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APRESENTAÇÃO

Esta publicação constitui-se em um acervo didático composto por uma coletânea de 
estratégias de ensino, norteadas por metodologias ativas, voltadas para o aprimoramento da 
compreensão leitora dos estudantes. O trabalho é fruto da dissertação intitulada “ESTRATÉGIAS DE 
COMPREENSÃO LEITORA: UMA PROPOSTA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB A PERSPECTIVA DAS 
METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO”, produzida no decurso do Mestrado em Ensino, da Univates. 

Algumas atividades foram idealizadas e elaboradas pelos autores desta publicação, levando 
em conta além da experiência docente dos autores, sua base teórica acerca do ensino da leitura e 
das metodologias ativas de ensino. Outras atividades foram coletadas em livros didáticos ou teóricos 
e, após passarem por uma adaptação, por terem sido consideradas relevantes para a temática em 
questão, foram inseridas no acervo, com a devida referência bibliográfica. 

As propostas de atividades estão organizadas de acordo com a seguinte estrutura: a) nome 
da atividade; b) aporte teórico que a fundamenta; c) descritor(es) da Prova Brasil envolvido(s); d) 
objetivo da atividade; e) materiais necessários para desenvolvê-la; f) instruções; g) solução. Após 
esses elementos, é apresentada a descrição da atividade em si. A maioria delas contém um texto 
como base, seguido das atividades. Estes (texto e atividades) estão organizados de forma a facilitar 
a reprodução (xérox para os alunos) por parte do professor. 

Acerca dessa estrutura com que as atividades foram organizadas, cabe fazer algumas 
ponderações. Todas as atividades partem de um referencial teórico, o qual é brevemente apresentado 
ao professor. Assim, é preciso levar em conta que o professor precisa ter sustentação teórica para 
poder tomar decisões em relação ao ensino da leitura, para poder decidir qual metodologia e 
estratégias utilizar em determinada turma de alunos. 

Também convém referir que os descritores da Prova Brasil foram contemplados na 
estruturação das atividades para auxiliar o professor. Todavia, ressalta-se que o objetivo deste 
trabalho não é preparar os alunos para a Prova Brasil. Tendo em vista que essa avaliação tem foco 
na leitura, acredita-se que as atividades tenham reflexo no desempenho dos alunos na Prova Brasil.

Diversos livros, e-book e sites trazem sugestões de atividades aos professores. Entretanto, 
normalmente, essas publicações apresentam apenas ideias genéricas a partir das quais o professor 
precisa elaborar a atividade a ser aplicada com os alunos. Isso pode ser a causa de o professor 
acabar não aplicando a ideia. Assim, entende-se que o diferencial deste acervo reside no fato de 
incluir a proposta didática já pronta, isto é, com o passo a passo metodológico, com o texto e as 
respectivas atividades que poderão ser desenvolvidas a partir desse texto. Todavia, é preciso deixar 
claro também que isso não impede o professor de usar a ideia de atividade apresentada no acervo 
e adaptá-la a outro texto. 

Nessa linha, entende-se que o acervo não é um manual composto por “receitas” que devam 
ser usadas seguindo à risca as instruções propostas. O que se busca, na verdade, é oferecer ideias 
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e sugestões aos professores que possam auxiliá-los no planejamento didático de situações que 
envolvam o ensino de estratégias de compreensão leitora. Desta feita, acredita-se estar contribuindo 
para a mudança na prática pedagógica, da qual todo mundo fala, mas que poucos professores 
conseguem efetivamente desenvolver.

Há de se considerar, ainda, que esse repertório de atividades buscou complementar os 
mais diversos gêneros textuais e suportes. Foram privilegiados contos, crônicas, poemas, tirinhas, 
charges, textos de opinião, letra de música, entrevista, propaganda, entre outros. Com isso, o aluno 
é levado a perceber a multiplicidade de usos e funções da leitura e, consequentemente, nas palavras 
de Antunes (2013, p. 181), irá perceber que “a língua que ele estuda é a mesma língua que circula 
em seu meio social”.

Por fim, cabe mencionar que as atividades que compõem o acervo são norteadas por 
metodologias ativas de ensino. Nessa ótica, buscam envolver os alunos ativamente no processo 
de compreensão leitora. Para tanto, a coletânea conta com atividades inovadoras no contexto do 
ensino de leitura, em que os alunos e suas aprendizagens passam a ser os atores principais na sala 
de aula, de modo a promover a autonomia do aluno, a reflexão, a problematização e o trabalho em 
equipe.

Autoras
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ATIVIDADE 1 – GINCANA DA FLUÊNCIA NA LEITURA

APORTE TEÓRICO

De acordo com Moraes (2013), a rapidez na identificação das palavras também é 
importante para a compreensão, porque a memória de trabalho é indispensável para relacionar 
os diferentes constituintes de cada frase. Assim, o próprio autor sugere ser oportuno aproveitar o 
espírito de competição das crianças para propor concursos de velocidade de leitura em voz alta.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

Não há referência.

OBJETIVO

Desenvolver a velocidade da leitura, aprimorando a fluência.

MATERIAIS

Cronômetro, texto de leitura (notícia de jornal, conto, etc.)

INSTRUÇÕES

Promover uma gincana entre os alunos, que pode ser em grupos, ou individualmente. 
O aluno recebe um texto para treinar a leitura. No dia seguinte, ou no dia estabelecido para a 
gincana, deverá ler o texto para o professor, com a devida correção e entonação. Podem ser 
estabelecidas regras, por exemplo, para cada erro de leitura ou entonação, haverá, como forma 
de penalização, acréscimo de 2 segundos no resultado final. 

Moraes (2013, p. 102) alerta que esses “concursos não devem necessariamente conduzir 
a uma classificação das crianças como em uma prova de atletismo”. Para amenizar essa situação, 
o autor sugere que cada criança tenha seu caderno de fluência (ou ficha de fluência), no qual 
indicará os progressos. As crianças que fizerem progressos notáveis poderão receber prêmios, 
por exemplo, livros.
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ATIVIDADE 2 – FORMULANDO HIPÓTESES A PARTIR DE JORNAIS E REVISTAS

APORTE TEÓRICO

A primeira etapa do processo de leitura é a formulação de hipóteses, durante a qual a 
maior parte do significado que o leitor constrói tem de ser inferida, ou seja, é necessário lançar 
hipóteses também sobre a informação não explícita. “Acostumar os alunos a explorarem o título, 
o subtítulo e as imagens de um texto para prever seu conteúdo é importante para conscientizá-los 
acerca de um fato de que eles geralmente se esquecem: um texto não é formado necessariamente 
só por palavras, pois ele pode também possuir imagens e cores significativas” (OLIVEIRA, 2010, 
p. 72).

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D2: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D6: Identificar o tema de um texto.

OBJETIVO

Incentivar o aluno a formular hipóteses a partir da leitura de manchetes de jornais e 
revistas.

MATERIAIS

Fotocópia da atividade para cada aluno.

INSTRUÇÕES

Cada aluno deverá receber uma cópia da atividade de leitura.  O professor pede-lhes 
que associem aos títulos. Após, os alunos devem explicitar os critérios que usaram para fazer a 
associação e analisam o que disseram anteriormente sobre os títulos.

SOLUÇÃO DA ATIVIDADE

2ª coluna: 4, 3, 1, 2, 6, 7, 5 

3ª coluna: Ciência Hoje: 1 e 2. Veja: 3. Galileu: 4, 5. Capricho: 6.
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ATIVIDADE 3 – FORMULANDO HIPÓTESES A PARTIR DE OBRA LITERÁRIA

APORTE TEÓRICO

A primeira etapa do processo de leitura é a formulação de hipóteses, durante a qual a 
maior parte do significado que o leitor constrói tem de ser inferida, ou seja, é necessário lançar 
hipóteses também sobre a informação não explícita. “Acostumar os alunos a explorarem o título, 
o subtítulo e as imagens de um texto para prever seu conteúdo é importante para conscientizá-los 
acerca de um fato de que eles geralmente se esquecem: um texto não é formado necessariamente 
só por palavras, pois ele pode também possuir imagens e cores significativas” (OLIVEIRA, 2010, 
p. 72).

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D2: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D6: Identificar o tema de um texto.

OBJETIVO

Incentivar o aluno a, de forma autônoma, formular hipóteses sobre o assunto de uma 
determinada obra literária.

MATERIAIS

Fotocópia da atividade para cada aluno.

INSTRUÇÕES

Entregar uma cópia da atividade para cada aluno.  O professor deverá ler com os alunos a 
ordem e, em caso de necessidade, explicar dúvidas pontuais. Sugere-se que a leitura do texto seja 
feita individualmente pelos alunos, assim como a resolução das atividades. Durante a atividade, 
cabe ao professor incentivar os alunos e fazer questionamentos provocando-os a refletir sobre a 
resposta. 

No segundo momento, passa-se para a correção. Nessa etapa deverá fazer a leitura 
oral do texto e seguir para a correção de cada atividade. No caso de algum aluno responder 
incorretamente, deverá ser provocado pelo professor a explicar seu raciocínio.
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SOLUÇÃO

1. Eduardo Galeano.

2. Identifica-se muito com a América e, provavelmente, nasceu nesse contente. Gosta de 
ouvir as histórias das pessoas. Escreveu outros livros: As Veias abertas da América Latina, Dias e 
noites de amor e de guerra, Os nascimentos, As caras e as máscaras, O século do vento.

3. O nome do livro é: O Livro dos Abraços.

4.  Resposta correta: C.

5. O autor entende que a vida pode afagar e pode cortar, ou seja, ora ela se depara com 
situações confortantes e ora com momentos mais desafiadores. Assim também ocorre nesse livro.
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O texto abaixo foi retirado da orelha de um determinado livro, em que é apresentada a 
temática de que trata a obra e onde é feito um convite ao leitor que quer lê-lo. Vamos imaginar que 
você está com esse livro na mão e põe-se a ler a orelha para decidir se irá ou não ler a obra.

A BELEZA E A EMOÇÃO DOS “PEQUENOS MOMENTOS”

Tratar a memória como coisa viva, bicho inquieto: assim faz Eduardo Galeano quando 
escreve. Sua memória pessoal e a nossa memória coletiva, da América. Quando escreve, ele mostra 
que a história pode – e deve – ser contada a partir de pequenos momentos, aqueles que sacodem a 
alma da gente sem a grandiloquência dos heroísmos de gelo, mas com a grandeza da vida.

Assim é este Livro dos abraços. Em suas andanças incessantes de caçador de histórias. 
Galeano vai ouvindo de tudo. O que de melhor ouviu ele transforma em livros como este, onde 
lembra como são grandes os pequenos momentos e como eles vão se abraçando, traçando a vida.

A memória viva, diz Galeano, nasce a cada dia. Ele diz e demonstra, em livros como As 
Veias abertas da América Latina, Dias e noites de amor e de guerra, Os nascimentos, As caras e 
as máscaras, O século do vento e, agora, neste Livro dos abraços. Nada que possa ser dito numa 
apresentação é capaz de chegar perto da beleza e da emoção que estas páginas contêm. Abra este 
livro com cuidado: ele é delicado e afiado como a própria vida. Pode afagar, pode cortar. Mas seja 
como for, como a própria vida, vale a pena.

Muito bem! Agora você descobriu algumas informações sobre o livro em cuja orelha foi 
publicado esse texto. Vamos agora a alguns questionamentos. Sempre que necessário, volte ao 
texto e releia-o para retomar algum aspecto.

1. Qual é o nome do autor do livro: ______________________________________________

2. O que é possível saber do autor? _______________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Qual é o nome do livro em cuja orelha esse texto foi publicado: ______________________
________________________________________________________________________________

4. A partir do que você leu, o livro deve tratar:

a. (   ) de uma história inventada pelo autor, a partir de suas memórias de vida e das 
memórias de outras pessoas com quem ele conversou.

b. (   ) de várias histórias coletadas pelo autor, sejam verídicas ou não, a partir de suas 
conversas com outras pessoas.

c. (   ) de histórias envolvendo memórias de pequenos momentos da vida de várias 
pessoas, retratando a história da América. 

d. (   ) de histórias coletadas pelo autor envolvendo festas de aniversário, de Natal, de 
no novo, em que é comum abraçar.
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5. Ao final, há uma advertência: “Abra este livro com cuidado: ele é delicado e afiado como a 
própria vida. Pode afagar, pode cortar.” Explique com suas palavras o que isso quer dizer. _________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ficou curioso para conhecer o livro!! Na próxima ida à biblioteca, busque o livro e saiba um pouco 

mais sobre os “pequenos momentos”! Você vai adorar!
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ATIVIDADE 4 – GINCANA DO GOOGLE

APORTE TEÓRICO

A interpretação que os leitores realizam dos textos depende do objetivo estabelecido para 
essa leitura. Quando uma atividade de leitura é realizada em sala de aula com um objetivo, o 
aluno estará exercitando o procedimento de controlar sua própria compreensão, ou seja, estará 
praticando estratégias de natureza metacognitiva, que possibilitam que o leitor tome consciência 
do processo de compreensão e do que é necessário para otimizar esse processo (SOLÉ, 1998).

DESCRITOR – PROVA BRASIL

Não há referência.

OBJETIVO

- Incentivar os alunos a ler com um objetivo estabelecido.

MATERIAIS

O professor deverá preparar um power point com as perguntas da gincana. Os alunos 
devem ser levados ao laboratório de informática.
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INSTRUÇÕES

Ao iniciar a atividade, a professora deverá esclarecer o objetivo aos alunos. Eles deverão 
iniciar a atividade tendo consciência de que, por exemplo, para saber quem venceu no último 
Grenal, eles não precisam ler todo o jornal. É necessário ir direto para as páginas do esporte. 
É fundamental dizer aos alunos que na vida real, a leitura se dá sempre com um objetivo 
preestabelecido. Assim, durante a leitura, de tempos em tempos, temos que nos lembrar do 
objetivo para saber se estamos conseguindo alcançá-lo.

Tendo feito essa introdução, o professor dá início à atividade. Os alunos devem ser 
divididos em equipes. Para a formação das equipes, levar em conta a disposição das mesas no 
laboratório. Por exemplo, os alunos da direita são uma equipe, os da esquerda outra. Isso facilitará 
o andamento da atividade.

---

Regras do jogo (sugere-se que sejam projetadas no power point, para que, em caso de 
conflito, possa-se retomá-las):

- Formação de duas ou três equipes.

- A pergunta aparecerá na tela e será lida pelo professor.

- A partir de então o aluno poderá fazer a pesquisa no computador.

- O aluno só pode dar a resposta após fazer uma pesquisa no Google.

- O aluno que encontrar a resposta deverá erguer a mão antes de dar a resposta.

- O que primeiro erguer a mão, poderá dar a sua resposta.

Pontuação:

- se acertar a resposta: 10 pontos.

- se errar: - 5 pontos.

---

Sugestão de perguntas:

Qual a previsão do tempo para amanhã, ____-feira, dia ___?

a) Dia ensolarado, com máxima de 30 graus.

b) Dia ensolarado, podendo chegar a 22 graus.

c) Chuva o dia inteiro e a temperatura ficará em 18 graus.
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---
Onde foi gravado o filme “A culpa é das estrelas”?

a) Estados Unidos e Amsterdã.                            b) Brasil e Amsterdã.

c) Inglaterra e Amsterdã.                                      d) Espanha e Estados Unidos.

---

Quem é o autor do livro “Alice no País das Maravilhas”?

a) Machado de Assis.                                            b) Lewis Carroll.

c) John Green.                                                       d) Maurice Druon.

---

Localize a notícia de um fato acontecido na cidade de Marques de Souza ontem.

---

Diga um sinônimo da palavra: sarcasmo

---

Érico Veríssimo é um escritor gaúcho muito famoso, que escreveu diversos livros conhecidos no mundo 
inteiro. 

Em que ano ele nasceu e morreu?

a) Nasceu em 1905 e ainda vive.

b) Nasceu em 1805 e morreu em 1875.

c) Nasceu em 1955 e morreu em 1995.

d) Nasceu em 1905 e morreu em 1975.

---

Diga o nome de um filme que está passando no cinema do Shopping de Lajeado.

---

Meu avô está internado no Hospital de Marques de Souza e quero visitá-lo.

Qual o horário de visitas do hospital?

---

Qual é o horário de início do campeonato Municipal de futebol de Marques de Souza?

---

Marina quer cortar o cabelo, pois sua franja está lhe caindo nos olhos. Diga o nome de um salão de beleza 
de Marques de Souza para o qual ela possa ligar e marcar horário.

---

Ouvi dizer que houve um acidente dia ____ na BR386. Será que conheço as vítimas?
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ATIVIDADE 5 – CONHECIMENTO PRÉVIO X CONHECIMENTO ADQUIRIDO APÓS A 
LEITURA DO TEXTO

APORTE TEÓRICO

Para a compreensão leitora, deve haver a integração das informações do texto aos 
conhecimentos prévios do leitor. É preciso que o leitor seja capaz de analisar o que ele leu 
comparando as informações do texto com o seu conhecimento de mundo (COSCARELLI, 
1996). Espera-se que o leitor proficiente leia o texto e use os seus conhecimentos prévios para 
compreender e fazer uma análise crítica do que foi lido. Depois disso, ele deve construir sua 
representação mental daquele texto e reestruturar as informações que ele tem sobre aquele 
assunto.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D2: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D6: Identificar o tema de um texto.

OBJETIVO

Fazer o aluno ter consciência de que ele usa os seus conhecimentos prévios para 
compreender e fazer uma análise crítica do que foi lido.

MATERIAIS

Revistas, jornais, laboratório de informática.

INSTRUÇÕES

1) Os alunos, em duplas, definem um tema sobre o qual gostariam de saber mais. 

2) Devem construir um esquema de tudo que eles sabem sobre um assunto. 

3) Na sequência, levá-los à biblioteca ou ao laboratório de informática onde deverão 
procurar um artigo, reportagem, ou outro texto sobre a temática. Encontrado o texto, os alunos 
deverão lê-lo e fazer um outro esquema do texto lido. 

4) Então, os alunos devem fazer uma comparação entre os dois esquemas e escrever um 
texto que reúna as informações do texto com os seus conhecimentos, um completando o outro. 

5) Caso haja informações conflitantes, os alunos terão que refletir sobre o assunto e tomar 
a decisão que julgar mais pertinente.
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Adaptado de:

COSCARELLI, C. V. O ensino da leitura: uma perspectiva psicolinguística. Boletim da 
Associação Brasileira de Linguística. Maceió: Imprensa Universitária, dez.1996. p. 163-174.
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ATIVIDADE 6 – CAIXA LITERÁRIA

APORTE TEÓRICO

Dentre as diversas estratégias cognitivas (scanning, o skimming, a seleção, o 
automonitoramento, a autoavaliação, a autocorreção, a predição, a inferência, etc.) Pereira (2009) 
considera que a predição, ou formulação de hipóteses, e a inferência são as mais recorrentes, pois 
constituem o alicerce da compreensão leitora. A predição “propõe um confronto entre o leitor, 
através de seus conhecimentos prévios, e o texto, através das pistas linguísticas deixadas pelo 
escritor em todos os planos do texto. [...] Caso suas hipóteses se confirmem, ele, consciente de 
que está sobre base firme, segue navegando. Caso, no entanto, não se confirmem, reconhecendo 
que está em base movediça, interrompe sua viagem, para e retorna ao ponto anterior, redefinindo 
as pistas que o conduziram ao equívoco” (PEREIRA, 2009b, p. 12).

