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Objetivos do projeto:
• Ampliar o repertório de conheci-

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

social.

• Acelerar o processo de aprendi-
zagem.

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

Temas: convivência social, escola, 
amizade, preconceito, família.

Tema transversal: pluralidade cul-
tural.

Fundamental: 3o, 4o e 5o anos

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

A obra Todo mundo é misturado será 
a referência de leitura que direcionará 
a produção dos gêneros textuais suge-
ridos 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 curiosida-
des sobre: convivência social, escola, 
amizade, preconceito, família. Esse 
trabalho é importante para fornecer 
ao aluno repertório para produção 
de texto coletivo.

Tópicos

1. Estudo sobre a Bolívia

2. Definição de escola

3. Definição de amigo(a)

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 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 INDIVIDUAL 
OU EM DUPLA da obra.

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

• Gênero Relato ficcional
Os alunos devem escrever um rela-

to ficcional (uma situação inventada), 
imaginando como se comportariam 
num país estrangeiro que não domi-
nasse a língua. Devem escolher um 
país, pesquisar sobre ele e pensar: 
Como você se comunicaria? Como 
pediria comida? Como utilizaria 
transporte público? Como faria ami-
gos? Como seria frequentar uma es-
cola nesse país?

• Gênero Manifesto
Manifesto s.m. Declaracão formal 
que, geralmente escrita, transmite 
intenções, opiniões, decisões ou 
ideias políticas, particulares a uma 
pessoa ou grupo.
Declaração divulgada publicamen-
te com variados propósitos.

Faça os alunos imaginarem que te-
nham presenciado as “boas-vindas” 
de Pablo, na página 10. Notou-se que 
os alunos não o acolheram muito 
bem. Diante disso, deverão elaborar 
um manifesto em defesa de Pablo 
para que todos os alunos o acolham 
de forma adequada.

• Gênero Reportagem

Na página 19 da obra, Pablo cita 
as oficinas de costura que os boli-
vianos trabalham aqui no Brasil. A 
família dele participa desse contexto. 
Portanto, os alunos deverão fazer de 
conta que são jornalistas, pesquisar e 
escrever uma reportagem que paute 
esse assunto para que possam publi-
car no jornal da escola em que Pablo 
e Júlia estudam.

• Gênero Receita
Na página 33 da obra, Júlia visitou a 

casa de Pablo, por isso, ela imaginou 
que a avó iria cozinhar algo bastante 
apimentado para ela comer. Os alu-
nos devem pesquisar e/ou escrever 
uma receita típica boliviana apimen-
tada para enviar à Júlia.

• Gênero Guia Turístico
Os alunos devem imaginar que 

você seja um guia turístico e tenha 
conseguido emprego lá na Bolívia. 
Como você conheceu a família de 
Pablo, peça ajuda à Nina, com base 
nas informações das páginas 34, 35 
e 36 para vocês elaborarem um guia 
turístico com imagens, texto e dicas 
especiais.

• Gênero Notícia
Com base nas informações das pá-

ginas 48 e 49, escreva uma notícia so-
bre a briga que aconteceu na escola 
para ser publicada no jornal da cida-
de. Complete essa notícia ilustrando 
o fato, ou seja, depois de escrito o 
texto, desenhe a cena ao lado dele. 
E, para finalizar, crie uma placa de 
PROIBIDO BRIGAR para ser colocada 
na escola da Júlia e do Pablo.



• Gênero Mapa de Origem Geográfica
Com base na leitura das páginas 60 a 
64 da obra, elabore um mapa da sua 
origem genealógica/geográfica para 
mostrar à Júlia e ao Pablo sua história 
familiar. Lembre-se da importância 
das fotos, imagens que você precisará 
pesquisar em sua família.

• Gênero Poesia
Com base na página 80, escreva 

uma poesia em homenagem à África. 
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• Gênero Coluna Social
Com base na página 105 da obra, 

imagine que você seja assessor de 
imprensa. Sua função será fazer a co-
bertura do evento que acontecerá na 
escola do Pablo e da Júlia para escre-
ver a coluna social do jornal. Lembre-
-se de que uma coluna social precisa 
ter um pequeno texto que explique 
o evento bem como as fotos/ilustra-
ções das pessoas participantes desse 
momento.


