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Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura:

Organize os alunos em grupos 
para pesquisarem conceitos, ima-
gens, vídeos e curiosidades sobre os 
vikings para apresentarem seminá-
rios à sala sobre os tópicos relacio-
nados a seguir.

Tópicos

• Estudo do vocabulário: 
– tenebroso
– saques
– pilhagens
– latrinas
– tapeçaria

– gárgula
– troll
– alce
– esterco
– javali
– horda 
– Odin
– malabarismo
– dueto
– bardos
– brandir
– grunhido
– sepulcral

• Contexto histórico: Os vikings e 
os celtas
Parte 1: https://www.youtube.
com/watch?v=1fCUGTw5F14 

Objetivos do projeto:
• Ampliar o repertório de conheci-

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

ros textuais por ano.

Temas: Aventura, humor, mitologia, 
artes, cooperação e amizade. 

3o, 4o e 5o anos

Conteúdo: Texto narrativo, criação 
de frases, tempo verbal da narrati-
va (passado), ambiente familiar, vida 
em sociedade, passado histórico da 
comunidade, clima (inverno/neve) e 
apresentação pública de peças tea-
trais.

O livro Vulgar, o viking, e o show de ta-
lentos tenebroso será a referência de lei-
tura que direcionará a produção dos gê-
neros textuais sugeridos neste encarte.



Parte 2: https://www.youtube.
com/watch?v=ztXpuRm4Vwg 

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

(ano, cidade, país).
2. Resenha da capa (peça para os 

alunos fazerem uma análise da 
capa da obra, considerando as co-
res e as ilustrações selecionadas).

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

psicológicos e físicos)?
2. Quem é o antagonista da histó-

ria – o que estabelece o proble-
ma/conflito dele? 

3. Peça para os alunos listarem os 
personagens da história e suas 
funções.

• 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?

• 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? 

• Foco narrativo e filmes relacio-
nados tematicamente à obra:

1.  Quem conta a história? 
2.  Apresente trechos que relacio-

nem a obra Vulgar, o viking, e o 
show de talentos tenebroso com 
os vídeos a seguir:

– Asterix e os Vikings – legendado
https://www.youtube.com/
watch?v=3Zsi_kdX0RY 

– Mundo perdido: os vikings
https://www.youtube.com/
watch?v=EAccs2eaius

2o passo: decore a sala com todos os 
trabalhos feitos pelos alunos e organi-
ze as apresentações dos seminários. 

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 e que ela será feita por 
capítulos, somando-se sete dias (15 
minutos por dia).

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.

Anos com autonomia de escrita



• Gênero Relato Ficcional
Na página 7 da obra, Vulgar obser-

vava sua mãe confeccionando uma 
tapeçaria e supõe que seja um gigante 
de gelo. Peça para os alunos contarem 
a ele, na forma de um relato ficcional, 
que temos uma história bastante fa-
mosa sobre um monstro chamado “O 
Abominável Homem das Neves”. 

• Gênero Receita
Na página 29, Vulgar sugere co-

mer bolinho de pedra. Peça para os 
alunos imaginarem como seria essa 
receita (ingredientes, quantidade, 
modo de preparo, rendimento). Os 
alunos deverão escrevê-la e ilustrá-la. 

• Gênero Ilustração
Se os alunos confeccionassem uma 

tapeçaria, como a mãe de Vulgar fez, 
como ficaria o desenho dela tendo 
como inspiração para suas ilustrações 
as páginas 32, 33, 36 e 37 do livro, par-
te em que é contada a história lendá-
ria de Sven?

• Gênero Manual
Peça para os alunos imaginarem 

que eles tenham uma escola de ta-
peceiros e queiram escrever um ma-
nual que ensine a confeccionar essas 
obras artísticas, que, no período me-
dieval, eram colocadas nas paredes 
dos castelos, substituindo a função 
ornamental dos quadros. 

Um manual precisa ter o passo a 
passo em tópicos com os procedi-
mentos de confecção e precaução.

• Gênero Lenda

Depois dos alunos terem criado o 
desenho da tapeçaria, eles deverão 
escrever a lenda de Sven citada na 
página 36. Porém, para se escrever 
uma história, como uma lenda, é 
importante fornecer detalhes para o 
leitor. 

Por isso, peça para os alunos des-
creverem como Sven enfrentou o 
anão maligno, o gigante cruel e o 
temível dragão; como ele resgatou a 
princesa e como recuperou o baú de 
tesouros com um capacete mágico 
de ouro.

• Gênero Dicas de vestuário
Na página 13, Vulgar precisou se 

vestir adequadamente para enfren-
tar o inverno. Por isso, desafie os alu-
nos a criarem dicas de como se vestir 
para conseguir aguentar esse clima 
rigoroso de Lorota de forma harmo-
niosa: cores das roupas, botas, capa-
cete, luvas etc. Os alunos poderão 
ilustrar essas dicas.

• Gênero Anúncio
Na página 26, encontramos a infor-

mação do anúncio público do show 
de talentos de Lorota. Peça para os 
alunos elaborarem um cartaz desse 
evento, escrevendo local, horário, 
programação (baseada a partir da 
página 70 até a 90) e ilustrações para 
divulgar essa publicidade na cidade 
de Vulgar. 

• Gênero Relato pessoal
Na página 48, Vulgar revela um dos 
castigos que sua mãe o fez cumprir 
por 7 horas. Peça para os alunos 
relatarem os piores castigos deles 
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para contar a Vulgar que todas as 
mães têm o costume de pôr os 
filhos e filhas de castigo em algum 
momento nessa vida.

• Gênero Coluna social
Após a premiação do show de ta-

lentos de Lorota na página 93, os 
alunos imaginarão serem colunistas 
sociais e precisarão registrar e publi-
car uma coluna social no jornal da 
cidade com as fotos/ilustrações dos 
participantes desse show e a descri-
ção do que cada um fez. Uma coluna 
social precisa ter um pequeno texto 
descritivo do evento também.