OBJETIVO

- Tornar consciente para o aluno diversas estratégias que aprimoram a compreensão 
leitora: ativação de conhecimentos prévios; produção de hipóteses; confirmação e refutação de 
hipóteses; produção de inferências; sumarização.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D2: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D6: Identificar o tema de um texto.

D8: Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.

D9: Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

D13: Identificar efeitos de ironia ou humos em textos variados.

MATERIAIS

Cópia do texto e das atividades para cada aluno.

Caixa encapada (caixa literária).

Figuras: passarinho, suco, esqueleto, assaltante, cachorro.
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INSTRUÇÕES

1. Caixa literária: O professor providencia uma caixa enfeitada, onde coloca as seguintes 
figuras (pode também projetá-las no data show): passarinho, suco, esqueleto, assaltante, 
cachorro. Antes de dar o título do texto, o professor deve retirar as figuras da caixa e questionar 
as crianças sobre como as imagens podem relacionar-se numa história. 

Qual seria o personagem principal? 

Como os demais objetos estariam envolvidos? 

Deixa uns minutos para pensarem.

2. Então, o professor diz que o título do texto é “Se Eu Fosse Esqueleto”, de Ricardo 
Azevedo. Questiona novamente sobre o que será que irá acontecer e o que aqueles objetos têm 
a ver com o enredo.

- Qual é o objeto?

- Será que ele tem a ver com a história?

- O que vocês acham que tem a ver?

O professor pode pedir que os alunos desenhem os objetos no caderno e escrevam suas 
previsões acerca de cada objeto.

3. Leitura silenciosa do texto.

4. Leitura oral (cada aluno lê um trecho). Após cada trecho lido, devem ser feitos 
questionamentos pela professora:

Exemplos de questionamentos:

- Por que será que o gerente do banco e os clientes iriam abraçar o esqueleto só um pouco, 
como forma de agradecimento?

- Por que um esqueleto perambulando pela rua em plena luz do dia causaria confusão?

- Por que é bom ser esqueleto no Carnaval?

- Olhem para o trecho “Parece mentira, mas, no Carnaval, porque é tudo brincadeira, a 
gente sempre acaba sendo do jeito que a gente é de verdade.” O que isso quer dizer?

- Vocês viram que o último parágrafo está faltando? Quem vocês acham que é o pior 
inimigo do esqueleto? Por quê? O cachorro gosta de comer o quê?

- Então vamos anotar a parte final do texto:

“E se eu fosse esqueleto e por acaso um vira-lata me visse na rua, corresse atrás de mim e 
fugisse com algum osso dos meus?”

- Gostaram?

5. Atividade de sumarização.
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SOLUÇÃO

 Segmento Linha inicial e linha final  Resumo do segmento

 1º segmento:  Linha 1 até 2  O esqueleto não pode beber água.

2º segmento: Linha 3 até 12 
 O esqueleto pode virar herói num assalto a banco, 
assustando os bandidos.

3º segmento: Linha 13 até 33 
 O esqueleto pode causar confusão na rua, assustando 
as pessoas. A movimentação pode atrair repórteres 
para entrevistar o esqueleto.

4º segmento: Linha 34 até 51 

Na aula de Biologia, o esqueleto poderia auxiliar 
o professor a explicar o funcionamento do corpo 
humano, mas também causaria confusão, pois 
os alunos ficariam muito curiosos sobre assuntos 
irrelevantes para a aula. 

5º segmento:  Linha 52 até 60  Um esqueleto, no Carnaval, já está fantasiado.

6º segmento: Linha 61 até final 
 O cachorro é o pior inimigo do esqueleto, pois pode 
querer roer seus ossos.

Adaptado de:

COSCARELLI, C. V. O ensino da leitura: uma perspectiva psicolinguística. Boletim da 
Associação Brasileira de Linguística. Maceió: Imprensa Universitária, dez.1996. p. 163-174.
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Se Eu Fosse Esqueleto
Ricardo Azevedo

Se eu fosse esqueleto não ia poder tomar água nem suco porque ia vazar tudo e molhar a 
casa inteira. 

Tirando isso, ia acordar e pular da cama feliz como um passarinho. É que ser uma caveira de 
verdade deve ser muito divertido.  Por exemplo. Faz de conta que um banco está sendo assaltado. 
Aqueles bandidões nojentões, mauzões, armados até os dentões, berrando: 

- Na moral! Cadê a grana? 

Se eu fosse esqueleto, entrava no banco e gritava: bu! 

Bastaria um simples bu e aquela bandidagem ia cair dura no chão, com as calças molhadas 
de úmido pavor. 

O gerente e os clientes do banco iam agradecer e até me abraçar, só um pouco, mas tenho 
certeza de que iam. 

Se eu fosse caveira, de repente vai ver que eu ia ser considerado um grande herói. 

Fora isso, um esqueleto perambulando na rua em plena luz do dia causaria uma baita 
confusão. O povo correndo sem saber para onde, sirenes gemendo, gente que nunca rezou rezando, 
o Exército batendo em retirada, aquele mundaréu desesperado e eu lá, todo contente, assobiando 
na calçada. 

Um repórter de TV, segurando o microfone, até podia chegar para me entrevistar: 

- Quem é você? 

E eu: 

- Sou um esqueleto.

E o repórter: 

- O senhor fugiu do cemitério? 

Aí eu fingia que era surdo: 

- Ser mistério? 

E o repórter, de novo, mais alto: 

- O senhor fugiu do cemitério? 

- Assumiu no magistério? 

- Cemitério! 

- Fala sério? Quem? 

Aí o repórter perdia a paciência: 

- O senhor é surdo? https://novaescola.org.br/conteudo/4155/
se-eu-fosse-esqueleto
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E eu: 

- Claro que sou! Não está vendo que não tenho nem orelha? 

Se eu fosse esqueleto talvez me levassem para a aula de Biologia de alguma escola. Já imagino 
eu lá parado e o professor tentando me explicar osso por osso, dente por dente, dizendo que os 
esqueletos são uma espécie de estrutura que segura nossas carnes, órgãos, nervos e músculos.

Fico pensando nas perguntas e nos comentários dos alunos: 

- Como ele se chamava? 

- É macho ou fêmea? 

- Quantos anos ele tem? 

- Tem ou tinha? 

- Magrinho, não? 

- O cara sabia ler ou era analfabeto? 

- E a família dele? 

- Era rico ou pobre? 

- O coitado está rindo de quê? 

E ainda: 

- Professor, ele era careca? 

Enquanto isso, eu lá, no meio da aula, com aquela cara de caveira, sem falar nada para não 
assustar os alunos e matar o professor do coração. 

Uma coisa é certa. Deve ser muito bom ser esqueleto quando chega o Carnaval. Aí a gente 
nem precisa se fantasiar. Pode sair de casa numa boa, cair no samba, virar folião e seguir pela 
rua dançando, brincando e sacudindo os ossos. Parece mentira, mas, no Carnaval, porque é tudo 
brincadeira, a gente sempre acaba sendo do jeito que a gente é de verdade. 

Se eu fosse esqueleto, quando chegasse o Carnaval, ia sair cantando: 

Quando eu morrer

Não quero choro nem vela

Quero uma fita amarela

Gravada com o nome dela 

Todo mundo sabe que o maior amigo do homem é o cachorro.  O que a maioria infelizmente 
desconhece e a ciência moderna se esqueceu de pesquisar é que o pior inimigo do esqueleto late, 
morde, abana o rabo, carrega pulgas e aprecia fazer xixi no poste.
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[SUSPENSE.... Quem você acha que é o pior inimigo do esqueleto? Por quê? O último 
parágrafo foi excluído e, após refletir com seus colegas, ele será ditado pela professora.]

Atividades sobre o texto:

1. O texto que nós lemos pode ser dividido em seis partes, ou segmentos. Os espaços em 
brando do quadro abaixo devem ser preenchidos com muita atenção, com base nos segmentos 
apresentados pelo texto. 

Segmento
Linha inicial e final que 
representa o segmento

Resumo do segmento

1º seg-
mento:

Linha 1 até 2 O esqueleto não pode beber água.

2º seg-
mento:

3º seg-
mento:

Linha 13 até 33

4º seg-
mento:

Na aula de Biologia, o esqueleto poderia auxiliar o pro-
fessor a explicar o funcionamento do corpo humano, mas 
também causaria confusão, pois os alunos ficariam muito 
curiosos sobre assuntos irrelevantes para a aula.

5º seg-
mento:

6º seg-
mento:

Linha 61 até final

2. Responda às seguintes perguntas em seu caderno:

a) Por que o gerente do banco e os clientes iriam abraçar o esqueleto só um pouco, como 
forma de agradecimento?

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

b) Por que um esqueleto perambulando pela rua em plena luz do dia causaria confusão?



25SUMÁRIO

ACERVO DIDÁTICO ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO LEITORA:
UMA PROPOSTA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB A PERSPECTIVA DAS METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO

c) Por que é bom ser esqueleto no Carnaval?

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

d) O que significa o seguinte trecho: “Parece mentira, mas, no Carnaval, porque é tudo 
brincadeira, a gente sempre acaba sendo do jeito que a gente é de verdade.” 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Você se lembra das imagens apresentadas antes de lermos o texto? Escreva o que é dito 
no texto sobre cada imagem.

___________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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ATIVIDADE 7 – DO QUE SE ESTÁ FALANDO?

APORTE TEÓRICO

Para fazer inferências o “leitor conta com dados do texto, elementos do seu conhecimento 
prévio, bem como da situação comunicativa que juntos possibilitarão a ele fazer deduções, 
generalizações, entre outras operações mentais necessárias à compreensão do texto” 
(COSCARELLI, 2002, p. 13). Pereira (2009b) menciona que as inferências são informações não 
explícitas no texto, que devem ser acrescidas a ele pelo leitor, respeitando-se as indicações do 
texto. Isso significa que o leitor não pode seguir livremente suas vontades, mas está atrelado às 
pistas do texto.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D2: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D6: Identificar o tema de um texto.

OBJETIVO

- Incentivar os alunos a produzirem inferências.

MATERIAIS

- Fotocópia do texto e das questões para cada aluno.
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INSTRUÇÕES

Nessa atividade, propõe-se que os alunos escrevam sobre algum assunto e os colegas 
tenham de adivinhar sobre o que está no texto. Para que os alunos tenham uma noção de como 
pode ser feito esse texto, deverão, primeiramente, produzir inferências a partir de um texto sem 
o título. Se os colegas não conseguirem identificar o elemento que o escritor escolheu, todos 
juntos devem pensar sobre as dicas que não foram dadas ou que impediram a identificação 
do elemento escolhido. Esse será um trabalho de análise das pistas textuais: será feito um 
levantamento das pistas que contribuíram e das que levaram a interpretações não desejadas 
e serão dadas sugestões de como ‘consertar’ o texto para que todo leitor consiga identificar o 
elemento desejado sem problemas.

Fica ao encargo do professor fazer essa produção de texto em duplas ou individualmente. 
Os textos dos alunos podem ser digitados no laboratório de informática e, após, impressos para 
os colegas.

Outra possibilidade seria solicitar que os alunos enviem a atividade ao professor e este 
poderia cadastrá-las no Socrative (www.socrative.com). Nesse caso, os alunos resolveriam as 
atividades dos colegas no laboratório de informática.

SOLUÇÃO

Título do texto proposto é: “Como empinar pipas”.

Adaptado de:

BRODBECK, J. T.; COSTA, A. J. H.; CORREA, V. L. Estratégias de leitura em língua portuguesa. 
Curitiba: Intersaberes, 2012.

COSCARELLI, C. V. O ensino da leitura: uma perspectiva psicolinguística. Boletim da 
Associação Brasileira de Linguística. Maceió: Imprensa Universitária, dez.1996. p. 163-174.

http://www.socrative.com
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ATIVIDADE DE LEITURA

__________________________________

Um jornal é melhor do que uma revista. Uma praia é melhor do que uma rua. A princípio 
é melhor correr do que andar. Talvez você tenha que tentar várias vezes. É necessário ter alguma 
habilidade, mas é fácil de aprender. Mesmo crianças pequenas se divertem com isso. Uma vez bem 
sucedido, as complicações são mínimas. Pássaros raras vezes chegam muito perto. Chuva, contudo, 
ensopa muito rápido. Gente demais fazendo a mesma coisa também pode causar problemas. 
Precisa-se de muito espaço. Se não houver complicações, pode ser muito calmo. Uma pedra servirá 
de âncora. Se elas se soltarem, você terá uma segunda chance.

Esta atividade vai ser divertida!!! 

1. Qual é o título do texto? No primeiro momento, leia o texto individualmente e tente, a 
partir das suas pistas saber do que ele trata.

2. Agora, junte-se em grupo e veja o que seus colegas apontaram como o título do texto. Tente 
convencê-los de que você está certo e ouça os argumentos dos seus colegas. Depois da discussão, é 
necessário chegar a um consenso no grupo, ou seja, todos do grupo devem ter a mesma resposta.

3. Viu como é divertido? Agora é a sua vez de elaborar uma atividade como essa, em que 
seus colegas devem descobrir sobre o que está sendo falado no texto. É proibido mencionar o nome 
do que está sendo falado (pode ser objeto, lugar, artista ou o que for) no texto. Seja criativo!!!
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ATIVIDADE 8 – INFERÊNCIAS A PARTIR DE NOTÍCIA

APORTE TEÓRICO

Para fazer inferências o “leitor conta com dados do texto, elementos do seu conhecimento 
prévio, bem como da situação comunicativa que juntos possibilitarão a ele fazer deduções, 
generalizações, entre outras operações mentais necessárias à compreensão do texto” 
(COSCARELLI, 2002, p. 13). Pereira (2009b) menciona que as inferências são informações não 
explícitas no texto, que devem ser acrescidas a ele pelo leitor, respeitando-se as indicações do 
texto. Isso significa que o leitor não pode seguir livremente suas vontades, mas está atrelado às 
pistas do texto.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D6: Identificar o tema de um texto.

D8: Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustenta-la.

D11: Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.

OBJETIVO

- Incentivar os alunos a produzirem inferências a partir de leitura de notícia de jornal.

MATERIAIS

- Fotocópia do texto e das questões para cada aluno.

INSTRUÇÕES

É importante que essa atividade seja feita individualmente, pelos alunos. Num segundo 
momento, os alunos sentam-se em duplas para comparar suas respostas. Em caso de divergência, 
os alunos devem voltar ao texto, reler o trecho referente a aquela questão e discutir até que 
cheguem a um consenso.

Após, deve ser feita a leitura do texto oral, pela professora. Ao final de cada parágrafo, ela 
deve solicitar que um aluno faça o resumo oral do que foi lido até ali.
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SOLUÇÃO

1 – a; 

2 – a;

3 – b; 

4 – b;

5 – b;

6 – a;

7 – b;

8 – a;

9 – a.

ATIVIDADE DE LEITURA

1. Leia com atenção a reportagem abaixo, publicado no Jornal Zero Hora (15/08/2015).
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2. A partir do que você leu, assinale as alternativas verdadeiras. Se for necessário, volte ao texto 
e releia-o:

1) 

a. (   ) A reportagem  menciona um estudo realizado por uma universidade americana,  que analisou 

alunos de 7ª serie até o Ensino Médio

b. (   ) A reportagem  menciona um estudo realizado por uma universidade americana,  que analisou 

alunos de 7ª serie até concluírem o Ensino Médio.

2) 

a. (   ) Essa pesquisa evidenciou que a grande maioria dos alunos não manteve as mesmas amizades 

firmadas durante os primeiros anos do Ensino Fundamental, ao concluírem as etapas da escola.

b. (   ) Essa pesquisa evidenciou resultados animadores, mostrando que poucos alunos mantêm as 

mesmas amizades, desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, até concluírem o Ensino Médio.

3) 

a. (   ) Uma especialista na área considera que a consequência desse resultado é que a infância é um 

período em que o indivíduo passa por mudanças de ideias, valores, ideologias e preferências.

b. (   ) Uma especialista na área atribuiu esse resultado ao fato de a infância ser um período em que o 

indivíduo passa por mudanças de ideias, valores, ideologias e preferências.

4)

a. (   ) Algumas amizades duram mais tempo em função das mudanças geográficas, ideológicas ou 

comportamentais das pessoas.

b. (   ) algumas amizades duram mais tempos, ainda que ocorram mudanças geográficas, ideológicas 

ou comportamentais por parte dos envolvidos.

5)

a. (   ) A professora Carolina Lisboa atribui a duração da amizade à quantidade de afeto doado entre 

os amigos.

b. (   ) A professora Carolina Lisboa atribui a duração da amizade a três fatores: a quantidade de afeto 

doado entre os amigos, o compartilhamento da privacidade e a aceitação das diferenças.

c. (   ) A professora Carolina Lisboa atribui a duração da amizade a quatro fatores: a reciprocidade 

entre os amigos, a quantidade de afeto doado entre eles, o compartilhamento da privacidade e a aceitação 

das diferenças.

6) 

a. (   ) A amizade é fundamental em todas as fases da vida. Contudo, na adolescência, o foco está na 

mudança do corpo, de ideias e de responsabilidades.

b. (   ) Ter amigos é tão importante para os adolescentes quanto para os adultos.
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7)

a. (   ) A adolescência é a fase em que o indivíduo forma a sua identidade, embora haja mudanças do 

corpo, de ideias e de responsabilidades.

b. (   ) As amizades do indivíduo na adolescência irão influenciar na sua personalidade.

8) 

a. (   ) Os adolescentes têm basicamente um núcleo de amigos: os da escola. Já os adultos convivem 

com vários núcleos de amigos.

b. (   ) Os adultos, diferentemente dos adolescentes, já têm sua identidade formada, portanto, não 

precisam ter amigos.

3. Agora é sua vez. Escolha uma reportagem publicada em um jornal e tente elaborar uma 
atividade como essa, com três questões de assinalar. Na próxima aula, vamos fazer a troca: solicite 
que um colega tente resolver sua atividade, e você irá resolver a atividade elaborada por ele.
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ATIVIDADE 9 – LEITURA MEDIADA DO CONTO “MEU TIO JÚLIO”, DE GUY 
MOUPASSANT

APORTE TEÓRICO

De acordo com Solé (1998), explorar estratégias antes, durante e após a leitura ajudam 
o estudante a utilizar o conhecimento prévio, a realizar inferências para interpretar o texto, a 
identificar o que não entende e esclarecê-las para que possa retrabalhar a informação encontrada. 
Esta atividade é uma adaptação de Martins Neto (2015).

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D2: Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições 
que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em 
que será recebido.

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D6: Identificar o tema de um texto.

D9: Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

D10: Identificar o conflito gerado do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

D11: Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.

OBJETIVOS

Exercitar estratégias de leitura, tais como a ativação de conhecimentos prévios, a predição, 
a inferenciação e a sumarização, de modo a aprimorar sua compreensão leitora dos estudantes.

MATERIAIS

Uma fotocópia do texto para cada aluno, bem como do quadro a seguir.
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INSTRUÇÕES

Tema de casa da aula anterior:

Solicitar que os alunos façam uma pesquisa na internet (em casa ou no laboratório de 
informática) sobre um escritor chamado Guy de Maupassant. Os alunos deverão anotar no 
caderno as seguintes informações:

- Ano que nasceu e que morreu

- Em que país e cidade nasceu e morreu

- Curiosidades

[Guy de Maupassant (1850-1893) nasceu em Tourville-sur-Arques, litoral do norte da 
França. Embora de família burguesa, viveu na beira do mar entre marinheiros e pescadores na 
região da Normandia, onde costumava visitar Avranches, uma comunidade francesa situada 
na região administrativa da Baixa-Normandia. Adulto, Maupassant mudou-se para Paris, onde 
trabalhou como funcionário do Departamento da Marinha. Sua biografia mostra a forte relação 
do autor com o mar, inclusive por ter salvado, em 1868, o poeta Swinburne de um afogamento. 
(MARTINS NETO, 2015)]

Procedimentos antes da leitura:

1) Explicar aos alunos que lerão um conto de autoria de Guy de Maupassant.

