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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. É necessário realizar junto com 
os alunos o estudo do vocabulá-
rio em forma de diagrama. Esse 
estudo precisa ser feito por pa-
lavra, perguntando às crianças o 
sinônimo das palavras e expres-
sões relacionadas a seguir: tudo 

bem, engraçada, pegou, ótima, 
ideia, começar, isso, perigo, 
“splash”, adivinhe, preste aten-
ção e  ronca.

2. Animais presentes na história:

– Jacaré, tartaruga, coelho, gali-
nha, urso, minhoca e coruja.

– Que som eles emitem? Qual a 
sua aparência?

– Que animal seria o Juca?

3. Peça para os alunos definirem o 
conceito, o significado e diferen-
tes usos da frase “Tudo bem”.
O professor pode apresentar alter-
nativas para o uso de “Tudo bem”.

2o passo: decore a sala em forma de 
painel com todos os trabalhos feitos 
pelos alunos e organize as apresen-

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 e convi-
vência social. 

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

Conteúdo:leitura de imagens para 
compor a estrutura do enredo narra-
tivo e estudo de vocabulário.

O livro Tudo bem, Zeca? será a re-
ferência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais suge-
ridos neste encarte.



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.

• Gênero Ilustração
Com a ajuda do professor, os alu-

nos devem pesquisar o significado 
da expressão  “Tudo bem”. Feita a 
pesquisa, a turma deverá ilustrar o 
que imaginam ser o significado de 
“Tudo bem”. 

• Gênero Mensagem
Será que o Zeca está bem mes-

mo? Peça para os alunos pensarem  
no conceito desta frase e elabora-
rem uma mensagem para Zeca com 
a pergunta. Uma mensagem deve 
apresentar remetente e destinatário. 

• Gênero Receita
Diante desse gênero, peça para os 

alunos pensarem em coisas que lhes 
façam bem. A partir delas, os alunos 
devem criar uma receita para que 
tudo fique bem com Zeca. É impor-
tante que a receita apresente a quan-
tidade de cada ingrediente utilizado.  

Fundamental I – 1o, 2o e 3o anos: 
ora o professor pode ser escriba e 
ajudar os alunos a elaborarem o tex-
to, ora o aluno pode ter autonomia 
de escritor.

• Gênero HQ
Nas páginas 26 e 27, Zeca cai na 

gargalhada. Desafie os alunos a cria-
rem uma situação para esta cena 
e ilustrarem em cinco quadrinhos 
uma HQ.   É necessário utilizar ba-
lões de fala na criação da HQ. 

• Gênero Biografia
Peça para os alunos escreverem a 

biografia de Juca e Zeca. Uma bio-
grafia deve ser escrita em 3a pessoa e 
apresentar as seguintes informações: 
nome completo, data de nascimento, 
local onde mora, comida preferida, 
filme predileto, brincadeira favorita e 
traços de personalidade.

• Gênero Poesia
Juca sempre quer saber se Zeca 

está bem e quando Zeca não está, 
ele tenta animar o amigo. Pensando 
em pessoas que sempre elevam a au-
toestima dos amigos, os alunos de-
verão escrever uma poesia de cinco 
versos para animar um amigo(a) que 
não esteja se sentindo muito bem.



BRINQUE-BOOK Editora de Livros Ltda.
Rua Mourato Coelho, 1215 – Vila Madalena – CEP: 05417-012

 São Paulo – SP – Brasil – Tel./Fax: (11) 3032-6436
www.brinquebook.com.br – brinquebook@brinquebook.com.br


