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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: 
a simbologia do espelho, a inveja, 
a cidade de São Vicente etc. Esse 

trabalho é importante para forne-
cer ao aluno repertório para pro-
dução de texto.

2O passo:
Decore a sala em forma de painel 

com todas as pesquisas feitas pelos 
alunos e organize apresentações de 
seminários dos tópicos e vocabulá-
rios estudados nessas pesquisas. 

O ideal é que cada aluno tenha 
a obra para que a leitura possa ser 
feita ora em sala de aula ora direcio-
nada como tarefa.

3O passo:
Caso somente o professor tenha 

a obra, combine com a classe as 
regras de comportamento adequa-
do (silêncio e concentração) antes  
da leitura.

4O passo: propostas de gêneros 
textuais

Sugere-se a reescrita individual 
ou em dupla da obra.
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Objetivos do projeto:
• ampliar o repertório de conhe-

cimento de mundo e vocabulá-
rio;

• propor reflexões de inteligên-
cia social;

• acelerar o processo de aprendi-
zagem;

• atender a produção dos gêne-
ros textuais por ano.

Indicação deste projeto:
Temas: convivência social, narrati-

va de flashback, amizade, simbologia 
do espelho.

Fundamental II: 6o, 7o, 8o e 9o anos
Conteúdo: texto narrativo, tempo 

verbal da narrativa, convivência so-
cial, diversidade cultural.

A obra Espelho, espelho seu será a 
referência de leitura para direcionar 
a produção dos gêneros textuais su-
geridos neste encarte.

A OBRA EM POUCAS PALAVRAS



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

Gênero Poesia de Autorretrato
Na página 15 da obra, Adriano 

se autodescreve colocando infor-
mações sobre: a família, problemas 
do seu cotidiano, suas preferências 
musicais, a imagem que tem de si 
mesmo e, principalmente, seus so-
nhos. Seguindo esse roteiro, escre-
va seu autorretrato em forma de 
poesia para que Adriano lhe conhe-
ça também.

Gênero Artigo de opinião
Na página 16, a obra traz uma 

discussão sobre padrão de beleza 
em que Alexa apresenta ao leitor 
as impressões que tem de si mes-
ma e da irmã Alena bem como 
quanto isso impacta na sua vida 
pessoal e escolar. 

Diante disso, fica claro que um 
padrão imposto afeta emocional-
mente as pessoas. A partir desse 
tema “Como o padrão de beleza 
imposto afeta o emocionalmen-
te as pessoas e promove a inveja”, 
escreva um artigo de opinião para 
ajudarmos Alexa a ter outro ponto 
de vista sobre si mesma.

Gênero Reportagem
Na página 41, Solero toma a ini-

ciativa de pesquisar sobre espelhos 
mágicos na biblioteca do colégio. 
Vamos ajudá-lo na pesquisa para 
transformar as informações que ob-
tivermos nos links indicados abaixo 

em uma reportagem sobre Espe-
lhos Mágicos. 

• http://ciencia.hsw.uol.com.br/
espelhos4.htm

• http://oficinadasbruxas.
com/a-magia-do-espelho/

• http://www.contarhistorias.com.
br/2013/03/contos-de-fadas-
espelhos-magicos-da.html

Características da reportagem

 – Texto mais extenso, mais 
detalhado;

 – Pesquisa aprofundada sobre 
o tema, levantamento de da-
dos, entrevistas, depoimentos, 
citações;

 – Abordagem de um tema sem 
ligação direta com dia da edição;
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 – Interpretação dos fatos relatados;
 – Pode apresentar sequências 
narrativas, descritivas e 
argumentativas;

 – Linguagem: varia do formal 
ao coloquial, dependendo do 
público que pretende atingir. 

Gênero Texto Publicitário
Na página 43, Oliena trabalha 

com artesanato cuja temática de 
suas peças é objetos encontrados 
no mar. Vamos criar um texto publi-
citário para ajudá-la nos negócios? 
Não se esqueça de que ela não pos-
sui o logotipo e nem o slogan dos 
seus produtos. Então, você também 
terá que resolver essa questão com 
sua criatividade.

