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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 as pa-
lavras que aparecem nos trava-lín-
guas para apresentarem seminários 
à sala sobre os tópicos relacionados 
a seguir. 

Tópicos

• Trava-língua 

• Pesquise o significado das se-
guintes palavras e expressões 
que aparecem no livro: tigre, tró-
pico, trafegar, trator, traçar, tro-

centos, trigo, Trieste, triunfante, 
trovador, trava-língua, estraga-
do, intragável, trelelé, treslou-
cado, tracionar, tropicar, trupe, 
“tudo pelos ares”, estraçalhar, 
atrapalhação, “vendo estrelas”, 
trapaceiro e “que estrago!”.

2o passo: decore a sala com todos os 
trabalhos feitos pelos alunos e orga-
nize as apresentações de seminários 
dos tópicos e vocabulários 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: combine com a classe as 
regras de comportamento adequado 
(silêncio e concentração) antes da lei-
tura em sala de aula.

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo e de Geografia.
• Atender a produção dos gêne-

ros textuais por ano.

Temas: Animais, trava-língua, e tra-
dição oral.

Tema transversal: Pluralidade cul-
tural.

1o e 2o anos
Conteúdo: texto narrativo, criação 

de trava-línguas, tempo verbal da nar-
rativa (passado), vida em sociedade, 
alimentação, expressões coloquiais e 
localização geográfica.

O livro Três tigres tristes será a refe-
rência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais suge-
ridos neste encarte.



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

• 2o dia: repete-se a leitura, porém 
os alunos a realizam (1o ano faz a 
leitura das imagens) e divide-se 
a leitura conforme a orientação 
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

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

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

Educação infantil: escrita coletiva.

• Gênero convite
Na página 11 da história, a ilustração 

representa a apresentação dos Triun-
fantes Trovadores de Trava-língua. 
Peça para os alunos criarem o convite 
da apresentação que eles fariam em 
Trieste. A estrutura de texto do convite 
precisa ter as seguintes informações:

– Tema.
– Nome do convidado.
– Descrição curta do evento com 

data, hora, local e traje.
– Nome do anfitrião (pessoa ou 

instituição).

• Gênero Bula
Nas páginas 12 e 13 da obra, os três 

tigres comeram o trigo estragado, 
por isso, começaram a passar mal. 
Peça para os alunos escreverem uma 
bula para ajudá-los a se curarem des-
se enjoo. A estrutura de texto de uma 
bula precisa ter:

– Nome do medicamento próximo 
ao científico, por exemplo: dige-
rex.

– Uso (adulto/pediátrico).
– Composição (boldo, bicarbonato 

de sódio etc.).
– Indicações.
– Contraindicações.
– Posologia.
– Superdosagem.

• Gênero verbete
Os alunos escreverão um verbete 

de dicionário explicando o que é um 
tigre. Esse tipo de texto deve ter uma 
estrutura semelhante ao do exemplo 
a seguir:

ROSA – s. f. 1. [Botânica]  Flor da 
roseira.

2. [Botânica]  Arbusto da família 
das rosáceas = ROSEIRA.

3. Mancha circular e de cor aver-
melhada nas faces.

4. [Arquitetura]  Vidraça circular de 
vidros coloridos que adorna as 
igrejas. 

5. Mulher formosa.
6. Ventura, alegria (ex.: a tua vida 

não será sempre de rosas). 

• Gênero Ilustração
Nas páginas 12 e 13, os três tigres 

estão trelelés. Os alunos deverão ob-



servar a feição deles e imaginar como 
seria as suas se estivessem trelelés 
também. Peça que eles façam um au-
torretrato trelelé.

1o e 2o anos: escrita coletiva

• Gênero Bilhete
Na página 8, os três tigres devora-

vam o trigo. Porém, não sabiam que 
esse alimento estava estragado. Os 
alunos deverão escrever um bilhete 
para tentar alertá-los do problema.

• Gênero Receita
O desafio será criar uma receita em 

que alguns dos ingredientes iniciem 
com a letra T, como, por exemplo, tri-
go. A estrutura desse texto deve ter 
ingredientes com medidas, modo de 
preparo e porções.

• Gênero trava-língua
A proposta da obra é o jogo de 

trava-língua. Seguindo os exemplos a 
seguir, os alunos prepararão um texto 
coletivo com a letra P para os trovado-
res poderem recitar.

Exemplos: 
Fui ao mar colher cordões, vim do mar 
cordões colhi.
Uma aranha dentro da jarra. Nem a 
jarra arranha a aranha nem a aranha 
arranha a jarra.

A aranha arranha a rã. A rã não arra-
nha a aranha.

Sobre aquela serra há uma arara lou-
ra. A arara loura falará? Fala, arara 
loura!

• Gênero Folheto informativo
Peça para os alunos criarem um in-

formativo para conscientizar os três 
tigres de que eles não podem dirigir 
um trator estando trelelés, pois isso é 
uma questão de segurança pública. 
Um informativo deve apresentar o 
tema (destaque do título), ter objeti-
vidade (textos curtos e claros), telefo-
ne 0800 e imagens sobre o tema.

• Gênero Biografia
Nas páginas 4 e 5 aparecem os três 

tigres. Peça para os alunos escolhe-
rem um deles para escreverem uma 
biografia que tenha as seguintes in-
formações:

– Escrito em 3ª pessoa .
– Nome do personagem com so-

brenome.
– Data e local de nascimento.
– Filiação.
– Endereço.
– Preferências (comida, música, la-

zer, cor, livro, filme, etc.).
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