2) Socializar as informações coletadas sobre o autor do conto: professor já pode incitar 
o estabelecimento de previsões, indagando seus estudantes acerca da possível origem de 
Maupassant.

3) Disponibilizar obras do autor, caso o docente.

4) Inserir o aluno no tempo e no espaço em que a narrativa se enrola (é importante para 
uma compreensão mais ampla do conto e de sua mensagem ideológica). 

5) Falar o tema do conto: a pobreza.

6) Estabelecer o objetivo de leitura: ler para ver o que é falado do tema; ler para ver se as 
previsões serão confirmadas ou refutadas.

7) Caixa literária com ilustrações: “navio”, “mendigo”, “carta” e “ostras”. Pede aos 
estudantes que preencham a coluna do gráfico organizador (modelo a seguir) com uma possível 
função de cada objeto no conto.
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A intenção é que os educandos possam fazer previsões, utilizando sua imaginação. Essa 
atividade poderá fazer com que os alunos se interessem pelo verdadeiro enredo da narrativa, quando 
mais adiante forem ler para comparar as informações. Curiosos, eles provavelmente terão vontade de 
ler o conto. Tarefa realizada, os estudantes socializam, oralmente, suas hipóteses com toda a sala e o 
docente as registra no quadro ou em um cartaz.

Muitos alunos provavelmente não saberão o que é ostra, ampliando, assim, seu repertório 
por meio da discussão que, sem dúvida, se instaurará. No contexto do conto, é importante saber 
que ostra é um alimento uma substância liberada pela ostra para se defender de corpos estranhos 
é responsável pela formação da pérola, uma joia valiosa.

Procedimentos durante a leitura:

1) Realização da leitura em 4 partes.

2)  Em cada parada, os alunos vão anotando, em frente às flechas de um gráfico organizador 
(exemplo a seguir), as relações entre as palavras anunciadas antes da leitura e o personagem tio 
Jules:

Procedimentos após a leitura:

1) Preenchimento da última coluna do quadro.

 “Meu tio Jules”  Previsão: antes de ler  O que descobri: depois de ler

Navio

 Tio Jules é considerado mendigo por sua família; Jose-
ph, quando criança, deu esmolas a seu tio; sempre que 
Joseph, agora adulto, encontra um mendigo, ele doa 
uma quantia grande de dinheiro.

Mendigo  Em uma viagem, a família de Jules o encontra num 
navio, trabalhando de marinheiro.

Carta
 Tio Jules envia cartas a sua família, dizendo que está 
fazendo fortuna e que voltará para recompensá-la. Estas 
cartas representam esperança para a família.

Ostras  Jules trabalha abrindo conchas de ostra.
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Adaptado de:

MARTINS NETO, Irando Alves. Estratégias de leitura: relações entre as concepções do 
material Linguagens, Códigos e suas tecnologias: língua portuguesa e a prática docente. 2015. 
159 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente, 2015.
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ATIVIDADE 10 – PREENCHIMENTO DE LACUNAS DO TEXTO

APORTE TEÓRICO

A técnica do cloze contribui no desenvolvimento de estratégias de leitura por desacelerar 
e desautomatizar o processo de leitura. O leitor, ao tentar preencher a lacuna do texto, faz uma 
leitura mais cuidadosa e atenta, tendo que inferir elementos a partir das pistas do texto. Kato 
(1985, p. 114), sugere que a leitura e a releitura de um texto em que o próprio aluno realizou o 
preenchimento das lacunas “[...] será muito mais crítica e com possibilidade de reparos de seu 
desempenho inicial como coprodutora do texto”.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

OBJETIVO

Inferir informações do texto a partir das pistas linguísticas.

MATERIAIS

Uma fotocópia do texto para cada aluno.
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INSTRUÇÕES

Algumas palavras do texto foram substituídas por lacunas. Os alunos deverão completar 
os espaços em branco com as palavras corretas. Para tal, deverão produzir inferências realizadas 
a partir das palavras do contexto.

Antes de iniciar a leitura, sugere-se que o professor aguce a curiosidade dos alunos para o 
texto com alguns questionamentos: - Pessoal, hoje vamos trabalhar com o texto “Para aprender, 
à mão é melhor”. Esse texto foi publicado na Revista Ciência Hoje, em 2014. Alguém já ouviu falar 
ou leu algo sobre isso? Será que escrever à mão, com caneta, é melhor que digitar? O que vocês 
acham?

[entregar o texto aos alunos] - Bem, vocês estão vendo que nesse texto há algumas lacunas, 
certo? A partir do segundo parágrafo, a cada dez palavras, uma foi substituída por uma lacuna. 
Vocês, agora, terão que ler esse texto com muita atenção e tentar preencher a lacuna, prestando 
atenção às pistas que o texto deixa.

Num primeiro momento, os alunos devem fazer a atividade individualmente. É importante 
que tentem preencher todos os espaços. Num segundo momento, devem juntar-se com uma 
dupla para fazer a comparação. Se tiverem palavras diferentes, devem justificar o motivo pelo 
qual utilizaram a palavra, ou seja, dizer o indício do texto levado em conta para escolher a palavra, 
de modo a convencer o colega. Fazer os ajustes necessários.

Uma semana depois, o texto deve ser devolvido ao aluno para que releia e refaçam a 
atividade. Isso estaria contribuindo para o exercício da estratégia de monitoramento da 
compreensão.

Para a avaliação do texto, o professor deve recolher o texto e atribuir a seguinte pontuação: 

Palavra correta: 2 ponto

Sinônimo: 1 ponto

Em branco ou incorreta: 0 ponto

Essa avaliação pode também ser feita em conjuntos com os próprios alunos.
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ATIVIDADE DE LEITURA

Para aprender, à mão é melhor

Por: Cássio Leite Vieira (Revista Ciência Hoje, nº 317, v. 53, ago/2014)

O signatário da seção Mundo de Ciência da revista Ciência Hoje é velho o suficiente para ter 
visto a passagem da máquina de escrever para o computador nas redações de jornais e revistas e 
a posterior (e triste) substituição do charmoso bloquinho de repórter pelos teclados dos laptops 
pela nova geração de jornalistas. Agora, artigo mostra que há pelo menos uma vantagem em ser 
‘das antigas’: escrever à mão é melhor que teclar quando o assunto é memorizar informação e 
garantir um aprendizado de mais alta qualidade.

A troca da escrita pelo ato de teclar também vale _________ estudantes. Em salas 
de aulas – e também nas coletivas _________ imprensa – laptops abundam. Certo, eles têm 
muitas vantagens quando _________ à velha caneta esferográfica ou ao quase hoje primitivo 
_________ – dá saudade ver aquelas antigas redações de _________ de Hollywood com os 
repórteres carregando, na orelha, os _________ amarelos com ponta de borracha e sacando-os 
imediatamente para _________ o ‘furo’ do dia nos... bloquinhos de reportagem.

Agora, _________ de Pam Mueller, da Universidade de Princeton (EUA), e Daniel 
Oppenheimer, da Universidade da Califórnia em Los Angeles (EUA), _________ que quem toma 
nota à mão aprende mais e _________. Para chegar a esse resultado, eles dividiram estudantes 
em _________ grupos: os que anotavam à mão e os que o _________ com laptops. Ao final, os 
dois grupos – que assistiram _________ aulas sobre biologia, religião, bioquímica, matemática, 
economia etc. – foram _________ nos quesitos memória, entendimento, capacidade de síntese e 
de generalização.

Os _________ que anotaram à mão – apesar de terem perdido no _________ diz respeito à 
quantidade de dados registrada – acabaram se _________ melhor nos itens acima. Os resultados 
estão em Psychological Science. E o início do título é criativo: ‘A _________ é mais poderosa que o 
teclado’.

Fazer sem pensar 

Por quê? Mueller e Oppenheimer acreditam que escrever à mão requer _________ processo 
cognitivo distinto do envolvido em teclar. Segundo eles, _________ anota manualmente tem que 
ouvir, digerir e resumir a _________, pois não se tem a velocidade obtida ao se datilografar. E 
_________ se captura a essência do conteúdo, obrigando o cérebro a _________ esforçar, o que 
aumentaria a compreensão e a retenção dos _________.

Ao se teclar, o cérebro não processaria o significado da _________, pois a velocidade da 
datilografia não deixaria muito tempo para _________ elucubrar sobre o conteúdo daquilo que 
se anota. Ou seja, _________ é algo, digamos, robotizado. Ou, como se diz popularmente, ‘fazer 
_________ pensar’, ‘ligar no automático’.

http://pss.sagepub.com/content/early/2014/04/22/0956797614524581.abstract
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E se... fosse pedido aos estudantes _________ usassem laptops para que pensassem sobre 
o que anotavam, tomando _________ com as próprias palavras, em vez de copiar literalmente 
_________ que o professor dizia? De novo, os que escreviam à _________ foram melhor nos testes.

E se... os dois grupos fossem _________ sobre os conhecimentos uma semana depois 
da aula, podendo estudar _________ partir das anotações? Mais uma vez, vitória para os que 
_________ notas à mão.

Para os autores, os que escrevem à _________ acabam, com as próprias palavras, recriando 
o contexto, fazendo observações _________, sínteses, conexões, conclusões pessoais etc.

E deveria contar também o _________ visual das anotações, como flechas, interrogações, 
exclamações, grifos, rabiscos, desenhos etc.? Mueller, em _________ à CH, diz que outros estudos 
na mesma linha sugerem _________ essa estratégia é benéfica. “Qualquer coisa que force você a 
_________ e rearranjar o material certamente irá ajudar”, disse a pesquisadora.

Outras distrações 

Os _________ usados pelos alunos no experimento não estavam conectados à 
internet._________ quer dizer que não havia distrações que tiram, como já _________ estudos, 
a atenção dos estudantes nas aulas (correio eletrônico, mensagens, _________ em páginas de 
comunidades sociais etc.).

Cindi May resumiu bem _________ resultados, em reportagem na Scientific American. “A 
pesquisa de Mueller e Oppenheimer _________ para nos lembrar que, mesmo quando a tecnologia 
nos permite _________ mais em menos tempo, ela nem sempre melhora o aprendizado.”

Adendo: vai aqui observação sem _________ estatística – pois baseada na observação de 
um só pré-adolescente –, _________ talvez pertinente: as crianças de hoje aprendem primeiro a 
_________ e depois a escrever à mão – esta última atividade tornou-se _________ de que eles 
parecem não gostar e que lhes imputa _________ indecifrável. São capazes de passar horas e 
horas teclando, mas _________-se de dor nas mãos ao ter que escrever mais do que 10 linhas 
_________ uma tarefa escolar.

Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2014/317/para-aprender-a-mao-e-melhor>. 

Acesso em 19 set. 2015.

http://www.scientificamerican.com/article/a-learning-secret-don-t-take-notes-with-a-laptop/
http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2014/317/para-aprender-a-mao-e-melhor
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ATIVIDADE 11 – PREENCHIMENTO DE LACUNAS DO TEXTO 2

APORTE TEÓRICO

A técnica do cloze contribui no desenvolvimento de estratégias de leitura por desacelerar 
e desautomatizar o processo de leitura. O leitor, ao tentar preencher a lacuna do texto, faz uma 
leitura mais cuidadosa e atenta, tendo que inferir elementos a partir das pistas do texto. Kato 
(1985, p. 114), sugere que a leitura e a releitura de um texto em que o próprio aluno realizou o 
preenchimento das lacunas “[...] será muito mais crítica e com possibilidade de reparos de seu 
desempenho inicial como coprodutora do texto”.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

OBJETIVO

Inferir informações do texto a partir das pistas linguísticas.

MATERIAIS

Uma fotocopia do texto para cada aluno.
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INSTRUÇÕES

Algumas palavras do texto foram substituídas por lacunas. Os alunos deverão completar 
os espaços em branco com as palavras corretas. Para tal, deverão produzir inferências realizadas 
a partir das palavras do contexto.

Antes de iniciar a leitura, sugere-se que o professor aguce a curiosidade dos alunos para 
o texto e faça o nivelamento dos conhecimentos prévios com alguns questionamentos:  Vocês já 
ouviram falar sobre o sonambolismo? Conhecem alguém que seja sonâmbulo? O que vocês já 
ouviram falar do sonâmbolismo? Podemos acordar um sonâmbulo? Será?

Num primeiro momento, os alunos devem fazer a atividade individualmente. É importante 
que tentem preencher todos os espaços. Num segundo momento, devem juntar-se com uma 
dupla para fazer a comparação. Se tiverem palavras diferentes, devem justificar o motivo pelo 
qual utilizaram a palavra, ou seja, dizer o indício do texto levado em conta para escolher a palavra, 
de modo a convencer o colega. Fazer os ajustes necessários.

Uma semana depois, o texto deve ser devolvido ao aluno para que releia e refaça a atividade. 
Isso está contribuindo para o exercício da estratégia de monitoramento da compreensão.

Para a avaliação do texto, o professor deve recolher o texto e atribuir a seguinte pontuação: 

Palavra correta: 2 ponto / Sinônimo: 1 ponto / Em branco ou incorreta: 0 ponto

Essa avaliação pode também ser feita em conjuntos com os próprios alunos.

RESPOSTAS

§1º: esticados – anda.

§2º: contrário – pensa – mas – conhecido – que – acordar – muitas.

§3º: leu – dividido – fases – não – em – é.

§4º: as – corpo – antes – pessoa – pode – banheiro – ao – pensa – sonâmbulo – pois – 
outros – tentar – cama – que.

§5º: é – entre – elas – totalmente – desaparece – nervoso – é – médico – e.

§6º:  sonâmbulo – pais – e – possibilidade – é – favorecem – para – físicos.

§7º: há – portas – e – perigoso.
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ATIVIDADE DE LEITURA

Por que algumas pessoas são sonâmbulas?

http://ficaantenado.blogspot.com/2011/05/porque-algumas-pessoas-sao-sonambulas.html

Filmes, livros e histórias em quadrinhos quase sempre retratam os sonâmbulos como pessoas que 
caminham de olhos fechados com os braços ___________ para a frente e meio sem rumo. É bem verdade 
que o sonâmbulo ___________ dormindo, mas o que está por trás do sonambulismo?

Ao ___________ do que muita gente ___________, o sonambulismo não é uma doença, ___________ 
um distúrbio do despertar, também ___________ como parassonia. Isso quer dizer ___________ o 
sonâmbulo, antes mesmo de ___________, ou seja, inconsciente, pode realizar ___________ tarefas.

Se você já ___________ nesta edição o texto Dormir para aprender, deve saber que o sono é 
___________ em fases. Pois o sonambulismo ocorre entre as ___________ três e quatro, quando ainda 
___________ estamos em sono profundo, mas ___________ um momento em que já ___________ difícil 
despertar.

Nos episódios de sonambulismo, ___________ áreas do cérebro responsáveis pela movimentação do 
___________ – e mais raramente as da linguagem – despertam ___________ da consciência, ou seja, antes que 
a ___________ acorde. Quando isso ocorre, a pessoa ___________ andar, comer, beber, ir ao ___________, 
ou, até mesmo, falar ainda dormindo. ___________ contrário do que muita gente ___________, não há mal 
algum em acordar um ___________. Esta atitude apenas não é recomendada ___________ a pessoa pode 
ficar desorientada ou, em ___________ casos, agressiva. O ideal, então, é ___________ levar a pessoa de 
volta para a ___________ com cuidado e chamá-la ou esperar ___________ ela desperte sozinha. 

O sonambulismo ___________ mais frequente em crianças ___________ cinco e 12 anos, porque 
___________ ainda não têm o sistema nervoso ___________ amadurecido. Em geral, o sonambulismo 
___________ sozinho, na adolescência, com o amadurecimento do sistema ___________. Se persistir depois 
dessa faixa etária, ___________ o caso de fazer um acompanhamento ___________ para tentar descobrir a 
causa ___________ colocar um ponto final na questão.

O ___________ é hereditário, ou seja, passa dos ___________ para os filhos. Se o pai ___________ 
a mãe forem sonâmbulos, a ___________ de o filho também ser sonâmbulo ___________ muito maior. Mas 
existem outros fatores que o ___________, como dormir pouco, não ter rotina ___________ o sono, traumas 
emocionais, desconfortos ___________, luz e som excessivos, entre outros.

Se ___________ sonâmbulos na sua família, feche bem as ___________ e janelas na hora de dormir 
___________ guarde qualquer objeto que possa ser ___________. Para todos vocês, boa noite! Zzzzz... 

Sylvia Beatriz Joffily , Núcleo de Estudos e Pesquisas em Neuropsicologia Cognitiva, Universidade 
Estadual do Norte Fluminense (Ciência Hoje para Crianças, nº 241, dezembro de 2012).
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ATIVIDADE 12 – JOGO DOS ERROS 1

APORTE TEÓRICO

O mecanismo de controle da compreensão implica em estado de alerta do leitor que 
permite detectar o erro a respeito tanto do processamento das sucessivas hipóteses e verificações, 
como de sua integração em uma compreensão global do que se lê. Trata-se de uma atividade 
metacognitiva de autoavaliação constante do leitor sobre seu próprio processo de construção 
de sentido, que lhe permite aceitar como válida a informação recebida e, portanto, continuar 
a leitura ou, caso contrário, adotar alguma estratégia que lhe permita refazer o processo para 
reconstruir o significado (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 46).

DESCRITOR – PROVA BRASIL

Não há referência.

OBJETIVO

Levar o aluno a exercitar o controle da própria compreensão.

MATERIAIS

Uma cópia do texto “Um minuto de palavra” para cada aluno.

INSTRUÇÕES

Entregue para cada aluno uma cópia do texto. Peça que eles leiam-no com atenção, 
tentando descobrir o que há de errado nele.

SOLUÇÃO

Nenhuma -> palavra correta: Nessa

prejuízo -> palavra correta: prêmio

próximas -> palavra correta : últimas
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Você já deve conhecer o Jogo dos 7 Erros! Essa atividade é bem parecida. 

No texto abaixo há 3 problemas e você precisa descobri-los, sublinhando o trecho que você 
considera que não combina. Após, tente corrigir o trecho, reescrevendo-o de forma que fique 
compreensível.

Um minuto de palavra

Festival do Minuto lança inscrições da edição deste ano, que tem como tema a palavra

É difícil inserir uma boa ideia em um pequeno texto, um tweet, ou um discurso no TED 
(organização que promove palestras curtas e inovadoras)? Tente em um filme de apenas um 
minuto. As inscrições para o Festival do Minuto deste ano podem ser feitas até 21 de outubro 
pelo site www.festivaldominuto.com.br. Uma edição, o tema é a palavra: a organização do evento 
sugere que os interessados escolham uma palavra que amam ou que odeiam e produzam a partir 
dela o seu vídeo de no máximo um minuto. O importante é que o curta tenha uma boa ideia. As 
melhores ideias levam o prejuízo de mil reais. Para conferir ganhadores das próximas edições e 
saber como exibir os vídeos do Festival do Minuto em sua instituição, acesse o site do evento.

FONTE: Revista Língua Portuguesa (nº 82), agosto de 2012.

Você já deve conhecer o Jogo dos 7 Erros! Essa atividade é bem parecida. 

No texto abaixo há 3 problemas e você precisa descobri-los, sublinhando o trecho que você 
considera que não combina. Após, tente corrigir o trecho, reescrevendo-o de forma que fique 
compreensível.

