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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

1o e 2o anos: com procedimentos 
didáticos lúdicos − contação de his-
tória, cartazes e desenhos − que ga-
rantam aos alunos o estudo dos tópi-
cos relacionados abaixo.

3o, 4o  e 5o anos: organize os alunos 
em grupos para pesquisarem concei-
tos e imagens, bem como elaborarem 

cartazes e apresentarem seminários 
à sala sobre os tópicos relacionados 
abaixo.

Tópicos

1. Tapajós
– Região: Quase no limite dos es-

tados do Amazonas e do Pará 
encontram-se dois grandes rios. 
O belo encontro das águas azuis 
e verdes do Tapajós com o bar-
rento Amazonas pode ser visto 

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, aventura, estações 
do ano e geografia.

Temas transversais: Pluralidade 
cultural (características étnicas e cul-
turais de diferentes grupos sociais 

que convivem no território nacional) e 
meio ambiente (ambiente, sociedade 
e ciclos da natureza).

1o e 2o  anos
Conteúdo: versos rimados, repertó-

rio de palavras, escrita como meio de 
comunicação, texto coletivo, texto nar-
rativo, criação de frases, animais, rios, 
natureza, grupos étnicos brasileiros e 
vilarejos.

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

de frases, tempo verbal da narrativa, 
estudo de adjetivos, animais, rios, na-
tureza, grupos étnicos brasileiros, vila-
rejos, convívio social de comunidades, 
estilos de moradias e embarcações e 
manifestação cultural.

O livro Tapajós será a referência de 
leitura que direcionará a produção 
dos gêneros textuais sugeridos neste 
encarte.



da orla de Santarém, o portão de 
entrada da região.

– Orla do Rio Tapajós, Santarém- 
PA: 
https://www.youtube.com/
watch?v=agyi3RBydRg

– Santarém | Amazonas e Tapajós| 
Encontro das águas:
https://www.youtube.com/
watch?v=0RGo3oCaAwo

– Canal do Jari: A área onde os 
rios Tapajós e Amazonas se en-
contram é perfeita para avistar 
aves, macacos, preguiças e as 
grandiosas vitórias-régias. Na 
margem, o modo de vida é sim-
ples e caboclo. Os moradores 
destas localidades possuem for-
te expressão cultural e religiosa. 
Valorizam as datas religiosas, os 
dias santos e as comemorações 
como os festivais que eviden-
ciam a produção agrícola fami-
liar. Dentre as festas, destaque 
para o Festival da Laranja, de 
Carariacá.

– História da cultura Tapajós: http://
www.ecobrasil.org.br/tapajos/
pt/o-que-tem-la/historia

2. População ribeirinha.

3. Fauna e flora:
– Onça Preta.
– Lenda do Boto.

4. Garanta, em forma de diagrama, 
o significado das seguintes pala-
vras e expressões: mingau, beira- 
-rio, vilarejo, finalmente, escurece, 
inverno, estação, verão, rasinho, 
mudança, igarapé, palha e sucuri.

Os diagramas devem ficar expos-
tos 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 dos tópicos e vo-
cabulários estudados.  Procure tam-
bém complementar essa decoração 
com imagens e objetos que lembrem 
a obra.

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.

• 1o dia: o professor realiza a leitu-
ra e os alunos permanecem em 
silêncio até terminá-la.

• 2o dia: repete-se a leitura, contu-
do, os alunos a realizam (1o ano 
faz a leitura das imagens) e divi-
de-se a leitura conforme orienta-
ção 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

Os gêneros textuais para 1o e 2o 



anos podem ser utilizados nos outros 
anos também, porém, o inverso não 
é indicado. 

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.

1o ano

• Gênero Receita
Na página 5 do livro, Cauã, o nar-

rador da história, fala do seu café da 
manhã: mingau de banana. Pensan-
do na moradia e na cultura de sua 
vila, os alunos escreverão uma ou 
duas receitas de café da manhã. De-
pois de escrever a receita é necessá-
rio ilustrá-la.

• Gênero Ilustração
Baseando-se na pesquisa de ima-

gens, peça para os alunos inventa-
rem uma ilustração de como imagi-
nam ser a casa de Cauã: onde e como 
são as camas, a cozinha, o banheiro 
etc.

• Gênero Lista
Peça para os alunos listarem os ani-

mais que notaram na história. Caso 
tenham dúvidas de alguma espécie, 
o professor pode auxiliá-los.

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 Lenda
O folclore na região Amazônica é 

muito rico. Os moradores de lá acre-
ditam e cultuam muitas destas len-
das e religiosidades. Na página 8 do 
livro, existe um bicho muito grande 
no rio que ninguém vê. Aqui, os alu-
nos devem pensar em um nome e 
criar uma lenda para o bicho. 

• Gênero Convite
Na página 10, vemos a igrejinha 

do vilarejo toda decorada para uma 
festa. Peça para os alunos elabora-
rem um convite para os moradores 
da vila, contendo o dia e horário da 
festa. É necessário que coloquem as 
comidinhas que serão servidas. De-
pois de pronto, o convite deve ser 
ilustrado.

3o e 4o anos: escrita com autono-
mia.

• Gênero Poesia
Sugira que os alunos escrevam 

uma poesia que reflita a importância 
cultural dos povos ribeirinhos. Eles 
podem usar como inspiração a poe-
sia que Elizabeth Bishop escreveu em 
homenagem a região de Tapajós, em 
uma de suas viagens:

SANTARÉM
Pode ser que estou lembrando 

tudo errado 
depois, depois - quantos anos 

Este final da tarde dourado não 
queria ir mais longe;

Mais que nada queria ficar mais 
um pouco 

na confluência de dois grandes 



rios, Tapajós, Amazonas
com grandeza, em silencio, des-

cendo, descendo para o leste
De repente tinha casas, gente e 

muitos barcos
vira-lata deslizando de lá para cá 

debaixo de um céu de nuvens 
suntuosos e sob iluminados

com tudo dourado, polido de um 
lado, 

e tudo claro, alegre, casual – ou 
assim parecia 

Gostei do lugar; gostei da idéia do 
lugar. 

Dois rios. Não foram dois rios 
que nasceram no Jardim de Éden? 

Não foram quatro 
e se divergiram. Aqui só dois 
e se encontrando.  Mesmo se 

seduzido a 
interpretações literárias como: 
vida/morte, certo/errado, ho-

mem/mulher
 - tais noções teriam se resolvidas, 

dissolvidas, diretamente 
nesta aquática, deslumbrante 

dialética.

• Gênero Matéria Escolar
Os alunos da Escola da Floresta 

aprendem quase tudo como nas ou-
tras escolas da cidade. Mas, para eles, 
a sua cultura é muito importante e 
rica para ser esquecida, portanto, fa-
zem questão de mantê-la na grade 
escolar. Peça para os alunos pensa-
rem em uma matéria que seria supe-
rinteressante neste caso. Depois eles 
devem criar um nome para a matéria 
e apresentar o conteúdo abordado.

• Gênero Campanha
A região Amazônica é constante-

mente ameaçada devido ao desma-
tamento e a construção de barra-
gens hídricas, afetando fortemente 
tribos e comunidades, assim como 
a fauna e a flora. Pensando nestes 
povos e na biodiversidade, os alu-
nos deverão montar uma campa-
nha com seus colegas de sala para a 
conscientização ambiental a respei-
to destes locais. Peça para fazerem 
uma entrevista com colegas, pro-
fessores e parentes sobre o que eles 
pensam sobre isso.
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