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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura:
Organize os alunos em grupos para 

pesquisarem conceitos, imagens, ví-
deos  e curiosidades sobre os Vikings 
para apresentarem seminários à sala 
sobre os tópicos relacionados a seguir.

Tópicos:

2o passo: decore a sala em forma de 
painel com todos os trabalhos feitos 
pelos alunos e organize as apresenta-
ções dos seminários. 

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: caso somente o professor 
tenha a obra, explique para a classe 
as regras de comportamento ade-
quado (silêncio e concentração) an-
tes da leitura, que será feita por capí-
tulos, somando-se 7 dias (15 min por 
dia).

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

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

Procure levar os modelos de gêne-
ros textuais que serão trabalhados 
como referência de estrutura de tex-
to para o aluno.

Objetivos do projeto:
• Ampliar o repertório de co-

nhecimento de mundo e de Geo-
grafia.

• Atender a produção dos gê-
neros textuais por ano.

Temas: humor, relacionamento fa-
miliar e mitologia. 

Tema transversal: Ética e Pluralida-
de cultural.

Conteúdo :
Texto narrativo, criação de frases, 

tempo verbal da narrativa (passado), 
adição, vida dos animais (alimenta-
ção) e saneamento básico, vida em 
sociedade e estatuto dos animais.

O livro Vulgar, o viking, e o Grande Tor-
neio de Garganta será a referência de lei-
tura que direcionará a produção dos gê-
neros textuais sugeridos neste encarte.



Classes com autonomia de escrita

• Gênero Reportagem
Peça para os alunos escreverem 

uma reportagem sobre o Torneio de 
Garganta: quais as provas, os partici-
pantes, a rivalidade entre os vilarejos e 
a premiação.  Ilustrar essa reportagem 
com um mapa da região de Garganta 
e Lorota e com o Campo de Bragi. 

• Gênero Receita
Na página 48, há a descrição do 

“café da manhã de campeão” que 
teve uma função importante no tor-
neio. Os alunos deverão elaborar 
mais duas receitas que poderiam 
ajudar Vulgar a ter um desempenho 
mais eficaz na prova do “Arremesso 
do martelo de Thor”.

• Gênero Entrevista
Os alunos elaborarão uma entrevis-

ta com Helga sobre a prova do “Rola-
mento de troll” citada na página 48, 
perguntando a ela as regras dessa 
prova, o que é um troll e o porquê des-
sa prova não existir mais no torneio.

• Gênero Lenda
Na página 58, o rei Olaf pronuncia 

que é a hora de “surgirem novas len-

das” no torneio. Os alunos escreverão 
a trajetória de Vulgar para conseguir 
a Taça Caveira, desde o treinamento, 
suas angústias e suas dificuldades 
durante o torneio. Iniciar o texto com 
“Conta a lenda...”

• Gênero Enciclopédico
Os alunos descreverão a Vulgar 

como são os “torneios” olímpicos 
atuais: as provas e suas regras, as 
premiações, as principais lendas dos 
esportes, as trapaças mais famosas, 
seguindo a estrutura textual de uma 
enciclopédia.

• Gênero Miniconto
Sugira a criação de um texto em 

que uma das provas do torneio de 
Garganta fosse enfrentar dragões. 
Quais os tipos de dragões existentes 
(Cocatriz, Europeu, Worm, Basilisco, 
Chinês, Babilônico, Indiano)? Como 
seriam as regras dessa prova? A luta 
seria com um único dragão? Quais 
as armas e o treinamento que Vulgar 
precisaria ter para enfrentá-lo? Para 
cada dragão há estratégias de com-
bate diferentes. Como seria o desfe-
cho dessa competição?

• Gênero Artigo de Opinião
É muito comum haver trapaça em 

competições esportivas. Os alunos 
deverão escrever um artigo de opi-
nião para ser publicado em Garganta 
que discuta o seguinte tema: Como o 
esporte pode deformar o caráter. Uti-
lizar como exemplo de argumentos 
as trapaças de Gunnar. 



• Gênero Carta
Na página 30, Vulgar sonha com 

barcos vikings e monstros marinhos. 
Imaginar que esse sonho tivesse se 
estendido para o fato histórico da 
conquista de Erik, o Vermelho, ex-
plorador de 983 d.C, da Groelândia 
(Green = verde + land=terra). 

Os alunos deverão escrever uma car-
ta ao rei Olaf de Lorota, em que Vul-
gar, participante dessa viagem, conte 
ao rei como ela foi. É importante con-
ter na carta: a colonização do local (o 
que eles viram de bom lá), as descri-
ções geográficas, as dificuldades e 
o porquê de terem constituído uma 
bem-sucedida colônia viking.
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