Um minuto de palavra

Festival do Minuto lança inscrições da edição deste ano, que tem como tema a palavra

É difícil inserir uma boa ideia em um pequeno texto, um tweet, ou um discurso no TED 
(organização que promove palestras curtas e inovadoras)? Tente em um filme de apenas um 
minuto. As inscrições para o Festival do Minuto deste ano podem ser feitas até 21 de outubro 
pelo site www.festivaldominuto.com.br. Uma edição, o tema é a palavra: a organização do evento 
sugere que os interessados escolham uma palavra que amam ou que odeiam e produzam a partir 
dela o seu vídeo de no máximo um minuto. O importante é que o curta tenha uma boa ideia. As 
melhores ideias levam o prejuízo de mil reais. Para conferir ganhadores das próximas edições e 
saber como exibir os vídeos do Festival do Minuto em sua instituição, acesse o site do evento.

FONTE: Revista Língua Portuguesa (nº 82), agosto de 2012.

http://www.festivaldominuto.com.br
http://www.festivaldominuto.com.br
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ATIVIDADE 13 – JOGO DOS ERROS 2

APORTE TEÓRICO

O mecanismo de controle da compreensão implica em estado de alerta do leitor que 
permite detectar o erro a respeito tanto do processamento das sucessivas hipóteses e verificações, 
como de sua integração em uma compreensão global do que se lê. Trata-se de uma atividade 
metacognitiva de autoavaliação constante do leitor sobre seu próprio processo de construção 
de sentido, que lhe permite aceitar como válida a informação recebida e, portanto, continuar 
a leitura ou, caso contrário, adotar alguma estratégia que lhe permita refazer o processo para 
reconstruir o significado (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 46).

DESCRITOR – PROVA BRASIL

Não há referência.

OBJETIVO

Levar o aluno a exercitar o controle da própria compreensão.

MATERIAIS

Uma cópia do texto para cada aluno.

INSTRUÇÕES

Entregue para cada aluno uma cópia do texto. Peça que eles leiam-no com atenção, 
tentando descobrir o que há de errado nele.
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SOLUÇÃO

Como funciona a caixa preta?

Nem sempre são as notícias boas que ganham destaque na TV, no rádio, nos jornais e 
nas páginas da internet. Notícias sobre quedas de avião, por exemplo, são sempre tristes e se 
espalham muito depressa. Já reparou que sempre que há um acidente grave com aviões fala-se 
em encontrar a caixa-preta? Quem sabe o que é isso? E como funciona?

Ao contrário do que o nome diz, a caixa-preta não é preta. Até já foi, mas hoje em dia, para 
facilitar sua localização, é pintada de cores fortes, como vermelho e laranja.

A caixa-preta funciona como um gravador de vozes da tripulação na cabine de comando 
e, também, como um arquivo de dados de voo, registrando, o tempo todo, a velocidade, sua 
aceleração, alerta de falhas dos sistemas, etc.

Para resistir a imprevistos como incêndios, explosões e grandes profundidades aquáticas, 
a caixa preta é feita de materiais muito resistentes, um deles é o titânio. Ela quase sempre fica 
localizada na cauda da aeronave, que costuma ser a última parte a sofrer o impacto da queda.

Localizar a caixa-preta não é importante apenas para saber o que aconteceu nos casos de 
acidente. Ela é fundamental para que se possam corrigir falhas e prevenir situações semelhantes 
em outros voos.

Na opinião de muitos especialistas, as informações contidas na caixa-preta ajudam a fazer 
com que o avião seja um dos meios mais seguros.

Pedro Teixeira Lacava, Divisão de Engenharia Aeroespacial, Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (Ciência Hoje para Crianças, nº 274, dezembro de 2015).
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ATIVIDADE DE LEITURA

Você já deve conhecer o Jogo dos 7 Erros! Essa atividade é bem parecida. 

No texto abaixo há 7 problemas e você precisa descobri-los, sublinhando o trecho que você 
considera que não combina. Após, tente corrigir o trecho, reescrevendo-o de forma que fique 
compreensível. 

Boa sorte!

Como funciona a caixa preta?

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/abrindo-a-caixa-preta/

Nem sempre são as notícias que ganham destaque na TV, no rádio, nos jornais e nas páginas da 
internet. Notícias sobre quedas de avião, por exemplo, são sempre tristes e se espalham muito depressa. Já 
reparou que sempre que há um acidente grave com aviões fala-se em desaparecer com a caixa-preta? Quem 
sabe o que é isso? E como funciona?

Ao contrário do que o nome diz, a caixa-preta não é preta. Até já foi, por isso hoje em dia, para 
facilitar sua localização, é pintada de cores discretas, como vermelho e laranja.

A caixa-preta funciona como um gravador de vozes da tripulação na cabine de comando e, também, 
como um arquivo de dados de voo, registrando, o tempo todo, a velocidade, sua aceleração, alerta de falhas 
dos sistemas, etc.

Para resistir a imprevistos como incêndios, explosões e grandes profundidades aquáticas, a caixa-
preta é feita de materiais muito resistentes, um deles é o titânio. Ela quase sempre fica localizada na cauda 
da aeronave, que costuma ser a primeira parte a sofrer o impacto da queda.

Localizar a caixa-preta não é importante apenas para saber o que aconteceu nos casos de acidente. 
Ela é fundamental para que se possam corrigir falhas e provocar situações semelhantes em outros voos.

Na opinião de muitos especialistas, as informações contidas na caixa-preta ajudam a fazer com que o 
carro seja um dos meios mais seguros.

Pedro Teixeira Lacava, Divisão de Engenharia Aeroespacial, Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(Ciência Hoje para Crianças, nº 274, dezembro de 2015).

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/abrindo-a-caixa-preta/
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ATIVIDADE 14 – TEXTO EMBARALHADO

APORTE TEÓRICO

Os alunos devem perceber que a ordenação de uma narrativa apoia-se em uma linha 
cronológica de acontecimentos, que não pode mudar de repente, ou seja, uma argumentação 
situa de forma organizada seus prós e contras (COLOMER; CAMPS, 2002). Ao ordenar um texto, 
deverão refletir sobre os indícios deixados pelo autor do texto, o que exige uma leitura minuciosa 
e produção de inferências.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D12: Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 
advérbios, etc.

OBJETIVO

- Identificar a sequência lógica de conto curto.

MATERIAIS

Uma fotocópia da atividade para cada aluno.

INSTRUÇÕES

Solicitar que os alunos desembaralhem os trechos dos textos, de forma que tenha 
sequência lógica.

SOLUÇÃO

Texto 1: Maria, certo dia, foi à escola mas estava fechada. Por isso telefonou para uma 
colega de classe. Então descobriu que, na verdade, aquele dia era domingo. Assim, ela voltara 
para casa.

Texto 2: Maria, ontem à noite, correu à sacada do seu apartamento, quando ouviu um 
barulho que parecia seu gato caindo do telhado. Então começou a chorar, pois lembrou que, 
desde ontem ela não tinha mais gatos, já que ele fora atropelado.
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ATIVIDADE DE LEITU
RA

N
esta atividade estão narradas duas situações que aconteceram

 com
 M

aria. Só que as palavras estão em
baralhadas. Para desem

baralhar 
essas situações, você terá que ler com

 atenção as palavras dos quadros, escolhendo um
a ou outra para a com

posição da narrativa. À m
edida que for 

m
ontando as situações, registre-as em

 seu caderno.
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ATIVIDADE 15 – TEXTO EMBARALHADO 2

APORTE TEÓRICO

Os alunos devem perceber que a ordenação de uma narrativa apoia-se em uma linha 
cronológica de acontecimentos, que não pode mudar de repente, ou seja, uma argumentação 
situa de forma organizada seus prós e contras (COLOMER; CAMPS, 2002). Ao ordenar um texto, 
deverão refletir sobre os indícios deixados pelo autor do texto, o que exige uma leitura minuciosa 
e produção de inferências.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D8: Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.

D12: Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 
advérbios, etc.

OBJETIVO

- Identificar a sequência lógica de conto curto.

MATERIAIS

Uma fotocópia da atividade para cada aluno.

INSTRUÇÕES

Solicitar que os alunos desembaralhem os trechos dos textos, de forma que tenha 
sequência lógica.
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SOLUÇÃO

Noite de Natal

Fernando Silva dirige o hospital de crianças, em Manágua. Na véspera do Natal, ficou 
trabalhando até muito tarde. Os foguetes esposavam e os fogos de artifício começavam a iluminar 
o céu quando Fernando decidiu ir embora. Em casa, esperavam por ele para festejar.

Fez um último percorrido pelas salas, vendo se tudo ficava em ordem, e estava nessa 
quando sentiu que passos o seguiam. Passos de algodão: virou e descobriu que um dos 
doentinhos andava atrás dele. Na penumbra, reconheceu-o. Era um menino que estava sozinho. 
Fernando reconheceu sua cara marcada pela morte e aqueles olhos que pediam desculpas ou 
talvez pedissem licença.

Fernando aproximou-se e o menino roçou-o com a mão:

– Diga para... – sussurrou o menino. – Diga para alguém que eu estou aqui.

GALEANO, Eduardo. In: O livro dos abraços (2000).
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ATIVIDADE DE LEITURA

1. Quem nunca brincou com quebra-cabeça? É um jogo muito divertido, com o qual podemos 
aprender muito! Este é um quebra-cabeça de um texto. Recorte as peças e tente desembaralhar o 
texto de forma que ele fique com sentido. Preste atenção às dicas que o próprio texto lhe dá. Boa 
sorte!

2. Foi divertido montar? Com certeza, construir um quebra-cabeça é tão divertido quanto! 
Vamos ver? Siga as instruções abaixo:

a) Escolha um texto (história, notícia, ...). Mas cuidado, não dá para escolher qualquer texto. 
Precisa ser um que tenha sequência e que dê dicas da continuidade.

b) com o apoio de um editor de texto (computador)  desembaralhe-o. 

b) Imprima duas vias em folha de ofício. Cole uma das folhas em um papel duro (papelão, por 
exemplo), espere secar, e recorte. A outra será a solução do seu jogo.

c) Escolha uma caixa bem descolada para guardar o seu jogo e pronto! É só convidar os 
colegas para trocarem os jogos.
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ATIVIDADE 16 – ENTREVISTA MALUCA – CADÊ AS PERGUNTAS?

APORTE TEÓRICO

Para fazer inferências o “leitor conta com dados do texto, elementos do seu conhecimento 
prévio, bem como da situação comunicativa que juntos possibilitarão a ele fazer deduções, 
generalizações, entre outras operações mentais necessárias à compreensão do texto” 
(COSCARELLI, 2002, p. 13). Pereira (2009b) menciona que as inferências são informações não 
explícitas no texto, que devem ser acrescidas a ele pelo leitor, respeitando-se as indicações do 
texto. Isso significa que o leitor não pode seguir livremente suas vontades, mas está atrelado às 
pistas do texto.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

OBJETIVO

- Incentivar o aluno a produzir inferências, levando-o a descobrir a pergunta feita para 
cada resposta.

MATERIAIS

Uma fotocópia da atividade para cada aluno.

INSTRUÇÕES

Nessa atividade, os alunos devem ler o texto e encaixar as perguntas nas suas respectivas 
respostas.
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SOLUÇÃO

ISTOÉ - Num mundo veloz e tecnológico, está difícil parar para ler?

ISTOÉ - Como vê o Brasil de 2015? 

ISTOÉ - O sr. trabalha com a leitura. Vê perspectivas na educação?

ISTOÉ - O sr. presenteia meninos de rua com livros?

ISTOÉ - A história da sua família tem a ver com a multiplicação da leitura. 

ISTOÉ - Se essa livraria falasse...

ISTOÉ - Dos escritores que passaram por aqui, quem mais o emocionou?

ISTOÉ - Que livros o marcaram?

ISTOÉ - Como viu a febre dos livros para colorir?

ISTOÉ - E os livros digitais?

ATIVIDADE DE LEITURA

Você já ouviu falar da Livraria Cultura? É uma das maiores do Brasil! Nesta atividade, vamos 
trabalhar com uma entrevista feita pela Revista Época com o dono dessa livraria. Para tornar a 
leitura da entrevista mais desafiadora, tiramos as perguntas. Sua tarefa será ler as respostas dadas e 
definir a pergunta que foi feita que levou àquela respostas.

PERGUNTAS:

- O sr. trabalha com a leitura. Vê 
perspectivas na educação?

-  Que livros o marcaram?

- Dos escritores que passaram por aqui, 
quem mais o emocionou?

- Num mundo veloz e tecnológico, está 
difícil parar para ler?

-  O sr. presenteia meninos de rua com 
livros?

-  Como vê o Brasil de 2015? 

- Como viu a febre dos livros para colorir?

-  Se essa livraria falasse...

- E os livros digitais?

-  A história da sua família tem a ver com 
a multiplicação da leitura
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“É FÁCIL TIRAR CRIANÇA DA RUA COM LIVRO”

O dono da Livraria Cultura, que fatura R$ 500 milhões por ano, fala da crise, de educação e 
conta saborosas histórias com Vinícius de Morais, José Saramago e a do delegado que se declarou 
poeta Pedro Herz escolheu ser livreiro por medo. Na década de 1970, temia pela ‘aventura’ da mãe, 
Eva Herz, em sair do pequeno negócio de aluguel de livros alemães para abrir, há 45 anos, a Livraria 
Cultura, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. “Eu sonhava mesmo em estudar medicina. 
Ajudei amigos médicos em cirurgias. Fiz partos”, revela ele, aos 75 anos. [...] Junto com os filhos, ele 
cuida de seu negócio com a minúcia de quem maneja um bisturi. Pedro Herz, que não virou doutor, 
tornou-se o livreiro mais bem sucedido do Brasil.  

ISTOÉ - _________________________________________________________________

PEDRO HERZ -  A indústria do entretenimento cresce, mas não dá para expandir o tamanho 
do dia. Não é mais possível. As pessoas têm menos tempo. Ler é uma atividade solitária que requer 
conforto e concentração. Eu estou lendo muito menos. Eu pifo. Chego em casa, pego meu livro, e 
acabo dormindo. Isso tem acontecido com todo mundo. As pessoas estão lendo menos. Você tem 
as redes sociais, os sites. Tudo é mais superficial. 

ISTOÉ - _________________________________________________________________

PEDRO HERZ - O nepotismo e a corrupção no Brasil começaram com Pero Vaz de Caminha. 
Numa carta, ele pede para o rei de Portugal emprego para um parente. Comentava isso com 
Laurentino Gomes no meu talk show no Canal Arte 1 com gente do mercado editorial. Temos que 
quebrar o ciclo. Pergunto para amigos às vezes: o que funciona no Brasil? Imunização infantil, 
apuração eleitoral e arrecadação tributária. Não consigo dizer uma quarta coisa. 

ISTOÉ - _________________________________________________________________

PEDRO HERZ - Primeira providência: investir no professor e não no prédio. Pátria educadora 
é de novo fazer escola com telhado e quatro paredes. Educação não é isso. Não há boa formação 
de professores. E como formar leitores? O único lugar onde se forma leitores é em casa. Professor 
ajuda. Mas quem faz leitor é família. Pai, mãe. O bichinho que faz a pessoa ler é picado em casa. 
Meus filhos liam de ponta cabeça para me imitar. Esse exemplo não é dado. E aqueles que dão são 
teoricamente pessoas mais formadas, que estão tendo menos filhos. 

 ISTOÉ - _________________________________________________________________
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PEDRO HERZ -  Pego livros que danificam e deixo no carro. Quando vem uma criança de rua 
pedir, dou o livro. Eles saem da rua em segundos. Em instantes tem três, quatro sentados juntos, 
folheando. Tirar criança da rua com livro é fácil. É vontade política de fazer. Vi muito essa cena. Eles 
param de pedir, vender e se voltam para o livro.

ISTOÉ - _________________________________________________________________

PEDRO HERZ - Minha mãe alugava livros para ajudar meu pai. Eles fugiram do nazismo em 
Berlim, chegaram aqui em 1939 (mostra os passaportes impecáveis, de 1935). Fugiram no último 
minuto. Nasci aqui. Meus avós foram mortos pelo nazismo. Nossos amigos eram judeus alemães e 
não tinham o que ler. Ela comprava livros alemães e alugava. Era como uma videolocadora, mas em 
1947. As pessoas pagavam para ler como se paga filme para assistir. Aí a biblioteca virou a livraria 
Cultura, em 1969.

ISTOÉ - _________________________________________________________________

PEDRO HERZ - Também aconteceram coisas tristes. Há alguns anos um louco matou um 
estudante dentro da livraria com um taco de basebol.  O menino estava abaixado vendo um livro 
na prateleira e o cara chegou por trás. Foi uma tragédia. O socorro e a polícia vieram rápido. O cara 
foi preso. Pelo que sei, está no manicômio judiciário. O menino era ilustrador e tinha pintado uma 
escultura de vaca da Cow Parede. A gente arrematou e doou o dinheiro para os pais. Ele ficou 10 
meses na UTI do Hospital das Clínicas e faleceu. Tempos depois, a mãe moveu uma ação contra a 
livraria e contra mim. Alegou que devíamos ter proteção. Pediu R$ 2 milhões de indenização. Mas 
perdeu. 

ISTOÉ - _________________________________________________________________

PEDRO HERZ - José Saramago. Foi em 2008, um ano após a livraria da Paulista ser 
reinaugurada. Ele morreu logo depois. Ele e a Pilar, sua mulher, ficaram boquiabertos. “Isso é uma 
catedral”, disse. E escreveu no blog dele. Pedi autorização para reproduzir. O texto está no livro 
Cadernos de Saramago, de 2008. Ele escreveu: “A última imagem que levamos do Brasil é de uma 
bonita livraria. Uma catedral de livros. A Livraria Cultura é uma obra de arte.” Um prêmio Nobel de 
Literatura falar isso, emociona, né?

ISTOÉ - _________________________________________________________________

PEDRO HERZ - Não tenho preferidos nem releio livro. Há tantos que não li, por que reler? 
Lembro o meu primeiro livro: “João Felpudo”. Uma tradução de um livro infantil alemão.  Há livros 
que odiei. Lendo “Ulisses”, James Joyce me chamou de idiota a vida inteira. Já perdi amigo porque 
indiquei uma obra que adoro, “Cem anos de solidão”, do Gabriel Garcia Marques. Ele dizia: “Você 
estragou minhas férias com essa porcaria que me indicou”. Livro tem personalidade própria. E, para 
interessar, depende do estado do leitor.

ISTOÉ - _________________________________________________________________

PEDRO HERZ -  Torço para que essas pessoas um dia venham a ler. Dizem que é terapia. Acho 
que o leitor de verdade busca outra coisa para se entreter. Talvez seja mais barato que terapeuta. 
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A gente vendeu que nem pão quente. Mas a febre acabou. O livro para colorir veio da indústria de 
lápis de cor e salvou muitas editoras da crise. A indústria editorial se aproveitou desse oportunismo. 

