definição de Patacoadas
 http://www.dicionarioinformal.

com.br/patacoadas/

2. Adolescentes
– A palavra “adolescência” tem sua 

origem etimológica no Latim 
“ad” (‘para’) + “olescere” (‘cres-
cer’); portanto “adolescência” 
significaria, strictu sensu, “crescer 
para”. 

– Pré-adolescência: 10 aos 14 
anos

 Adolescência: 15 aos 19 anos 
completos

 http://www.adolescencia.org.br/
site-pt-br/adolescencia

– Orientações para o professor 
trabalhar em sala de aula – 
formular debates e discussões a 
respeito da adolescência:  



http://educarparacrescer.abril.
com.br/comportamento/dicas-
-filho-adolescente-621786.shtml

– O que é ser adolescente?  
https://youtu.be/sfVtp3RdOWM

 https://youtu.be/_NCLzbjObg0
– O que é ser pré-adolescente?
 https://youtu.be/XUgKuNRdvWE

3. Definição de vergonha
 http://www.dicionarioinformal.

com.br/vergonha/

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:

Propostas de gêneros textuais

Sugere-se a REESCRITA de pelo me-
nos uma das crônicas.

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

• Gênero Receita
Nas páginas 12 e 13, nossa heroína 

não gostou do lanche de presunto 
que fizeram para ela. Portanto, va-
mos ajudá-la sugerindo uma receita 
de lanche diferente? Qual seria sua 
sugestão? Escreva uma que você 
adora.

• Gênero Cláusula Jurídica
http://www.voeazul.com.br/infor-
macoes-para-viajar/documentos-
-necessarios-para-viagem

http://www.edestinos.com.br/di-
cas-de-viagem/passagens-aereas/
criancas-no-aviao/criancas-e-ado-
lescentes-no-aviao

Depois de realizar a leitura dos links 
acima, elabore uma cláusula jurídica 
que defina as regras de menores via-
jarem desacompanhados. 

• Gênero Dicas: como empreender

https://youtu.be/kpjwWSojRic
https://youtu.be/0o49LKPd1W8
https://youtu.be/SXhTEya4MjU

Após assistir aos dois vídeos e ao 
se basear nas páginas 45, 46 e 47 
da obra, elabore dicas de como em-
preender para que a nossa heroína 
não desista de ser empresária de bo-
los. Ilustre as dicas com imagens coe-
rentes ao tema.

• Gênero Relato
Com base na crônica da página 29, 

relate alguma transgressão que você 
tenha cometido em sua vida para 
mostrar à nossa heroína que todo 
mundo passa por isso.

Verbete de transgressão: significa 
fazer algo errado, fora da lei.

Desobedecer, violar.

• Gênero HQ
Com base nas páginas 55, 56, 57 e 

58 da obra, crie uma tirinha que re-



presente a cena do “xixi dentro do 
carro” enfrentada pela nossa heroína.

• Gênero Proposta de redação
Nossa heroína tem toda razão em 

reclamar da proposta de redação que 
lhe fora atribuída: Minhas férias. Se 
você fosse professor(a) de Redação, 
qual proposta você acharia interes-
sante elaborar para a produção de 
um texto narrativo? 

• Gênero Manual
Nas páginas 75, 76, nossa heroína é 

desafiada, no acampamento, a construir 
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a “Salomé”. Vamos imaginar como 
seria o MANUAL DE CONSTRUÇÃO 
desse banheiro inusitado? Escreva 
esse manual com base nos detalhes 
da obra e na sua criatividade.

• Gênero Carta
Da página 83 à página 90, nossa 

heroína comemorou seu aniversário 
nos EUA na data errada. Imagine que 
você tenha passado pela mesma si-
tuação dela. Escreva uma carta para 
sua família contando tal fato de for-
ma que fique engraçado pela confu-
são ocorrida.


