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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

Organize os alunos em grupos para 
pesquisarem conceitos, imagens, ví-
deos no YouTube e curiosidades para 
apresentarem seminários à sala sobre 
os tópicos relacionados a seguir. Esse 
trabalho é importante para fornecer 
ao aluno repertório para produção 
de texto.

Tópicos

1. Garanta, em forma de diagrama, 
o significado das seguintes pala-
vras e expressões: fora da caixa, 
adoro, caixestelar, gatoláctica, 
experimentar, provar, servir, ra-
zão, dá licença, espetacular, ten-
tar, age, encomendar e fantasia. 

Esse estudo precisa ser feito por 
palavra, perguntando às crian-
ças o sinônimo de todas palavras 
e expressões que forem pesqui-
sadas. Os diagramas devem ficar 
expostos na sala de aula.

2. Brincadeiras com caixas:
– Labirinto.
– Casinha dobrável.
– Barracas de vendinhas. 
– Carrinhos.
– Castelo, foguete... navio pirata!

3. Exiba filmes e vídeos para com-
plementar a pesquisa e o estudo. 
Na sala de aula, podem ser assisti-
dos a trechos ou a filmes inteiros.
Link de apoio: Os Boxtrolls 
(Dublado) disponível em 
https://www.youtube.com/
watch?v=HUT2CatSaO8

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo e vocabulário.

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

Temas: Animais, amizade, coopera-
ção e imaginação.

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

Conteúdo: leitura de imagens para 
compor a estrutura do enredo narra-
tivo, criatividade e brincadeiras.

O livro Rabisco e Borrão – Fora da 
caixa será a referência de leitura que 
direcionará a produção dos gêneros 
textuais sugeridos neste encarte.



2o passo: decore a sala em forma de 
painel com todos os trabalhos feitos 
pelos alunos e organize as apresen-
tações de seminários dos tópicos e 
vocabulários estudados. 

O ideal é que cada aluno tenha a 
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.

Educação infantil: escrita coletiva.
Fundamental I: escrita coletiva.

• Gênero Receita
O ratinho Borrão comprou tanto 

queijo que não sabe mais o que fazer. 
Com a ajuda do professor, os alunos 
devem elaborar receitas que tenham 
queijo como ingrediente. 

• Gênero Brincadeira
Utilizando a pesquisa que realiza-

ram e a criatividade, os alunos devem 
criar brincadeiras que usem caixas de 

papelão. Após inventarem as brinca-
deiras, o professor deve auxiliá-los e 
executar as brincadeiras em sala de 
aula envolvendo a turma toda. 

• Gênero Peça de Teatro
Nas páginas 38 e 39 do livro, Borrão 

cria uma caixa-teatro, com fantoches.
Organize os alunos em grupos de 

quatro a cinco pessoas para desen-
volverem uma peça de teatro de 
criação própria com fantoches. Uma 
peça de teatro deve apresentar:  

– Personagens. 
– Enredo. 
– Cenário.

Depois de prontos, o professor de-
verá organizar as apresentações dos 
trabalhos.

• Gênero Propaganda
Peça para os alunos criarem car-

tazes divulgando as peças de teatro 
que foram montadas pela sala. Cada 
grupo deverá criar um cartaz com 
ilustrações e um título que chame a 
atenção do público. 

• Gênero Ilustração
Na página 24, Borrão tenta vestir a 

roupa que Rabisco fez para ele com 
a caixa, mas ela fica muito grande. 
Diante disso, os alunos deverão de-
senhar uma roupa que sirva no corpo 
pequeno de Borrão. 

• Gênero Reciclagem
Peça para os alunos pesquisarem 

sobre o tema reciclagem de caixas 
de papelão. Depois de realizarem 



a pesquisa, os alunos deverão criar 
formas para reciclarem as caixas que 
acompanham os produtos que são 
comprados pelos pais e que não são 
aproveitadas. As ideias dos alunos 
devem ser ilustradas e os trabalhos 
podem ser levados para casa incenti-
vando a reciclagem de papelão.  
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