ISTOÉ - _________________________________________________________________

PEDRO HERZ - Vendemos e-book, livros eletrônicos, vendemos o aparelho Kobo com 
exclusividade no Brasil. Mas o livro digital não vingou no Brasil. Representa 2% das nossas vendas. O 
que mais vende na Livraria Cultura é o livro tradicional, de papel mesmo.
Fonte: Revista Época, 30.Set.15 (adaptado).  Disponível em: <http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/437336_
E+FACIL+TIRAR+ CRIANCA+DA+RUA+COM+LIVRO+>. Acesso em: 05 out. 2015.
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ATIVIDADE 17 – INFERÊNCIAS A PARTIR DE TIRINHAS

APORTE TEÓRICO

Para fazer inferências o “leitor conta com dados do texto, elementos do seu conhecimento 
prévio, bem como da situação comunicativa que juntos possibilitarão a ele fazer deduções, 
generalizações, entre outras operações mentais necessárias à compreensão do texto” 
(COSCARELLI, 2002, p. 13). Pereira (2009b) menciona que as inferências são informações não 
explícitas no texto, que devem ser acrescidas a ele pelo leitor, respeitando-se as indicações do 
texto. Isso significa que o leitor não pode seguir livremente suas vontades, mas está atrelado às 
pistas do texto.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D13: Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.

OBJETIVO

- Levar o aluno a produzir inferências de tirinhas.

MATERIAIS

Uma fotocópia da atividade para cada aluno.

INSTRUÇÕES

É importante que essa atividade seja feita individualmente, pelos alunos. Num segundo 
momento, os alunos sentam-se em duplas para comparar suas respostas. Em caso de divergência, 
os alunos devem voltar ao texto, reler o trecho referente àquela questão e discutir até que 
cheguem a um consenso.

Após, a atividade é socializada na turma toda, com a mediação da professora.

SOLUÇÃO

Tirinha 1: a, b, c, e f h, i k.

Tirinha 2: b, g, e

Tirinha 3: a, b, h, j.



63SUMÁRIO

ACERVO DIDÁTICO ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO LEITORA:
UMA PROPOSTA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB A PERSPECTIVA DAS METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO

ATIVIDADE DE LEITURA

1. As tiras nos divertem e nos fazem pensar sobre diversos assuntos. Contudo, para 
compreendê-las, é preciso saber ler o que não está escrito. Vamos exercitar isso!

Nas tirinhas abaixo, assinale somente o que pode ser inferido delas.

TIRINHA 1

http://clubedamafalda.blogspot.com/2007/02/tirinha-305.html#.X73HBGhKjIU

a. (   ) Para Mafalda, o mundo está uma bagunça. 

b. (   ) Mafalda tem esperança de que o mundo pode melhorar. 

c. (   ) Mafalda conversa com o amigo sobre um mundo sem agressões. 

d. (   ) O amigo de Mafalda, no primeiro quadrinho, não concorda com ela. Está sendo 
irônico.  

e. (   ) O amigo de Mafalda também acredita que as novas gerações podem fazer um mundo 
melhor, sem agressões. 

f. Embora tenha concordado com Mafalda, revida a agressão sofrida.

g. (   ) A Mafalda concorda com a máxima: “olho por olho, dente por dente”. 

h. (   ) O amigo de Mafalda concorda com a máxima: “olho por olho, dente por dente”. 

i. (   ) No último quadrinho, a expressão do amigo de Mafalda nos remete à expressão: “Não 
deveria ter feito isso!”. 

j. Ao ver a situação em que o amigo se envolveu, Mafalda lhe dá uma lição moral.

k. Reportando-se ao terceiro quadrinho, Mafalda menciona: “Vamos fazer um mundo 
melhor”. Com isso, ela sugere que todos estão dispostos a colaborar para o bem coletivo. 

l. O terceiro quadrinho mostra que, de fato, todos estão comprometidos na construção de 
um mundo melhor.
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TIRINHA 2

https://minilua.com/wp-content/uploads/2014/03/animais-mutilados_thumb_311.jpg

a. (   ) O título da tirinha é: “Animais mutilados”. Assim, todos os seres apresentados são 
animais.

b. (   ) O tema dessa tirinha tem relação com a preservação ambiental. 

c. (   ) A tirinha trata da postura do ser humano diante do terrorismo, já que ele está armado.

d. (   ) Essa tirinha mostra o ser humano como o “mocinho” da história.

e. (   ) A tirinha nos diz que todos os humanos são sem cérebro e sem coração. 

f. (   ) O olhar dos bichos transmite esperança.

g. (   ) Todos os animais apresentados na tirinha estão mutilados.

h. (   ) O furo da jaqueta do humano indica a falta do órgão coração .

i. (   ) O não ter cérebro e não ter coração indica que os homens caçadores são ignorantes e 
sem compaixão.

j. (   ) A tirinha nos diz que todos os humanos que caçam são sem cérebro e sem coração. 

k. (   ) Sabe-se que o cachorro é o melhor amigo do homem. Na tirinha, isso fica evidente.

l. (   ) É provável que a mutilação dos animais evidenciados na tirinha seja para fins comerciais.

TIRINHA 3

https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/106515334324/tirinha-original

a. (   ) O tema da tirinha é a preocupação excessiva com as aparências. 
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b. (   )Ao ver a expressão da tristeza da menina, Armandinho resolve consolá-la. 

c. (   ) O que inspirou a fala de Armandinho, no primeiro quadrinho, foram os olhos do sapo.

d. (   ) Armandinho é um menino que costuma cometer bullying na escola.

e.(  ) Pelo olhar da menina no primeiro quadrinho, infere-se que o sapo também tem 
problemas de visão. 

f. (   ) O conteúdo da tirinha leva a crer que o sapo virará príncipe.

g. (   ) Na tirinha, não fica evidente se a menina se convence ou não com as palavras de 
Armandinho.

h. (   ) No contexto da tirinha, não enxergar além das aparências é um problema muito grave. 

i. (   ) A tirinha nos faz pensar que usar óculos é motivo de vergonha.

j. (   ) Armandinho não se preocupa com a condição da colega.

k. (   ) Armandinho se preocupa com as aparências.

2. Agora é sua vez! Vá para o jornal ou revista e selecione uma tirinha bem interessante. Em 
seguida, cole-a em uma folha e crie frases verdadeiras e falsas sobre o que pode ser inferido dessa 
tirinha que você escolheu. Na próxima aula, você irá trocar com um colega.
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ATIVIDADE 18 – RECONHECIMENTO DE AMBIGUIDADES

APORTE TEÓRICO

Coscarelli (1996) considera importante incentivar os estudantes a reconhecerem vários 
sentidos de frases ambíguas para trabalhar com o processamento sintático conjuntamente com 
o semântico. “Analisando as possibilidades de interpretação e as relações entre os elementos 
da frase em cada interpretação possível, estaríamos desenvolvendo nos alunos uma maneira de 
perceber as possibilidades de relações entre os elementos dos textos” (COSCARELLI, 1996, p. 3).

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

OBJETIVO

- Incentivar os alunos a reconhecer ambiguidades.

MATERIAIS

- Fotocópia do texto e das questões para cada aluno.

INSTRUÇÕES

Fica ao encargo do professor realizar uma gincana individual ou em dupla, para ver quem 
consegue descobrir o maior número de ambiguidades, ou solicitar que façam individualmente 
em casa ou na sala de aula.
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SOLUÇÃO

1. Carlos pediu a José para assinar o contrato.

Carlos pediu permissão a José que assinasse o contrato. / Carlos pediu que José assinasse 
o contrato.

2. É proibido entrar na loja de bonés.

É proibido entrar na loja usando bonés. / É proibido entrar na loja que vende bonés.

3. A médica falou com a paciente parada na enfermaria.

A médica, parada na enfermaria, falou com a paciente. /  A médica falou com a paciente 
que estava parada na enfermaria.

4. Papa abençoa fieis do hospital.

Papa, do hospital, abençoa fieis. / Papa abençoa os fieis do hospital.

5. Ele estava em minha companhia.

Ele estava em minha presença. / Ele estava em minha empresa.

6. Junior encontrou a namorada em seu carro.

Junior encontrou a namorada no carro dele. / Junior encontrou a namorada no carro dela.

7. A cachorra da minha vizinha é linda.

Minha vizinha, que é uma cachorra, é linda. / A cadelinha da minha vizinha é linda.

8. O cadáver foi encontrado perto do banco.

O cadáver foi encontrado perto do assento. / O cadáver foi encontrado perto da agência 
bancária.

9. A avó encontrou o neto em seu quarto.

A avó encontrou o neto no quarto dele. / A avó encontrou o neto no quarto dela.

10. Abandonei meu irmão contrariado.

Abandonei meu irmão que estava contrariado. / Contrariado, abandonei meu irmão.

11. O homem viu o incêndio do prédio ao lado.

O homem viu que o incêndio ao lado estava incendiando. / Do prédio ao lado, o homem 
viu o incêndio.
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ATIVIDADE DE LEITURA
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ATIVIDADE 19 – SUMARIZAÇÃO DE CONTO DE FADAS MODERNO

APORTE TEÓRICO

A elaboração de resumos está relacionada às estratégias necessárias para estabelecer 
o tema de um texto, para gerar ou identificar sua ideia principal e seus detalhes secundários. 
Para resumir um conteúdo de um texto, deve-se seguir os seguintes passos: omitir, selecionar, 
generalizar e construir ou integrar.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D9: Diferenciar as partes principais das secundárias de um texto.

OBJETIVOS

- Treinar a entonação da leitura.

- Levar os alunos a produzir um resumo de um conto, distinguindo a ideia principal explícita 
e os detalhes que se relacionam com ela em um parágrafo.

MATERIAIS

- Cópia da folha para cada aluno.
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INSTRUÇÕES

Atividades antes das atividades de interpretação:

Ao entregar o texto aos alunos, a professora, questiona: Qual é o título do texto que 
iremos ler hoje? Como assim, vocês já leram histórias sobre fadas, não leram? Deem exemplos 
de histórias com fadas? Que outros personagens há nessas histórias? Em alguma dessas histórias 
elas tiraram férias? No tempo das fadas, havia férias? Que estranho, né? Vamos ver como vai ser 
essa história?

A professora propõe uma leitura inicial, silenciosa. Após, separa os alunos em grupos de três 
para que façam uma leitura dramatizada. A história deve ser lida três vezes, de modo que cada um 
seja o personagem pelo menos uma vez. A professora deve incentivar os alunos a reproduzirem a 
cena que se passa na história, e tentarem falar com bastante entonação. Ela deve acompanhar a 
entonação da leitura, verificando as exclamações e demais entonações que ocorrem ao longo do 
texto.

Questionamentos orais a serem feitos após a leitura: 

- Agora vocês já leram a história diversas vezes. Vamos contar a história com as nossas 
palavras, mas só o essencial, deixando os detalhes de lado. Certo?

- Como inicia a história?

- O que acontece depois?

- Vocês perceberam que esta história reporta os contos de fadas para os dias de hoje? 
Deem exemplos disso.
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As férias das fadas

Cinderela digita os números apressada em seu celular. A chamada alcança uma praia 
ensolarada, onde três fadas descansam à beira-mar. Fada Madrinha atende: 

- Alô, madrinha? – pergunta ansiosa Cinderela. 

- Oi, Cinderela! Como vai? 

- Estou com problemas, madrinha! 

- O que houve, querida! Os móveis novos do palácio não chegaram? 

- Não! É coisa séria! A Branca de Neve está em apuros. 

-Ah! Mas nós avisamos àquela menina para cortar a maçã da dieta. 

- Ela cortou! Mas, dessa vez, a rainha usou um disfarce de demonstradora e deu uma barrinha 
de cereal para ela provar no supermercado. A Branca está apagada até agora. 

- Qual sabor? 

- Maçã! 

- Ah! Eu sabia! Tinha maçã no meio! 

- Vem me ajudar, madrinha! 

- Nem pensar! Estamos planejando essas férias há séculos... de verdade! 

- E a Branca? 

- Peça ajuda aos anões! 

- Não dá, madrinha. Os anões aderiram à greve do Sindicato dos Mineiros. 

- Bom, então tente algum príncipe... 

- Todos os príncipes estão participando do reality show “O Rei Encantado”. Vão passar um 
mês trancados num castelo, pra ver quem se torna rei. 

- Ai, menina! Sinto muito! Vamos deixar a Branca aproveitar essa soneca mais um pouquinho 
então. Sabe-se lá em que milênio teremos outras férias. Até março é só praia, caminhadas, água 
mineral sem gás... e bailes com uns elfos bem bonitinhos. Hi! Hi! Hi! Quero entrar em forma. Chega 
de sermos desenhadas como titias rechonchudas, naqueles livrinhos onde você está sempre linda e 
maravilhosa. 

- Ah! Só um voo rapidinho. Por favor... 

- Por pura coincidência, estou hidratando minhas asas neste momento. Até março, Cinderela! 
Confio em você pra resolver essa confusão. Boa sorte! 

- Alô! Alô! 
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Cinderela liga outra vez. Ouve uma mensagem: 
“Esta é a caixa postal da Fada Madrinha. Não posso 
atender agora. Após ouvir abracadabra , deixe o seu 
recado que ficarei encantada em retornar a ligação.” Ela 
fecha o celular, vermelha de brava.
Autor: Denis Winston Brum. Trecho retirado do livro As férias das fadas.

Resumo do conto: “As férias das fadas”, de Denis 
Windson Brum

Cinderela estava em apuros porque ____________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Resolveu, então, _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Porém, Branca de Neve deu à Cinderela outras saídas, como __________________________
___________ _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Como não tinha outro jeito, e Branca não queria abrir mão das suas férias, propôs que ______
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

http://casosecoisasdabonfa.blogspot.com/2013/03/
ilustracao-design-grafico-e-artesanato.html
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ATIVIDADE 20 – LEITURA COMPARTILHADA DE CONTO

APORTE TEÓRICO

A elaboração de resumos está relacionada às estratégias necessárias para estabelecer 
o tema de um texto, para gerar ou identificar sua ideia principal e seus detalhes secundários. 
Para resumir um conteúdo de um texto, deve-se seguir os seguintes passos: omitir, selecionar, 
generalizar e construir ou integrar.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D9: Diferenciar as partes principais das secundárias de um texto.

OBJETIVO

Levar os alunos a desenvolverem a estratégia de sumarizar conto, distinguindo a ideia 
principal explícita e os detalhes que se relacionam com ela em um parágrafo.

MATERIAIS

Caixa de fósforos.

Cópia para cada aluno do texto e da atividade de leitura compartilhada.

INSTRUÇÕES

1ª etapa: O professor propõe a seguinte atividade de motivação para a leitura a partir da 
caixa de fósforos. Ao acendê-lo, ele questiona: Qual pode ser a utilidade de um fósforo? Quanto 
tempo vocês acham que ele pode ficar aceso?  E propõe a alguns alunos que o risquem. 

2ª etapa: Para saber qual a relação dos fósforos com o texto, propõe a leitura do conto. 
Sugere-se que a primeira leitura seja feita pela própria professora. 

Questionamentos: Que partes do texto mais impressionou vocês? Há algum trecho que 
vocês acharam especialmente bonito? Vocês esperavam que a história terminasse assim? Vocês 
gostariam que o final fosse diferente?

3ª etapa: A professora propõe uma leitura compartilhada, em grupos, que levará em conta 
as seguintes ações: 

- Leitura oral do segmento por um aluno (mesmo que os alunos estejam em grupo, a leitura 
deverá ser para a turma toda). Comentários gerais de compreensão do texto. Como o primeiro 
segmento já está feito, deve ser comentado porque foram apontados esses assuntos.

- Na sequência, outro aluno lê o próximo segmento, a partir do qual devem ser feitos 
comentários gerais motivados por questionamentos feitos pela professora.
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- Então, cada aluno, individualmente, terá 3 minutos para preencher a tabela com os 
assuntos emergentes no trecho. 

- Feito isso, cada grupo terá 3 minutos para conversar sobre a tabela. É importante que 
cada aluno explique seu raciocínio, tentando convencer o colega de que está certo. Todos do 
grupo devem ter a mesma resposta. 

- Momento de socialização, em que os grupos apresentam seu quadro. Dessa forma, 
repete-se a mesma sequência o 2º segmento nos demais.

SUGESTÃO DE RESPOSTAS

2º segmento: Apresentação da personagem; A noite de ano-bom; Uma noite de inverno; 
Sofrimentos de uma criança numa noite de inverno; etc.

- Descanso num canto, entre duas casas.

- Impossibilidade de voltar para casa

- O primeiro fósforo

- O primeiro sonho: o interior de uma casa, numa lareira.

3º segmento: O segundo fósforo; O segundo sonho; A primeira alucinação; Sonhando com 
uma lareira, etc.

- O segundo fósforo.

- O segundo sonho: interior de uma casa; o ganso assado.

4º segmento: O terceiro fósforo; O terceiro sonho; Sonho com uma árvore de Natal; A 
estrela cadente,

- O terceiro fósforo.

- O terceiro sonho: uma árvore de Natal.

- As estrelas; a estrela cadente.

5º segmento: O quarto fósforo; O quarto sonho; A avó; A morte da menina; etc.

- O quarto fósforo.

- O quarto sonho: a velha avó.

- A morte da menina.

A manhã seguinte.

ADAPTADA DE:

Anglo Sistema de Ensino – Apostila de Língua Portuguesa 7º ano (3), 2011.
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ATIVIDADE DE LEITURA

A MENINA DOS FÓSFOROS

Fazia tanto frio! A neve não parava de cair no leste europeu, e a gélida noite aproximava-
se. Aquela era a última noite de dezembro, véspera do dia de Ano Novo. Perdida no meio do frio 
intenso e da escuridão uma pobre menina seguia pela rua afora, a cabeça descoberta e os pés 
descalços. É certo que ao sair de casa trazia um par de chinelos, mas estes não duraram muito 
tempo, porque eram uns chinelos que já tinham pertencido à mãe, e ficavam-lhe tão grandes, 
pesados e encharcados de neve que a menina os perdeu quando teve de atravessar a rua, correndo, 
para fugir de um bonde. Um dos chinelos desapareceu no meio da neve, e o outro foi apanhado por 
um garoto que o levou, pensando fazer dele um berço para a irmã mais nova brincar.

Por isso, a menina seguia com os pés descalços e já roxos de frio; levava no bolso dianteiro do 
avental uma quantidade de fósforos, e estendia um maço deles a todos que passavam, oferecendo: 
— Quer comprar fósforos bons e baratos? — Mas o dia lhe tinha sido adverso. Ninguém comprara 
os fósforos, e, portanto, ela ainda não conseguira ganhar um tostão sequer. Sentia fome e frio, e 
estava com a cara pálida e as faces encovadas. Pobre criança! Os flocos de neve caíam-lhe sobre os 
cabelos compridos e loiros, que se encaracolavam graciosamente em volta do pescoço magrinho; 
mas ela nem pensava nos seus cabelos encaracolados. Através das janelas, as luzes vivas e o cheiro 
delicioso da carne assada chegavam à rua, porque era véspera de Ano Novo. Nisso, sim, é que ela 
pensava, o que lhe enchia de água a boca. 

Sentou-se no chão e encolheu-se no canto de uma varanda. Sentia cada vez mais frio, mas 
não tinha coragem de voltar para casa, porque não vendera um único maço de fósforos, e não podia 
apresentar nem uma moeda; e o padrasto, malvado, seria capaz de lhe bater. E afinal, em casa 
também não havia calor. A família morava numa meia-água, um barraco, e o vento metia-se pelos 
buracos das telhas, apesar de terem tapado com farrapos e palha as fendas maiores. Tinha as mãos 
quase paralisadas com o frio. Ah, como o calorzinho de um fósforo aceso lhe faria bem! Se tirasse 
um, um só palito, do maço, e o acendesse na parede para aquecer os dedos...! Pegou num fósforo 
e: Fcht!, a chama espirrou e o fósforo começou a queimar ! Parecia a chama quente e viva de uma 
vela, quando a menina a tapou com a mão.

