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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:

• Estudo do vocabulário: 
– Ancião: pessoa idosa e sábia.
– Saquear: devastar, assaltar, rou-

bar.
– Pilhar: furtar, agarrar.
– Rapinagem: conjunto de objetos 

roubados.

– Pesquise sobre a história dos vi-
kings (navegação, aldeias e cida-
des, cultura, construção naval).

• O que são trolls?

• O que é Astronomia?

• Biografia do autor e sua foto.
1. Dados de publicação da obra 

(ano, cidade, país).
2. Resenha da capa (faça uma aná-

lise da capa da obra, consideran-
do as cores e as ilustrações sele-
cionadas).

• Análise dos personagens:
1. Como é o protagonista (traços 

psicológicos e físicos)?

Objetivos do projeto:
• Ampliar o repertório de co-

nhecimento de mundo e de His-
tória.

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

Temas: Relacionamento familiar, 
criatividade, imaginação, Geografia, 
tecnologia e criatividade. 

Tema transversal: Meio ambiente.

3o, 4o e 5o anos

Conteúdo: texto narrativo, criação 
de frases, tempo verbal da narrativa 
(passado), ambiente escolar, estudo 
do meio, vida em sociedade e astro-
nomia.

O livro Vulgar, o viking, a excursão es-
colar assustadora será a referência de lei-
tura que direcionará a produção dos gê-
neros textuais sugeridos neste encarte.



2. Quem é o antagonista da histó-
ria – o que estabelece o proble-
ma/ conflito dele? 

3. Liste os personagens da história 
e suas funções.

• Análise do enredo da obra:
1. Em qual parte da história é apre-

sentado o conflito/problema? 
2. Qual é a parte da história que se 

pode considerar como o clímax, 
ou seja, o momento mais impor-
tante da narrativa? 

3. Como foi o desfecho/final da 
história? 

4. Qual a mensagem da história?

• Análise do espaço e ambiente da 
obra:

1. Qual o tipo de lugar que se de-
senvolve o enredo: físico (natu-
reza, campo, cidade) e/ou social 
(família, corte, comunidade)?

2. Como é o ambiente desses es-
paços? 

• Quem conta a história? (deixe 
claro ao leitor que nunca é o au-
tor da obra e sim um narrador 
que pode ou não participar da 
história). 

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 adequado 
(silêncio e concentração) antes da lei-
tura, que será feita por capítulos, so-
mando-se 7 dias (15 minutos 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.

Anos com autonomia de escrita

• Gênero Lenda
Nas páginas 3 e 4 da obra, Vulgar 

teve um pesadelo com uma serpente 
marinha. Os alunos deverão contar a 
ele que temos uma história escocesa 
bastante famosa sobre um monstro 
marinho chamado Ness. Após pesqui-
sar sobre essa lenda, eles a reescreve-
rão para enviar a Vulgar.

• Gênero Receita
Na página 5, Vulgar demonstra seu 

tédio quando diz que a coisa mais 
perigosa que havia no vilarejo era a 
comida de sua mãe. Desafie os alu-
nos a inventar uma receita cujo título 
pode ser Receita perigosa de Lorota. A 
estrutura textual desse gênero deve 
ter: ingredientes e suas quantidades, 
modo de preparo e porções.

• Gênero Enciclopédia
Nas páginas 15 e 16, a princesa Fre-



ya contou sobre sua viagem aos fior-
des. Peça para os alunos pesquisarem 
sobre eles e, depois, escreverem um 
verbete enciclopédico para que Vul-
gar possa compreender melhor esse 
tipo de turismo. Esse tipo de gênero 
precisa ter ilustração e a definição 
científica sobre o tema.

• Gênero Bula
No capítulo 2 e 3, Vulgar enfren-

tou uma série de dificuldades: he-
matomas de espada, incêndio no 
seu cabelo, banho gelado e cheiro 
de cocô nas mãos. Os alunos deve-
rão escrever uma bula fortalecedora, 
cujo objetivo seja animá-lo diante de 
todos esses problemas físicos que ele 
enfrentou. Uma bula precisa ter a se-
guinte estrutura:

- Nome do medicamento próximo 
ao científico, por exemplo: Forti-
fex.

– Uso (adulto/pediátrico).
– Composição (cafeína, diclofena-

co sódico etc.).
– Indicações.
– Contraindicações.
– Posologia.
– Superdosagem.

• Gênero Lista
Na página 44, Otto, o professor, diz 

que um verdadeiro viking confeccio-
na sua própria armadura. Em forma 
de lista, peça para os alunos escreve-
rem em tópicos como seria a compo-
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sição da armadura deles se eles fos-
sem vikings.

• Gênero Miniconto
Na página 65, Vulgar teve a opor-

tunidade de contar uma história de 
terror para o grupo escolar no acam-
pamento. Se os alunos estivessem lá, 
quais histórias eles contariam? Eles 
deverão escrever uma história de ter-
ror em 20 linhas para enviar ao Knut 
para que ele tenha também algo 
para contar aos amigos.

• Gênero Artigo de Opinião
Nas páginas 58 e 59, Vulgar estava 

morrendo de sede e esperava beber 
água do riacho, porém Otto o proíbe 
e diz que ele precisaria se satisfazer 
lambendo a grama molhada. Dian-
te desse fato que Vulgar enfrentou, 
peça para os alunos escreverem um 
artigo de opinião para ele sobre o 
problema de abastecimento de água 
que estamos tendo por falta de cons-
cientização de como utilizar bem os 
recursos hídricos. 

• Gênero Bilhete
No final da história, o grande herói 
foi Ranzinza. Os alunos ajudarão 
Vulgar a escrever um bilhete de 
agradecimento ao seu cachorro de 
estimação dizendo o quanto ele foi 
importante para guiá-lo de volta para 
casa, pois nem as estrelas foram tão 
eficientes nessa orientação quanto 
Ranzinza.


