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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

Organize os alunos em grupos para 
pesquisarem conceitos, imagens, vídeos 
e curiosidades sobre cachorros, o Cana-
dá e a relação entre crianças e cães para 
apresentarem seminários à sala sobre os 
tópicos relacionados a seguir. Esse traba-
lho é importante para fornecer ao aluno 
repertório para produção de texto.

Tópicos:

• Pesquise sobre Vancouver (Canadá).
https://www.youtube.com/
watch?v=GcvTCAMPiEw

• Pesquise sobre a localização do Ca-
nadá. 

• Qual é a história da bandeira do Ca-
nadá?

• Pesquise sobre as raças labrador 
(Sortudo) e sheep dog (Fred).

• Crianças e seus cães.

2o passo: decore a sala com todos os 
trabalhos feitos pelos alunos e organize 
as apresentações de seminários dos tópi-
cos e vocabulários estudados. 

3o passo: caso somente o professor 
tenha a obra, combine com a classe as 
regras de comportamento adequado (si-
lêncio e concentração) antes da leitura. 
A leitura da obra será feita em 4 dias e a 
cada dia três capítulos serão lidos.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Sugere-se a REESCRITA em todos os 
anos como compreensão da leitura.

Procure levar modelos dos gêneros tex-
tuais que serão trabalhados como refe-
rência de estrutura de texto para o aluno.

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo.
• Atender a produção dos gêne-

ros textuais por ano.

Temas: Animais de estimação, imagina-
ção, cotidiano e relacionamento familiar.

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

verbal da narrativa (passado), vida em 
sociedade: escola e vizinhança, amiza-
de, mudança do interior para a cidade 
grande, Geografia (estudo sobre o Ca-
nadá) e animais de estimação (especifi-
camente cães, peixes e gatos).

O livro Ruim pra cachorro será a re-
ferência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais suge-
ridos neste encarte.



• Gênero Folheto informativo.
Tema: como cuidar do meu cão.
Na página 9, Mateus Wade ensina o 

que fez para cuidar do Sortudo. Os alu-
nos deverão criar um folheto informativo 
explicando também o que se deve fazer 
para cuidar bem de um cãozinho.

Estrutura de texto: 
– Objetividade (textos curtos e claros).
– Título em destaque.
– Telefone 0800.
– Imagens sobre o tema.

Links úteis:
– Adestramento de cães

https://www.youtube.com/
watch?v=eWnE9yY3840 

– Como ensinar seu cão a fazer xixi no 
lugar certo
https://www.youtube.com/
watch?v=U7Eu0aWgQJw 

– Como dar banho em um filhote
https://www.youtube.com/
watch?v=EnE2XtezBuM 

• Gênero Artigo de opinião
Mateus apresenta, no começo da obra, 

a dedicação dada ao Sortudo, princi-
palmente, quando o cachorro era um 
filhote. Peça para os alunos escreverem 
um artigo de opinião, de no máximo 25 
linhas, sobre as responsabilidades de cui-
dar de um animal de estimação e as difi-
culdades que esse processo pode gerar. 

Links úteis:
– Marley e eu (trailer)

https://www.youtube.com/
watch?v=SAr9MshmX8w 

Estrutura de texto:
– Escrito sempre em 3ª pessoa.
– Seleção de palavras mais sofisticadas.
– Posicionamento elegante e lógico.

• Gênero Declaração
Mateus ficou muito chateado ao se 

mudar para Vancouver, por saber que no 
apartamento onde ele moraria a entrada 
de Sortudo seria proibida. Desafie os alu-
nos a escrever uma Declaração Universal 
dos Animais para sensibilizar principal-
mente o senhor Leo, o zelador do prédio. 

Link útil:
http://www.apasfa.org/leis/declara-
cao.shtml

• Gênero Bilhete
Na página 56, Mateus ficou bravo com 

Mônica e foi embora sem se desculpar com 
a amiga. Peça para os alunos ajudarem Ma-
teus a escrever um bilhete de desculpas.

• Gênero Roteiro turístico
Como Mateus tem muita saudade do 

Sortudo, talvez ele não tenha desco-
berto ainda as belezas de Vancouver, 
cidade onde mora. Peça para os alunos 
pesquisarem informações sobre a cidade 
e escreverem um roteiro turístico para 
Mateus. Um roteiro turístico precisa ter 
fotos dos principais pontos históricos da 
cidade, dicas de bons restaurantes, par-
ques de visita, cultura da cidade etc.

Links úteis:
– http://viagem.uol.com.br/guia/ca-

nada/vancouver/

– http://www.viajenaviagem.
com/2012/06/vancouver-quero-
-mais

• Gênero Relato Ficcional
A relação entre Mateus e Mônica repre-

senta amizades que podemos ter dentro 
da escola e que nos ajudam, principal-
mente, nos momentos de angústia, de 
isolamento e de dificuldade. Portanto, 
peça para os alunos assistirem ao curta-



-metragem indicado a seguir e, depois 
disso, escreverem a história desse curta 
para entregar a Mateus com o objetivo 
de ele compreender que todas as pes-
soas têm problemas e que ele terá forças 
para vencer as dificuldades que enfrenta.

• Gênero Poesia
Mateus tem tanta saudade de Sortudo 

que criou para si um cachorro imaginário 
chamado Fred para preencher a falta do 
amigo real. Peça para os alunos escreve-
rem uma poesia para Mateus enviar ao 
Sortudo que ficou na fazenda do avô.

• Gênero Bula
Peça para os alunos escreverem uma 

bula com ingredientes naturais para aju-
dar Sortudo quando ele tiver pulgas.

Estrutura de texto:
– Nome do medicamento próximo ao 

científico, por exemplo: repelex.
– Uso (veterinário).
– Composição (cafeína, diclofenaco só-

dico etc.).
– Indicações.
– Contraindicações.
– Posologia.
– Superdosagem.

• Gênero Reportagem
No capítulo 8, na página 87, Mateus 

estava na casa do senhor Banks, que lhe 
ensinou a fazer um ritual de pedido à lua 
nova para que conseguisse se reencon-
trar com Sortudo. Para ajudá-lo a enten-
der melhor o que estava fazendo, peça 
para os alunos escreveram uma reporta-
gem sobre a Lua, citando superstições e 

dados científicos. 
http://www.recantodasletras.com.br/
contos/3564786

Estrutura de texto: 
– Coloca-se título e subtítulo explica-

tivo.
– Divide-se o texto em pequenas par-

tes tituladas.
– Escrito em 3ª pessoa.
– Não há opinião do escritor.

• Gênero Notícia
Os capítulos 9 e 10 apresentam o fato 

da invasão de um ladrão no prédio onde 
Mateus morava. Utilizando o conteúdo 
desses dois capítulos, os alunos deverão 
escrever uma notícia relatando o fato de 
forma resumida. 

Estrutura de texto: 
– Coloca-se título.
– Fatos escritos em 3ª pessoa.
– Nome dos envolvidos em forma de 

sigla.
– Local e data do acontecimento.
– Texto bastante objetivo, não há opi-

nião do escritor.

• Gênero Manual
Na página 116, os moradores do pré-

dio onde Mateus morava resolveram fa-
zer um abaixo-assinado solicitando um 
cão de guarda, que no caso seria o Sortu-
do, o que deixou Mateus extremamente 
feliz. Porém, para garantir que todos aju-
dem Mateus a cuidar do Sortudo, peça 
para os alunos escreverem um manual 
cujo título seja Como ter um cachorro 
num apartamento.
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