Mas, que luz era aquela? A menina imaginou que estava sentada em frente de uma lareira 
cheia de ferros rendilhados, com um guarda-fogo de cobre reluzente. O lume ardia com uma chama 
tão intensa, e dava um calor tão bom...!  Mas, o que se passava? A menina estendia já os pés para se 
aquecer, quando a chama se apagou e a lareira desapareceu. E viu que estava sentada sobre a neve, 
com a ponta do fósforo queimado na mão.

Riscou outro fósforo, que se acendeu e brilhou, e o lugar em que a luz batia na parede 
tornou-se transparente como vidro. E a menina viu o interior de uma sala de jantar onde a mesa 
estava coberta por uma toalha branca, resplandecente de louças delicadas, e mesmo no meio da 
mesa havia um ganso assado, com recheio de ameixas e puré de batatas, que fumegava, espalhando 
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um cheiro apetitoso. Mas, que surpresa e 
que alegria! De repente, o ganso saltou da 
travessa e rolou para o chão, com o garfo e 
a faca espetados nas costas, até junto da 
menina. O fósforo apagou-se, e a pobre 
menina só viu na sua frente a parede negra 
e fria.

Acendeu um terceiro fósforo. 
Imediatamente se viu ajoelhada debaixo de 
uma enorme árvore de Natal. Era ainda maior 
e mais rica do que outra que tinha visto no 
último Natal, através da porta envidraçada, 
em casa de um rico comerciante. Milhares de 
velinhas ardiam nos ramos verdes, e figuras de 
todas as cores, como as que enfeitam as vitrines das lojas, pareciam sorrir para ela. A menina levantou 
ambas as mãos para a árvore, mas o fósforo apagou-se, e todas as velas de Natal começaram a subir, a 
subir, e ela percebeu então que eram apenas as estrelas a brilhar no céu. Uma estrela maior do que as 
outras desceu em direção à terra, deixando atrás de si um comprido rastro de luz.

«Foi alguém que morreu», pensou para consigo a menina; porque a avó, a única pessoa 
que tinha sido boa para ela, mas que já não era viva, dizia-lhe à vezes: «Quando vires uma estrela 
cadente, um meteorito, é uma alma que vai a caminho do céu.»

Esfregou ainda mais outro fósforo na parede: fez-se uma grande luz, e no meio apareceu a 
avó, de pé, com uma expressão muito suave, cheia de felicidade!

— Avó! — gritou a menina — leva-me contigo! Quando este fósforo se apagar, eu sei que já 
não estarás aqui. Vais desaparecer como a lareira, como o ganso assado, e como a árvore de Natal, 
tão linda. Riscou imediatamente o punhado de fósforos que restava daquele maço, porque queria 
que a avó continuasse junto dela, e os fósforos espalharam em redor uma luz tão brilhante como se 
fosse dia. Nunca a avó lhe parecera tão alta nem tão bonita. Tomou a neta nos braços e, soltando os 
pés da terra, no meio daquele resplendor, voaram ambas tão alto, tão alto, que já não podiam sentir 
frio, nem fome, nem desgostos, porque tinham chegado ao reino de Deus.

Mas ali, naquele canto, junto do portal, quando rompeu a manhã gelada, estava caída uma 
menina, com as faces roxas, um sorriso nos lábios… morta de frio, na última noite do ano. O dia de 
Ano Novo nasceu, indiferente ao pequenino cadáver, que ainda tinha no regaço um punhado de 
fósforos. — Coitadinha, parece que tentou aquecer-se! — exclamou alguém. Mas nunca ninguém 
soube quantas coisas lindas a menina viu à luz dos fósforos, nem o brilho com que entrou, na 
companhia da avó, no Ano Novo. 

Hans Christian Andersen

https://contoselendas.blogs.sapo.pt/a-menina-dos-fosforos-
h-christian-159687
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Leitura compartilhada:

A primeira leitura do texto já foi feita pelo professor. Nesse momento, o texto será relido mais 
uma vez, por segmentos. Ao final de cada segmento, devem ser feitos comentários sobre ele, de modo 
que ele fique bem compreendido, para que sejam registrados nos quadros abaixo, apenas os assuntos 
tratados em cada um deles. Inspire-se no primeiro quadro para fazer os demais.

1º segmento:   § 1 ao 3

► A noite de ano-bom – A rua.

► Descrição da personagem.

► Narração: o dia da personagem.

► O interior das casas: ceia de Ano Novo.

2º segmento:   § 4

►
►
►
►

3º segmento:   § 5

►
►

4º segmento:  § 6 ao 8                           

►
►
►

5º segmento: § 6 ao 14

►
►
►
►
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ATIVIDADE 21 – LEITURA MEDIADA DE TEXTO DE OPINIÃO E CONSTRUÇÃO DE 
MAPA CONCEITUAL

APORTE TEÓRICO

A elaboração de esquemas e mapas conceituais do texto está relacionada às estratégias 
necessárias para estabelecer o tema de um texto, para gerar ou identificar sua ideia principal 
e seus detalhes secundários. Para sua construção, deve-se seguir os seguintes passos: omitir, 
selecionar, generalizar e construir ou integrar.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D6: Identificar o tema de um texto.

D7: Identificar a tese de um texto.

D9: Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

OBJETIVO

- Levar os alunos a produzir um mapa conceitual, distinguindo a ideia principal explícita e 
os detalhes que se relacionam com ela em um parágrafo.

MATERIAIS 

Cópia do texto e da folha de atividades para cada aluno.
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INSTRUÇÕES

Antes da leitura:

- Hoje nós vamos trabalhar com um texto um pouco diferente do que nós costumamos ler. 

- Olhem para a folha. De onde será que ele foi retirado? 

- Como vocês sabem que é da revista Galileu? 

- De que mês, de que ano?

- Será que nessa revista são publicadas histórias como nós costumamos ler, com 
personagens, narrador...?

- No alto da folha está escrito: “NI Novas Ideias”. O que isso quer dizer? [é a seção da 
revista que publica ideias ou opiniões de pessoas sobre determinado assunto].

- O texto que nós iremos ler vai trazer a ideia de quem? Quem o escreveu?

- Vamos olhar para o título e para a imagem. Sobre o que será que o texto vai falar? Qual 
o tema desse texto?

- E o que será que vai ser falado sobre esse tema?

- Leiam também a frase que está escrito em letras maiúsculas ao lado da imagem. O que 
será que isso quer dizer?

- Primeiro cada um irá ler o texto, com muita atenção, sublinhando as palavras 
desconhecidas. Lembrando: se necessário, releiam o parágrafo duas vezes.

Durante a leitura:

Fazer leitura em voz alta (cada aluno lê um parágrafo). Após, a leitura de cada parágrafo, o 
professor deverá fazer questionamentos para compreensão de cada parágrafo. Exemplos:

Após §1º:

- Por que o autor compara o Facebook a uma aldeia global?

- Nesse parágrafo o autor aponta um ponto positivo para o Facebook. Qual é esse ponto positivo?

Após §2º:

- Por que, de acordo com o autor, os usuários das redes sociais estão cada vez mais 
valentes?

- Vocês concordam com o autor? [pergunta que se reporta à interpretação, não à 
compreensão, pois volta-se para a opinião subjetiva do aluno].

Após §3º:

- O que é ressaltado nesse parágrafo? 

- Vocês já presenciaram isso? 
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Após §4º:

- Pelo contexto, qual será o significado da palavra stalking? E voyeurismo?

- Quem é a principal vítima de ataques? 

- Como as demais pessoas se comportam diante dos julgamentos?

Após §5º:

- Por que o autor diz que, no Facebook, todo mundo é celebridade?

- Qual é a consequência disso?

Após §6º:

- O que é destacado nesse parágrafo?

Após §7º:

- Ao encerrar o texto, qual a mensagem que o autor transmite no último parágrafo?

Após a leitura:

Entregar a folha do mapa conceitual aos alunos.

Explicar aos alunos que, a partir do texto lido, as ideias principais foram retiradas e estão 
representadas no quadro. Contudo, propositalmente, algumas palavras foram retiradas para que 
fossem inferidas pelos alunos.

Após, os próprios alunos terão que fazer uma atividade semelhante: 

- ir até a biblioteca e escolher um texto sobre uma temática que tenham interesse;

- ler o texto com atenção, e elaborar um mapa conceitual seguindo as instruções da folha.
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SUGESTÃO DE SOLUÇÃO
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Fonte: Revista Galileu (abril/2013)
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ATIVIDADE 22 – JÚRI SIMULADO

APORTE TEÓRICO

No início do ano letivo de 2016, uma notícia de um protesto inusitado circulou pelos 
veículos de comunicação e gerou discussão nos ambientes escolares. Resolvemos levar o tema 
para abordagem na classe, para levar o ensino de estratégias de leitura. 

A estratégia de ensino júri simulado pode contribuir para desenvolvimento da competência 
de argumentar nas séries iniciais da Educação Básica, pois desafia o aluno a ouvir o enunciado do 
colega, interpretando-o e internalizando-o. A partir disso, precisa refletir e buscar um elemento 
coerente que contraponha aquela posição. Isso tudo precisa ser feito instantaneamente no 
intelecto do aluno (MARTINS; DIESEL; DIESEL, 2015).

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D21: Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato 
ou ao mesmo tema.

OBJETIVO

Levar o aluno a levantar argumentos que tenham o propósito de, respeitosamente, 
convencer, persuadir, levar o colega sobre seu posicionamento.

MATERIAIS

Uma cópia do texto e das atividades para os alunos.
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INSTRUÇÕES
Inicialmente, é feita a leitura silenciosa do texto, seguida pela leitura oral. Nesse segundo 

momento, a professora deve mediar perguntas de compreensão.
Após essa etapa, sugere que cada aluno releia o primeiro parágrafo e sublinhe a frase 

que trata da sua essência. Após +/- 2 minutos, faz a socialização. O mesmo deve ser feito com o 
segundo e o terceiro parágrafo.

Em seguida, parte para as atividades da folha, que podem ser feitas em duplas. Após 
a correção, dá-se início à atividade destaque: o júri simulado. Para tanto, cada aluno deverá 
listar, em duplas, argumentos favoráveis e contraditórios ao uso do short na escola. Esse será 
fundamental para o júri simulado.

Feito isso, será lançada a atividade do júri pela professora. 
Inicialmente deve ser feitos questionamentos sobre o júri:
- Para que serve um júri? Quem é julgado no tribunal do júri? Quem julga? Como é feita a 

seleção dos jurados? Composição do Júri. Sugere-se que seja convidado um advogado para falar 
sobre o funcionamento do Tribunal do Júri no Brasil.

- Para a formação do júri, deve ser feito o sorteio conforme segue:
CONSTITUIÇÃO
Réu/Acusado: (1 aluno)
Jurados (3 alunos)
Promotoria/Acusação (4 alunos)
Defesa (4 alunos)
Juiz (mediador)
As mesas e cadeiras da sala devem ser organizadas como um tribunal do júri.
A atividade deve ser organizada da seguinte forma:
- 5 minutos para Acusação e Defesa definirem seus argumentos.
- Apresentação da Acusação/Promotoria.
- Apresentação da Defesa.
- Réplica da Acusação.
- Réplica da Defesa.
- Tréplica da Acusação.
- Tréplica da Defesa.
- Votação dos jurados.
- Fixação da pena pelo juiz.
É importante que se recomende que a defesa deverá fazer anotações durante a arguição da 

acusação, para que o que foi levantado por ela possa ser rebatido pela defesa. Da mesma forma, 
durante a fala da defesa, a acusação deverá fazer registos para lembrar de rebater seus argumentos.

Não é possível interromper a arguição da acusação ou da defesa.
Na votação dos jurados, estes devem receber um bilhetinho no qual deverão escrever 

“sim” ou “não”, no que se refere à condenação do uso do shortinho em sala de aula.
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ATIVIDADE 23 – FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS

APORTE TEÓRICO

De acordo com Solé (1998), a formulação de perguntas é usada na escola geralmente para 
avaliar o que os alunos compreenderem sobre determinado texto. Contudo, é uma estratégia 
essencial para uma leitura ativa, pois “o leitor capaz de formular perguntas pertinentes sobre o 
texto está mais capacitado para regular seu processo de leitura e, portanto, poderá torná-lo mais 
eficaz” (SOLÉ, 1998, p. 155).

DESCRITOR – PROVA BRASIL

Não há referência.

OBJETIVOS

- Provocar os alunos a refletirem sobre a leitura realizada, estimulando-os a produzirem 
perguntas sobre o trecho lido.

MATERIAIS

- Cópia do texto para cada aluno.
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INSTRUÇÕES

- O professor entrega a folha do texto para os alunos e faz questionamentos iniciais, de 
modo a motivar para a leitura, ativar os conhecimentos prévios (acerca do que seja conto de 
tradição oral, onde localiza-se a República Dominicana) e estabelecer hipóteses/previsões acerca 
do texto.

- Na sequência, solicita que cada aluno faça a leitura silenciosa de um parágrafo do texto 
e, após, que elabore até três questões que retomem aspectos do texto. É importante que essa 
etapa seja individual, pois permitirá o aluno retomar a leitura, se necessário e quantas vezes for 
necessário.

- Quando se certificou de que a maioria dos alunos concluiu a leitura e a elaboração das 
perguntas, solicita a alguns alunos que façam uma das perguntas a um colega, o qual deverá 
respondê-la. O professor questiona ao que elaborou a pergunta se está de acordo com a resposta 
do colega;

- Antes de seguir a leitura silenciosa do próximo trecho, pergunta aos alunos se têm 
dúvidas quanto ao texto;

- A partir disso, instiga-os a criarem previsões sobre o que poder vir na sequência.

- Segue-se na leitura silenciosa do próximo trecho. Após, solicita a outros alunos que façam 
perguntas relativas ao texto a outros colegas. Assim segue-se até o final do texto.
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ATIVIDADE DE LEITURA
Abad Alfau e a Caveira

(Conta de tradição oral – República Dominicana)

Até mais ou menos o ano de 1905, via-se no alto da parede chanfrada da igreja do convento 
de São Domingos, que ficava na esquina da rua dos Estudantes com a rua da Universidade, na capital 
dominicana, um nicho vazio, que desapareceu com a parede quando esta foi derrubada.

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Entretanto, nem sempre esse nicho esteve vazio. Dentro dele, apoiada num pequeno suporte 
de ferro, havia outrora uma caveira, visível durante o dia graças à luz do sol e durante a noite graças 
à luz de uma lamparina de azeite pendurada no alto e que sempre era acesa ao toque do Ângelus, 
ao entardecer. Embaixo, como se fossem palavras saídas da boca da caveira, lia-se numa lápide 
rústica, em letras comuns, quase ilegíveis, escritas em preto:

Oh, tu, que passando vais,

Fixa os teus olhos em mim.

Qual tu te vês eu me vi.

Qual me vejo, tu te verás.

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Muito tempo transcorreu sem que a caveira nem o verso chamassem a atenção do público. 
Até a noite que um morador do bairro, a caminho de casa, ouviu um ruído proveniente da caveira e, 
ao voltar os seus olhos para ela, observou que se mexia, inclinando-se para frente ou virando-se de 
um lado para o outro, como se dissesse:

— “Sim, sim...” “Não, não...”

Ao ver tal coisa, saiu em disparada até chegar em casa.
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_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

A caveira, que àquela altura já não merecia sequer o olhar indiferente dos transeuntes, 
passou a ser, no dia seguinte, o tema de todas as conversas. Os prudentes não se aventuravam 
a passar de noite nas proximidades do convento. E os valentes que se atreviam a fazê-lo juravam 
que a caveira se mexia dizendo: “Sim, sim...” ”Não, não...” E ainda acrescentavam que ela movia 
as mandíbulas, que ria fazendo um barulho parecido ao das castanholas e uma porção de outras 
histórias.

Durante o dia, a caveira ficava quietinha. Por isso, o encarregado de acender e apagar a 
lamparina fazia isso sempre de tarde ou de manhã. O problema era de noite.

Os que moravam por ali, davam uma volta enorme para chegar em casa, a fim de se livrarem de 
ver a caveira. Nem mesmo os guardas da polícia militar ousavam se aproximar dessa esquina do medo.

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Certa noite, desafiando o seu próprio temor, um desses guardas caminhou nessa direção e, 
ao ver os meneios da caveira, correu espavorido sem parar até o portão do quartel.

Abad Alfau tinha então dezenove anos e era subtenente do batalhão que guarnecia a praça 
de São Domingos. Estava de serviço na noite em que o guarda correu de medo da caveira, e ficou 
muito contrariado. Na noite seguinte, soube que um outro guarda havia dado uma volta para fugir 
da bruxaria da esquina e ficou mais contrariado ainda.

— Ou acabo com essa palhaçada ou não me chamo Abad Alfau! – afirmou ele.

No dia seguinte, muniu-se de uma espada e esperou que anoitecesse. Mais ou menos às 
onze horas, dirigiu-se ao tal lugar que tantos temores provocava, levando uma espada na mão e 
acompanhado de dois soldados. Estavam a poucos metros da caveira, quando começaram os 
remelexos.
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— Ponham a escada na esquina! – ordenou Abad, antes que o medo paralisasse os seus 
companheiros.

De espada na mão, começou a subir. A cada degrau que subia, os movimentos da caveira 
para frente e para os lados ficavam mais violentos. Quando o subtenente já estava bem próximo 
dela, a caveira se mexia tanto que parecia querer girar sobre si mesma e de dentro dela saíam uns 
guinchos agudos. O jovem oficial, no entanto, continuava imperturbável. Finalmente, tão próximo 
do nicho que poderia alcançá-lo com os dedos, apoiou com força os pés num degrau enquanto com 
a mão esquerda se agarrava ao degrau mais alto, jogou o corpo para trás e, levantando a espada, 
acertou-lhe duas pranchadas que a fizeram dar várias voltas.

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

E aí se desfez o mistério. Porque debaixo da caveira saiu um rato de mais ou menos um 
palmo de comprimento, que pulou do nicho para a rua e se perdeu na escuridão da noite, enquanto 
Abad Alfau, descendo, exclamava:

— Bicho desgraçado!
FONTE: Livro Contos de Assombração (1994).
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ATIVIDADE 24 – LEITURA MEDIADA DE TEXTO DE OPINIÃO

APORTE TEÓRICO

Dentre as diversas estratégias cognitivas (scanning, o skimming, a seleção, o 
automonitoramento, a autoavaliação, a autocorreção, a predição, a inferência, etc.) Pereira (2009) 
considera que a predição, ou formulação de hipóteses, e a inferência são as mais recorrentes, pois 
constituem o alicerce da compreensão leitora. A predição “propõe um confronto entre o leitor, 
através de seus conhecimentos prévios, e o texto, através das pistas linguísticas deixadas pelo 
escritor em todos os planos do texto. [...] Caso suas hipóteses se confirmem, ele, consciente de 
que está sobre base firme, segue navegando. Caso, no entanto, não se confirmem, reconhecendo 
que está em base movediça, interrompe sua viagem, para e retorna ao ponto anterior, redefinindo 
as pistas que o conduziram ao equívoco (PEREIRA, 2009b, p. 12).”

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D5: Interpretar o texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, 
foto, etc.).

D6: Identificar o tema de um texto.

D11: Distinguir um fato de uma opinião relativa a esse fato.

OBJETIVOS

Tornar consciente para o aluno diversas estratégias que aprimoram a compreensão 
leitora: ativação de conhecimentos prévios; produção de hipóteses; confirmação e refutação de 
hipóteses; produção de inferências; sumarização.

MATERIAIS

- Cópia do texto para cada aluno.
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INSTRUÇÕES

[A professora entrega para cada aluno uma cópia do texto “Mais self, menos selfie” e 
deixa os alunos fixarem o olhar para aquilo que mais lhes chamou a atenção. Depois de alguns 
segundos, começa as intervenções.]