Características estruturais

Elementos textuais
1. Título: frase curta e chamativa
2. Texto: justificativa e caracterís-
ticas do produto.
3. Assinatura: logotipo e slogan

Elementos não textual
1. Imagem: enfatizar a ideia con-
tida na propaganda ou a própria 
imagem do produto.

 Gênero Manual
Na página 52, Solero se propõe a 

espionagem para tentar desvendar 
o mistério dos pedaços de espelho. 
Portanto, vamos ajudá-lo a elaborar 
o manual do espião passo a passo. 
Não se esqueça de colocar nesse 
texto os equipamentos necessá-
rios para o trabalho dele. Insira, 

também, fotos e descrições de cada 
equipamento que você selecionar 
para esse manual.

Gênero Carta de amor
Com base no relato da página 72 

da obra, ajude Bernarda a escrever 
uma carta de amor ao Lorenzo, para 
que possamos ajudá-la a aliviar a 
saudade e a dor que ela sente. É 
fundamental que essa carta apre-
sente o contexto da história desse 
casal, principalmente a morte dele 
e a relação com o mar.

Gênero Classificado
Na página 83, a obra apresen-

ta o imóvel de Bernarda: uma casa 
cujas raízes de sua vida e de sua 
magia estão fincadas. A persona-
gem nunca quis vendê-la. Porém, 
caso isso pudesse acontecer, como 
você escreveria o classificado para 
o jornal? É fundamental que o texto 
apresente todo o vínculo afetivo de 
Bernarda para que haja a valoriza-
ção desse imóvel.

Gênero Relato Audiovisual 
Na página 95, uma das obras 

clássicas da Literatura Universal 
é citada para enfatizar a presença 
do misticismo dos espelhos nas 
narrativas. Pesquise sobre O retra-
to de Dorian Gray, do autor Oscar 
Wilde e, depois disso, faça um re-
lato audiovisual sobre a história 
original e comente a relação que 
ela tem com Espelho, espelho seu. 
Depois disso, organize com o pro-
fessor a apresentação do vídeo 
para a sala de aula.
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 – https://www.youtube.com/
watch?v=zR6HywCDTeg

 – (vídeo sobre O retrato de Dorian 
Gray)

 – http://cabana-on.com/Ler/
wp-content/uploads/2013/08/
O-Retrato-de-Dorian-Gray-Oscar-
Wilde.pdf

 – http://www.interseccaopsicanalitica.
com.br/int-biblioteca/JLaberge/
jlaberge_dorian_gray_upld_2.pdf

Gênero Entrevista
Com base nas informações que 

aparecem sobre Arminda durante 
a história e, especialmente, na pá-
gina 111, imagine que você seja 
um(a) jornalista. Elabore de 03 a 
05 perguntas para uma entrevista 
que você faria a essa personagem 
que ficou presa no espelho. Além 
disso, você também terá que pen-
sar como Arminda irá respondê-
-las. Então, você terá duas tarefas: a 
de elaborar boas perguntas e a de 
responder com os sentimentos e vi-
vência dela.

Gênero Narrativo
Nise e Gustavo sempre foram 

apaixonados um pelo outro. Por um 

período da vida deles, foram sepa-
rados pelo destino. Gustavo até se 
casou com outra mulher e depois 
se separou dela. 

A obra Espelho, espelho meu nos 
dá alguns indícios sobre a história 
de amor de Gustavo e Nise que veio 
à tona com a investigação misterio-
sa sobre o espelho. Junte as ideias 
fornecidas pela obra, utilize sua 
criatividade com base em histórias 
românticas e crie uma narrativa que 
nos conte o momento em que eles 
se apaixonaram até o momento do 
pedido de casamento. Crie para 
Gustavo um pedido de casamento 
bem criativo.

Gênero Coluna Social
Nise e Gustavo se casam. Faz de 

conta que você, como jornalista fez 
a cobertura desse evento para pu-
blicar a coluna social no Jornal de 
São Vicente. Então, não se esqueça 
de colocar os personagens que es-
tiveram na cerimônia, a história do 
reencontro desse casal, as fotos com 
legenda (sugestão: recorte de revis-
tas fotos de pessoas em casamento 
e monte uma galeria de fotos ficcio-
nal para essa coluna social).
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