- O texto que iremos ler hoje está acompanhado de uma imagem, olhem para ela. O que 
vocês veem?

- Como é a mãozinha da moça? [sinal de ‘curtir’ do Facebook].

- Ah, vocês conhecem esse sinal? Quando ele é usado?

- Olhem bem para essa maõzinha. Para quem está apontando? [para si mesma]

- Como é a expressão facial da moça da foto? [de satisfação]

- Olhem agora para o título do texto: Mais self, menos selfie. O que vem à mente de vocês?

- O que mesmo significa “self”? Que língua é essa? Quem é bom no inglês e pode ajudar? 
[self = si mesmo]

- E o que é “selfie”? Ahh, isso vocês sabem!!! Como sabem? [tirar fotografia de si mesmo]

- Qual a relação do título com a imagem?

- Mais abaixo, em destaque, está o que nós chamamos de “olho”. O que diz no olho desse 
texto?

- Bem, agora nós já analisamos bem a imagem, já lemos o título e o olho. Do que será que 
vai tratar esse texto?

- Esse texto aqui é diferente do texto que nós lemos ontem. Aquele era um texto conto, 
que narrava uma história, com personagens, etc. Esse texto de hoje não tem personagens, é um 
texto de opinião. De quem será que é a opinião? [do autor]

- E quem é o autor? [Bia Granja]

- Que informações vocês sabem sobre ela? 

(um aluno pergunta: o que é ‘Founder e curadora do you PIX e cocuradora da Campus 
Party Brasil’)

- Bem, sabemos que ela trabalha em duas empresas (youPIX e a Campus Party Brasil). 
Founder, curadora e cocuradora devem ser cargos dessas empresas, certo? Alguém sabe o que 
significam? Será que é imprescindível para nós sabermos o que significam agora? Talvez a gente 
descubra o que significam ao longo do texto, certo?

- Primeiro, cada um erá exercitar a capacidade de concentração e irá fazer uma leitura 
individual, com calma, tentando entender o texto. Se não estiverem entendendo algo, voltem um 
pouco e leiam novamente, ok? Isso é importante.

[Ao perceber que a maioria dos alunos realizou a leitura do texto, solicitar a um aluno que 
inicie a leitura oral do título, do subtítulo e do primeiro parágrafo. Os demais, devem acompanhar 
a leitura.]
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- Nesse parágrafo, a autora está introduzindo o tema de que trata o texto. O que ela utiliza 
para introduzir esse texto? [faz referência a uma expressão norte-americana]

- Qual é a diferença entre “tempo para mim” e “tempo do eu”? [“tempo para mim” tem relação 
fazer coisas pessoais, e “tempo do eu” tem relação com as horas do dia que ficamos a sós conosco]

- O que ela quer dizer com a frase “fazer o tratamento estético de que provavelmente você 
não precisa”? [significa sujeitar-se a tratamentos só porque todo mundo faz]

- Por que esse trecho está entre parênteses? [está dando exemplos do que a autora 
entende por coisas pessoais].

[Após a leitura do 2º parágrafo]- Por que a autora diz que temos muito pouco “tempo do 
eu”? [porque o mundo digital e suas demandas sociais fazem com que nunca estejamos sozinhos.]

- O que a autora está nos dizendo nesse parágrafo? Digam com as palavras de vocês, mas 
mantenham-se fiéis ao texto.

- [Espera-se que um aluno pergunte o que é “RT”.] Alguém sabe o que é? Pelo contexto, 
o que será que significa? Vamos reler a frase. Vocês acham que saber o significado dessa palavra 
é imprescindível para compreender o texto na totalidade? [espera-se que digam que não]. Ok, 
então vamos sublinhar para lembrar de pesquisar depois.

[Após a leitura do 3º parágrafo] - Por que a autora diz que, talvez, quem nasceu nos anos 
1980 sabe como é ter momentos de verdadeira solidão? [porque as redes sociais surgiram nos 
anos 2000 e quem nasceu nessa década não conviveu com as redes sociais desde criança]

[Após a leitura do 4º parágrafo] - Ela diz que a vida era melhor antes da internet? [não, ela 
diz que as redes sociais são boas, mas é importante também o acessar outras fontes, outros sites,...]

[Após a leitura do 5º parágrafo] - O que a autor diz nesse parágrafo? [deixar que os alunos digam]

[Após a leitura do último parágrafo] - Nesse parágrafo, a autora faz uma recomendação, 
que recomendação é essa? Para quem é essa recomendação? 

[Após a leitura do texto] - Esse é um artigo de opinião. Qual é a opinião que a autora está 
defendendo nesse texto? E qual a opinião de vocês? Vocês concordam com a autora? [deixar os 
alunos expressarem a própria opinião e contar situações]

- Ficamos de verificar qual a o significado de uma palavra, qual era mesmo? [RTs] Muito 
bem, quem trouxe celular/smarthfone/tablet, peguem para consultarmos o significado. Quem 
não trouxe, pode sentar com o colega ao lado e acompanhar. Como vamos fazer para descobrir 
o significado dessa palavra? Que site vamos acessar? [espera-se que digam google] Temos que 
acessar um site de busca. O mais conhecido é o Google. Então vamos acessá-lo. Que termo temos 
de escrever no campo de busca?

- Agora, cada um deverá sublinhar, em cada parágrafo, a frase que considerar mais 
importante.

1º §: “Esse ‘tempo do eu’ … mas sim com as horas do dia em que ficamos a sós conosco”

2º §: “A construção do que sou é muito mais coletiva do que pessoal.”
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3º §: “A geração nasceu nos anos 1980 talvez seja a última que sabe como é ter momentos 
de verdadeira solidão”

4º §: “... é extremamente interessante e encantador ter acesso a toda a informação do 
mundo, à cultura que corre livre pelas redes, ao conhecimento, consumo, relações.”

5º §: “A internet nos deu o mundo e ao mesmo tempo nos tirou do nosso mundinho 
próprio.”

[A correção dessa atividade pode ser da seguinte forma] - Maria, qual a frase que 
você destacou no primeiro parágrafo? Por quê? João, você concorda com Maria? [e assim 
sucessivamente].

--

Tendo lido, compreendido e interpretado o texto, sugere-se que os alunos sejam levados à 
biblioteca da escola para que procurem alguma notícia, tirinha ou charge que tenha a ver com o 
tema do texto lido. A partir disso, deverão relacionar os dois textos.



96SUMÁRIO

ACERVO DIDÁTICO ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO LEITORA:
UMA PROPOSTA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB A PERSPECTIVA DAS METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO

ATIVIDADE 25 – LEITURA MEDIADA DE CRÔNICA

APORTE TEÓRICO

A predição está relacionada à formulação de previsões ou hipóteses a partir de pistas do 
texto. Pode tanto ser formulada antes da leitura, quanto durante. Trata-se de um processo em 
que são estabelecidas “hipóteses ajustadas e razoáveis sobre o que será encontrado no texto, 
baseando-se na intepretação que está sendo construída sobre o que já se leu e sobre a bagagem 
de conhecimento e experiências do leitor” (SOLÉ, 1998, p. 119). À predição, está vinculado um 
processo de autocorreção, em que “o leitor precisa reconhecer que suas previsões estavam 
erradas e abrir-se para uma nova possibilidade de leitura”, o que não é fácil e pode levar a 
equívocos de leitura nos casos em que o leitor ignorar elementos do texto para confirmar ou 
refutar sua expectativa (COSCARELLI, 2002, p. 13).

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D7: Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

D8: Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.

D9: Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

OBJETIVOS
- Levar os alunos a desenvolver a percepção de pistas (índices) e praticar a formulação de 

previsões (hipóteses).

MATERIAIS
- Cópia do texto para cada aluno.
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INSTRUÇÕES
- Antes de iniciar a leitura, mencionar que irão ler um texto de Rubem Braga, autor brasileiro 

que escreveu muitas crônicas. Explicar o que são crônicas, onde são publicadas e diferenciá-las 
das notícias e das demais narrativas.

- Sugestão de perguntas para aguçar a curiosidade: Quem sabe o que é um tuim? Quem já 
teve tuim, ou outro passarinho, criado no dedo? Por que não tem mais, o que aconteceu? Vamos 
ler esse texto para ver o que aconteceu com esse tuim criado no dedo.

- Os alunos devem ser divididos em grupos de três participantes. A leitura do primeiro 
segmento pode ser feita pelo professor. Os outros deverão ser lidos apenas pelos alunos, nos 
grupos. Se houver tempo, pode-se fazer exercícios de leitura oral após a correção das atividades 
de cada segmento.

- Após a atividade, fazer a correção oral pela professora, com anotações no quadro para 
que cada grupo corrija e aperfeiçoe as respostas a que chegou.

SUGESTÃO DE RESPOSTAS

1. Primeira informação: em geral, criam-se casais de tuim em casa para que possam 
namorar – o leitor pode temer que o tuim do menino, criado sozinho, venha a sofrer de solidão. 
Segunda informação: o tuim vivia solto e às vezes demorava a atender ao chamado do menino – o 
leitor pode temer que um dia ele não retorne.

2. a) As alternativas são: manter o tuim solto ou prendê-lo em uma gaiola. O resultado de 
qualquer escolha poderá ser a perda do periquito: da primeira, pela fuga; da segunda, pela morte.

b) A verdadeira preocupação do pai é com o menino, que poderá sofrer muito com a fuga 
ou com a morte do periquito.

3. O menino decidiu manter o periquito solto. Frase: “E o menino vivia de ouvido no ar, 
com medo de ouvir bando de tuim”.

4. Vivendo na cidade, se for mantido solto, como na roça, ele poderá se perder. Se for 
mantido na gaiola, poderá morrer de tristeza e solidão.

5. Resposta possível: 

a) Só tem necessidade de comprar uma nova gaiola quem tem um novo passarinho.

b) Ora, se alguém comprou uma gaiola hoje, deve ter conseguido esse passarinho também hoje.

c) Portanto é possível que tenha encontrado o tuim que fugiu hoje.

6. Respostas esperadas. O menino recuperará o tuim e, ao leva-lo para casa, o manterá 
preso na gaiola; o tuim, recuperado e preso numa gaiola, morrerá de tristeza e solidão. O menino 
recuperará o tuim e o levará de volta à fazenda. O menino não recuperará o tuim.
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7. Realizaram-se em parte: o tuim juntou-se ao bando de periquitos, mas voltou para a 
casa da fazenda; na cidade, fugiu e perdeu-se, mas foi recuperado pelo menino. Embora o pai não 
tenha previsto exatamente o final da história, ele tinha razão ao dizer que, na cidade, o tuim não 
podia andar solto. Para que ele não fugisse, o menino cortou-lhe as asas, tornando-o presa fácil 
do gato.

8. Resposta livre de cada grupo.

ADAPTADO DE:

Apostila Sistema Anglo de Ensino - 6º ano do Ensino Fundamental (3), 2010.
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ATIVIDADE DE LEITURA

Tarefa: Para esta atividade, a crônica de Rubem Braga foi dividida em quatro segmentos. 
Leiam um segmento e respondam às questões relacionadas a ele. Obs.: somente então passem 
ao segmento seguinte.

TUIM CRIADO NO DEDO

Rubem Braga

João-de-barro é um bicho bobo que ninguém pega, embora goste de ficar perto da gente, 
mas de dentro daquela casa de João-de-barro vinha uma espécie de choro, um chorinho fazendo 
tuim, tuim, tuim....

A casa estava num galho alto, mas um menino subiu até perto, depois com uma vara de 
bambu conseguiu tirar a casa sem quebrar e veio baixando até o outro menino apanhar. Dentro, 
naquele quartinho que fica bem escondido depois do corredor de entrada para o vento não 
incomodar, havia três filhotes, não de João-de-barro, mas de tuim.

De todos esses periquitinhos que tem no Brasil, tuim é capaz de ser menor. Tem bico redondo 
e rabo curto e é todo verde, mas o macho tem umas penas azuis para enfeitar. Três filhotes, um 
mais feio que o outro, ainda sem penas, os três chorando. O menino levou-os para casa, inventou 
comidinhas para eles, um morreu, outro morreu, ficou um. 

Geralmente se cria em casa é casal de tuim, especialmente para se apreciar o namorinho 
deles. Mas aquele tuim macho foi criado sozinho e, como se diz na roça, criado no dedo. Passava o 
dia solto, esvoaçando em volta da casa da fazenda, comendo sementinhas de imbaúba. Se aperecia 
uma visita fazia-se aquela demonstração: era o menino chegar na varanda e gritar para o arvoredo: 
tuim, tuim, tuim! Às vezes demorava, então a visita achava que aquilo era brincadeira do menino, 
de repente surgia a ave, vinha certinho pousar no dedo do garoto.

Mas o pai disse: “menino, você está criando muito amor a esse bicho, quero avisar: tuim 
é acostumado a viver em bando. Esse bichinho se acostuma assim, toda tarde vem procurar sua 
gaiola para dormir, mas no dia que passar pela fazenda um bando de tuins, adeus. Ou você prende 
o tuim ou ele vai embora com os outros, mesmo ele estando preso e ouvindo o bando passar, esta 
arriscado ele morrer de tristeza”.

E o menino vivia de ouvido no ar com medo de ouvir bando de tuim.
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1. Apesar de todos os cuidados, morreram dois periquitinhos. O que sobrou foi criado no 
dedo e, assim amestrado, tornou-se amigo e companheiro do menino. Releiam o quarto parágrafo. 
Que informações podem motivar previsões pessimistas em relação ao futuro do tuim? Por quê?

2. No quinto parágrafo, o pai manifesta os mesmos temores do leitor, advertindo o filho com 
argumentos para convencê-los dos riscos. Esses argumentos, no entanto, estabelecem um dilema 
no menino.

a) Expliquem esse dilema, mostrando que as duas alternativas apresentadas pelo pai poderão 
ter o mesmo resultado negativo.

b) Considerem a frase “Menino, você está criando muito amor a esse bicho.” Ao dizer isso, o 
pai não estava preocupado com o amor do filho pelo tuim. Qual era a verdadeira preocupação do 
pai?

3. Como o menino resolveu o dilema que o pai colocou diante dele? Que frase indica a decisão que 

ele tomou?

Foi de manhã, ele estava cantando minhoca para pescar quando viu o bando chegar, não tinha engano: 

era tuim, tuim, tuim... Todos desceram ali mesmo em mangueiras, mamonas e num bambuzal, dividido em 

partes. E o seu? Já tinha sumido, estava no meio deles, logo depois todos sumiram para uma roça de arroz, o 

menino gritava com o dedinho esticado para o tuim voltar, mas nada dele vir.

Só parou de chorar quando o pai chegou a cavalo, soube da coisa e disse: “venha cá”. E disse: “o 

senhor é um homem, estava avisado do que ia acontecer, portanto, não chore mais”.

O menino parou de chorar, porque pois seu pai o havia consolado, mas como doía seu coração! De 

repente, olhe o tuim na varanda! Foi uma alegria na casa que foi uma beleza, até o pai confessou que ele 

também estivera muito infeliz com o sumiço do tuim.
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Houve quase um conselho de família, quando acabaram as férias: deixar o tuim, levar o tuim para 

São Paulo? Voltaram para a cidade com o tuim, o menino toda hora dando comidinha a ele na viagem. O pai 

avisou: “aqui na cidade ele não pode andar solta, é um bicho da roça e se perde, o senhor está avisado”.

Aquilo encheu de medo o coração do menino. Fechava as janelas para soltar o tuim dentro de casa, 

andava com ele no dedo, ele voava pela sala, a mãe e a irmã não aprovavam, o tuim sujava dentro de casa.

4. O que poderá acontecer com o tuim, vivendo na cidade?

Soltar um pouquinho no quintal não devia ser perigo, desde que ficasse perto, se ele quisesse voar 

para longe era só chamar, que voltava, mas uma vez não voltou.

De casa em casa, o menino foi indagando pelo tuim: “que é tuim?” perguntavam pessoas ignorantes. 

“Tuim?” Que raiva! Pedia licença para olhar no quintal de cada casa, perdeu a hora de almoçar e ir para a 

escola, foi para outra rua, para outra.

Teve uma idéia, foi ao armazém de “seu” Perrota: “tem gaiola para vender?” Disseram que tinha. “ 

Venderam alguma gaiola hoje?” Tinham vendido uma para uma casa ali perto.

5. O menino, como os bons detetives, elaborou uma hipótese para sua investigação. 
Reconstituam o raciocínio que ele fez no armazém de “seu” Perrota:

a) Só tem necessidade de comprar uma nova gaiola quem____________________________
________________________________________________________________________________

b) Ora, se alguém comprou uma gaiola hoje, deve __________________________________
________________________________________________________________________________

c) Portanto, é provável ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. O que vocês imagina que vai acontecer o segmento seguinte?

Foi lá, chorando, disse ao dono da casa: “se não prenderam o meu tuim então por que o senhor 

comprou gaiola hoje?”

O homem acabou confessando que tinha aparecido um periquitinho verde sim, de rabo curto, não 

sabia que chamava tuim. Ofereceu comprar, o filho dele gostara tanto, ia ficar desapontado quando voltasse 

da escola e não achasse mais o bichinho. “Não senhor, o tuim é meu, foi criado por mim”.

Voltou para casa com o tuim no dedo.
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Pegou uma tesoura: era triste, era uma judiação, mas era preciso, cortou as asinhas, assim o bichinho 

poderia andar solto no quintal, e nunca mais fugiria.

Depois foi dentro de casa para fazer uma coisa que estava precisando fazer, e, quando voltou para dar 

comida a seu tuim, viu só algumas penas verdes e as manchas de sangue no cimento. Subiu num caixote para 

olhar por cima do muro, e ainda viu o vulto de um gato ruivo que sumia.

7. Revendo as advertências do pai do menino (parágrafo 5 e 10), podemos afirmar que as 
previsões dele se realizaram? Expliquem.

8. Esse final da história era esperado pelos membros do grupo de leitura? Expliquem.

9. Reconte a história do menino e do tuim. O texto deve ser curto e conter quatro parágrafos, 
correspondentes aos segmentos em que o texto foi dividido.

Leia a seguir o resumo do primeiro segmento e depois continue, escrevendo os dos outros. 

Um menino recolheu três filhotes de tuim de uma casa de joão-de-barro. Dois filhotes 
morreram. O que sobreviveu foi “criado no dedo” e ficou mansinho. Passava o dia solto, mas 
sempre voltava para a casa da fazenda. O menino estava muito feliz e orgulhoso de seu passarinho. 
Depois de uma advertência de seu pai, ficou com medo de que o tuim fugisse, acompanhando 
algum bando de tuins que passasse pela fazenda.
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ATIVIDADE 26 – LINGUAGEM FIGURADA

APORTE TEÓRICO

Tal como a importância de incentivar o reconhecimento de frases ambíguas, conforme 
mencionado por Coscarelli (1996), trabalhar com figuras de linguagem também exige do aluno 
um exercício de compreensão que desenvolve nos alunos a percepção das relações entre os 
elementos dos textos. Para compreender o texto, temos de levar em conta um conjunto de 
capacidades e de conhecimentos muito variados. De acordo com Moraes (2013, p. 14), no plano 
das capacidades e dos conhecimentos linguísticos, temos de: “ativar o significado preciso das 
palavras reconhecidas sem ignorar o contexto (a rosa dos ventos não é uma flor nem uma cor);

- interpretar as expressões metafóricas e outras figuras de estilo”.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D7: Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

D8: Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.

D9: Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

OBJETIVOS

- Levar os alunos a desenvolver a percepção de pistas (índices) e praticar a formulação de 
previsões (hipóteses).

MATERIAIS

- Cópia do texto para cada aluno.

- Áudio da música “Pé com pé”.

- Aparelho de som.
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INSTRUÇÕES

Iniciar a atividade questionando os alunos sobre o significado da palavra “pé”. Se 
procurarmos a palavra no dicionário, qual será que será o significado que encontraremos? Antes 
de ir para a música, solicitar que alguns alunos procurem a palavra no dicionário.

Falar aos alunos que a leitura do texto desta aula será diferente. Ao invés da leitura do 
texto, iremos ouvir uma música e acompanhar a letra da música que está na folha entregue aos 
alunos. A música pode ser ouvida duas ou três vezes.

Após, questionar os alunos o que significam os versos da música. Ler a anotação sobre o 
grupo “Palavra Cantada”. Certamente os alunos já conhecem o grupo.

Questionar se já ouviram algumas dessas expressões. Quais? O que significam? Em que 
contexto foram empregadas.  

Explicar que algumas expressões ou palavras podem ser usadas em sentido figurado, ou 
seja, dependendo do contexto em que uma palavra é usada, ela pode ter significados diferentes.

Nessa música, foram empregadas diversas expressões em que foi usada a palavra pé, mas 
que não significa a parte do corpo humano.
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ATIVIDADE DE LEITURA

.1. Enquanto a música toca, acompanhe a letra. Caso conheça a música, cante junto!

Pé com pé

(Palavra Cantada)

Um pé pra lá... outro pra cá...

Acordei com o pé esquerdo

Calcei meu pé de pato

Chutei o pé na cama

Botei o pé na estrada

Dei um pé de vento

Cai num pé-d’água

Enfiei o pé na lama

Perdi o pé de apoio

Agarrei num pé de planta

Despenquei com pé descalço

Tomei pé da situação

Tava tudo em pé de guerra

Tudo em pé de guerra

Pé com pé, pé com pé, pé com pé

Pé contra pé

Não me leve ao pé da letra

Essa história não tem pé nem cabeça

Vou dar no pé/ Pé quente

Pé ante pé/ Pé rapado

Samba no pé/ Pé na roda

Não dá mais pé/ Pé chato

Pegar no pé/ Pé de anjo

Beijar o pé/ Pé de meia

Meter o pé/ Pé-de-moleque

https://m.travessa.com.br/produto.
aspx?codartigo=ac383abf-58ee-

4974-b631-ec0751924f73

Palavra Cantada é uma 

dupla musical infantil 

formada em 1994 por Paulo 

Tatit e Sandra Peres. É 

caracterizado por canções 

infantis de linhas marcantes, 

que prezam pela elaboração 

das letras, arranjos e gravações, 

com uma poética sensível e 

respeito à inteligência das 

crianças.

Fonte: www.wikipedia.com.br

Passar o pé/ Pé de pato

Ponta do pé/ pé de chinelo

Bicho de pé/ Pé de gente

Fincar o pé/ Pé de guerra

De orelha em pé/ Pé atrás

Pé contra pé/ Pé fora

A pé/ Pé-frio

Rodapé/ Pé
Link: http://www.vagalume.com.br/palavra-cantada/pe-com-pe.html#ixzz46TKu4IhM



106SUMÁRIO

ACERVO DIDÁTICO ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO LEITORA:
UMA PROPOSTA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB A PERSPECTIVA DAS METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO

2. A letra da música é composta por várias expressões em que a 
palavra pé é usada em sentido figurado, ou seja, dependendo do contexto em 
que uma palavra é usada, ela pode ter significados diferentes.

Você já deve ter ouvido falar alguma dessas expressões. Então, escreva 
o significado delas. Caso não conheça a expressão, busque-o com sua família 
ou na internet.

 

3. Junto com sua família, escolha uma dessas expressões acima e, em seu caderno, escreva 
uma situação em que ela possa ser empregada.
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ATIVIDADE 27 – JOGO DA MEMÓRIA

APORTE TEÓRICO

Para compreender o texto, temos de levar em conta um conjunto de capacidades e de 
conhecimentos muito variados. De acordo com Moraes (2013, p. 14), no plano das capacidades 
cognitivas gerais, temos de: “manter a atenção no que lemos; recuperar conhecimentos prévios 
(sobre ideias, fatos, etc.); manter as informações já obtidas em uma memória ativa, chamada 
memória de trabalho, porque, se necessário, as repetimos na mente para reutilização imediata; 
relacionar informações que estão em frases diferentes para extrair delas um sentido que pode 
não estar explícito no texto”.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D9: Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

OBJETIVOS

- Ensinar os alunos a ler com atenção, a selecionar as ideias principais do texto, além de 
valorizar a boa memória dos alunos.

MATERIAIS

- Cópia do texto para cada aluno.



108SUMÁRIO

ACERVO DIDÁTICO ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO LEITORA:
UMA PROPOSTA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB A PERSPECTIVA DAS METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO

INSTRUÇÕES

Em primeiro lugar, o professor deve selecionar um dos textos a seguir, ou optar por um de 
sua preferência, e fazer cópias para os alunos. Dar 3 a 5 minutos para que os alunos leiam o texto, 
sublinhem as frases relevantes de cada parágrafo e que esclareçam possíveis dúvidas.

Então, pedir que os alunos devolvam o texto e dividir a turma em 2 grupos. Um grupo deve 
ficar de um lado da sala, e o outro grupo junta-se no lado oposto. Escolher o grupo que inicia a 
atividade.

Cada integrante dos times, alternadamente, deverá, numa frase com sentido, relatar uma 
informação que lembre ter lido no texto. Não é necessário que as informações sejam dadas na 
ordem, mas o que foi dito não poderá ser repetido ou parafraseado. O professor deverá acompanhar 
atentamente para ver se tudo confere com o que está de fato escrito no texto. O aluno que disser 
algo incorreto, seja sob o ponto de vista do conteúdo ou da fora, terá de elaborar outra frase. 

A cada frase correta, o grupo ganha um ponto. Caso o aluno não saiba dizer nenhuma 
informação, a equipe não ganhará ponto naquela rodada. Ao final, a equipe que tiver mais pontos, 
vence.

ADAPTADO DE:

MORIM, Vanessa Menezes; MAGALHÃES, Vivian. Cem aulas sem tédio: sugestões práticas, 
dinâmicas e divertidas para o professor de língua estrangeira. 9. ed. Santa Cruz do Sul: IPR, 2014.
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ATIVIDADE DE LEITURA

A faxineira e o gato

(David Coimbra)

Muitos dos brasileiros que se mudam para os Estados Unidos trabalham com faxina. É uma 
atividade razoavelmente bem-remunerada. Por uma faxina leve, de cerca de três horas, eles cobram 
US$ 150. Duas faxinas por dia, US$ 300. Total de US$ 6,6 mil em 22 dias de trabalho. R$ 27 mil por 
mês, com folga aos sábados e domingos. Que tal?

Bem. Uma moça de Minas Gerais, que milhares são de Minas Gerais nas cidades do entorno 
de Boston, pois essa moça trabalhava semanalmente como faxineira na casa de uma americana. A 
americana tinha gato e cachorro. Nos dias de faxina, ela levava o cachorro para o quintal, para não 
atrapalhar o serviço. No fim do dia, a faxineira devia trazer o cachorro para dentro de casa outra vez. 
Aquele era um cachorro de interiores.

Eis que, certa feita, depois da lida, a brasileira foi para o quintal, a fim de pegar o cachorro e 
recolhê-lo, e não o encontrou. Procurou lá, procurou cá, nada. Já estava preocupada. Até que o viu. 
E ficou aterrorizada com a visão: o cachorro carregava o corpo inerte do gato preso entre os dentes. 
A mineira primeiro gritou um ai de horror e depois deu um tapa na testa: com mil pães de queijo, 
o cachorro matou o gato e a dona da casa ia botar a culpa nela, que não tinha cuidado direito dos 
bichos! Que desgraça, ela ia ser demitida, a americana ia chamar a polícia, seria um escândalo!

O que fazer?

Decidiu agir rápido, e agir brasileiramente: tirou o cadáver da boca do cachorro assassino 
e o levou nos braços até o banheiro. Lavou-o bem na banheira, que o bicho estava todo sujo e 
escalavrado. Em seguida, secou o pelo com um secador de cabelos, penteou o gato e o acomodou 
num canto do sofá, como se ele estivesse dormindo.

Então, ansiosa, esperou a americana chegar. Esperou.

Quando a americana chegou, a primeira coisa que notou foi o gato no sofá.

– O que é isso? – perguntou, espantada.

A brasileira, malandra, fez um muxoxo:

– Pois é. A senhora vê que coisa: ele passou o dia inteiro aí, quietinho...

E a americana, boquiaberta:

– Mas ele morreu ontem, e nós o enterramos no fundo do quintal...

***

Parece piada. É fato. São inúmeras as aventuras e desventuras dos brasileiros que vêm aos 
Estados Unidos para ficar. Imagine o que eles enfrentam: longe dos amigos e do lugar em que 
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nasceram, tendo de se virar numa língua estranha, chegando sem conhecer os costumes e os 
hábitos dos locais.

Mas eles quase sempre vencem, esses brasileiros. Trabalham duro, se esforçam e abrem seu 
espaço sob o sol distante do Norte. Do que eles precisam? De um país com uma economia funcional, 
que incentive a iniciativa. De segurança para simplesmente caminhar pelas ruas sem medo. De uma 
boa escola para seus filhos. Não muito mais do que isso. Parece tão pouco. Por que, para nós, é tão 
difícil?
(Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/09/david-coimbra-a-faxineira-e-o-gato-4844916.html>. Acesso em 

25 de abril de 2016)

ATIVIDADE DE LEITURA

FILHOS DO MEDO (Por: Cláudia Laitano - 13/06/2015 )

Do que os meus pais tinham medo quando eu era adolescente? Talvez de que eu engravidasse 
cedo ou fugisse para o Nordeste com um cabeludo vendedor de brincos de coco. Comparados 
aos pais de hoje, os meus eram terrivelmente inocentes a respeito dos insidiosos perigos que se 
escondem em todas as esquinas do mundo, incluindo nossas artérias e a esfera cósmica.

A pergunta agora é: do que os pais não têm medo hoje? Da gordura trans ao aquecimento 
global, passando pelos insondáveis desdobramentos da dependência tecnológica, em relação aos 
nossos filhos temos medo de quase tudo o que se move. 

E porque ceder ao medo virou sinônimo de ser sensato e ensinar a ter medo parece ser 
a mesma coisa que ensinar a ser responsável, nos sentimos quase recompensados quando 
percebemos que nossos filhos mimetizam a bunda-molice que aprenderam em casa.

Talvez o medo de ter um enfarte aos 40 anos nos tenha ensinado a fazer exercícios, comer 
menos carne e não fumar, mas viver sempre com medo, sinto informar, também tem lá seus riscos. 
Para começar, o medo é amoral. Quem se sente sob a ameaça de um exército inimigo (de doenças, 
de imprevistos, mas também de humanos de outras tribos) acaba acreditando que a violência e 
a intolerância podem ser estratégias legítimas de defesa — mesmo quando a ameaça é apenas 
fantasiosa. 

Outra desvantagem não desprezível do medo é que ele torna nosso mundo mais chato e 
limitado — o que pode ser um enorme problema quando você tem 16 anos.

Nos últimos tempos, alguns filhos de pais muito medrosos têm praticado pequenos gestos 
de coragem — como andar de bicicleta em cidades que não foram preparadas para reduzir o 
número de automóveis ou se divertir em ruas ou parques que não deveriam ser frequentados em 
determinados dias e horários. 

Uma ousadia modesta, eu sei, mas que pode fazer uma grande diferença em uma cidade 
de porte médio como Porto Alegre, além de marcar uma posição que claramente diferencia esses 
garotos dos seus pais — e apenas isso já seria um bom motivo para transgredir.

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/09/david-coimbra-a-faxineira-e-o-gato-4844916.html
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Minha filha de 16 anos esteve na Serenata Iluminada da Redenção na semana passada. Ela 
não costuma frequentar parques com os amigos, muito menos à noite. Ela tem medo — e a mãe 
dela mais ainda —, mas nós duas concordamos que todas as iniciativas para tornar a cidade menos 
medrosa merecem o nosso apoio.

Por isso ela superou o receio dela — e eu tentei superar o meu. De todos os riscos a que ela 
poderia estar exposta, o de que deixasse de fazer parte do impreciso grupo dos “cidadãos de bem” 
merecedores de proteção foi o único que não me ocorreu. 

Estávamos acostumados, os cidadãos de classe média que frequentam parques no centro 
da cidade, a sermos tratados com a deferência — infelizmente nem sempre dispensada a todos os 
estratos sociais e a locais públicos menos nobres — da presunção de inocência. Não mais. Onde 
as pessoas têm medo da polícia e a polícia têm medo das pessoas, ninguém é inocente até que se 
prove o contrário.

O medo dos bandidos tem nos trancado em casa — e isso já é ruim. Mas se evitar a rua e 
fugir do convívio significa estar de acordo com o que as autoridades esperam dos “cidadãos de 
bem”, é como se estivéssemos em pleno estado de sítio, vivendo uma distopia social mais sombria 
do que todas as histórias do Cavaleiro das Trevas.
Fonte: Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2015/06/claudia-laitano-filhos-do-medo-4780791.html>. Acesso em: 05 

out. 2015.

ATIVIDADE DE LEITURA

Um em cada cinco alunos do 3º ano fundamental não entende o que está lendo

Além disso, 34% não sabem localizar uma informação explícita quando a mesma está no 
meio do texto

Por Eduardo Vanini / Paula Ferreira (17/09/2015)

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2015/06/claudia-laitano-filhos-do-medo-4780791.html
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RIO - Boa parte dos alunos no 3° ano do ensino fundamental brasileiro não entende o que lê. 
De acordo com a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), divulgada nesta quinta-feira, 22,21% 
dos estudantes de escolas públicas nessa fase da educação foram classificados no “nível 1”, o mais 
baixo de uma escala que vai até o “nível 4”. Segundo os critérios estipulados para o “nível 1”, essas 
crianças conseguem ler as palavras, mas não são capazes de compreender o que diz o texto diante 
delas.

Ainda segundo os resultados da ANA, 34% dos alunos estão no “nível 2”. Eles compreendem 
o sentido do texto, mas não são capazes de encontrar uma informação explícita quando a mesma 
está no meio ou no final desse texto. De acordo com a avaliação, 32% das crianças estão no “nível 3” 
e apenas 11,2% estão no “nível 4”.

A avaliação foi elaborada com base em questionários contextuais e teste de desempenho, 
nos quais foram verificados os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e a 
alfabetização em Matemática. Os resultados da ANA não compõem o Índice de Desenvolvimento 
Educação Básica (Ideb), mas funcionam como um diagnóstico das crianças na alfabetização. Este 
ano, a avaliação, que começou a ser aplicada em 2013, seria aplicada pela terceira vez, mas foi 
suspensa em função dos cortes de gastos. São avaliadas crianças do 3º ano do ensino fundamental, 
fase final do ciclo de alfabetização.

No que diz respeito à escrita, a ANA aponta que 34,46% dos dessas crianças não conseguem 
escrever um texto adequado ao que foi proposto. O resultado é a soma dos três primeiros níveis 
de aprendizagem. Na faixa 1, a mais baixa, estão 11,64% dessas crianças. Neste patamar elas não 
conseguem escrever palavras e relacionar os sons às letras. No nível 5 (índice ideal), há somente 
9,88% dos estudantes, o que significa que sabem atender à proposta e escrevem textos com maior 
complexidade, embora possam ocorrer erros ortográficos e de pontuação.
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A diretora-executiva do Movimento Todos Pela Educação, Priscila Cruz, considerou os dados 
“muito preocupantes”. Segundo ela, a alfabetização é base da aprendizagem e o percentual de 
crianças que alcançaram os níveis máximos na avaliação — patamar ideal de letramento — são 
muito baixos: 11,20% em leitura e 9.88% em escrita.

— A meta do Todos pela Educação é que toda criança esteja plenamente alfabetizada até 
os 8 anos. Nessa idade, é importante que isso esteja consolidado para que ela alcance autonomia 
para continuar aprendendo e evoluindo na escola. Se isso não acontece, fica mais difícil corrigir as 
deficiências e ela é atropelada pelo currículo.

DISCREPÂNCIA ENTRE LEITURA E ESCRITA CHAMA ATENÇÃO

A discrepância entre os índices de leitura e escrita chamou a atenção de especialistas. De 
acordo com Inês Kisil Miskalo, gerente-executiva de Educação do Instituto Ayrton Senna, é estranha 
a diferença de resultados, já que uma depende da outra.

- Isso pode revelar dois quadros. O primeiro é que os alunos estão melhor na escrita do que 
na leitura, o que seria improvável, já que a criança precisa ler bem para ter repertório para a escrita. 
O segundo é que a avaliação da leitura foi mais rigorosa que a da escrita. Mas, para descobrir isso, 
precisamos nos debruçar sobre os instrumentos de avaliação.

Entre as regiões brasileiras, a que apresentou maior número de crianças no nível 4 de leitura 
(considerado ideal) foi o Sudeste com 16,75%. O índice mais baixo de alunos na faixa ideal foi 
registrado na região Norte: 4,84%. No recorte sobre o desempenho em escrita, o Sudeste também 
apresentou a maior quantidade de alunos no último nível, 15,43%. O quantitativo mais baixo, neste 
ponto, foi registrado no Nordeste, onde apenas 3,72% dos estudantes estão na última faixa de 
desenvolvimento.

Priscila Cruz ressaltou o caso de estados como Maranhão, Alagoas e Amapá, que têm os 
piores índices, quadro que vem se arrastando ao longo de várias avaliações.

— Mais de 40% das crianças no Maranhão são analfabetas, visto que estão no nível 1, ou 
seja, não conseguem ler uma sentença. As crianças só começam a entrar no contexto de pré-
alfabetização no nível 2 — ilustrou. — É preocupante porque estes estados sempre ficam mal, mas 
nada acontece. Se o Brasil quer universalizar a aprendizagem, precisa garantir a alfabetização das 
crianças.

No Rio, 21,59% das crianças avaliadas estão na faixa mais baixa de leitura e 10,74% no mesmo 
patamar em relação à escrita. O número de crianças no patamar ideal de alfabetização é de 10,13% 
em escrita e 8,38% em escrita.

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/um-em-cada-cinco-alunos-do-3-ano-fundamental-nao-entende-
que-esta-lendo-17520233#ixzz46sLzhKqu>. Acesso em: 25/04/2016.
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ATIVIDADE 28 – A LEVEZA DE SUMIR 

APORTE TEÓRICO

Para fazer inferências, o “leitor conta com dados do texto, elementos do seu 
conhecimento prévio, bem como da situação comunicativa que juntos possibilitarão a ele fazer 
deduções, generalizações, entre outras operações mentais necessárias à compreensão do texto” 
(COSCARELLI, 2002, p. 13). Pereira (2009b) menciona que as inferências são informações não 
explícitas no texto, que devem ser acrescidas a ele pelo leitor, respeitando-se as indicações do 
texto. Isso significa que o leitor não pode seguir livremente suas vontades, mas está atrelado às 
pistas do texto.

Tais habilidades são trabalhadas nesta atividade. Trata-se de um objeto digital de 
aprendizagem, disponível no Repositório de Objetos de Aprendizagem da PUCRS (https://lapren.
pucrs.br/). Esse repositório tem por “objetivo registrar, organizar, manter, preservar e prover 
acesso a Objetos de Aprendizagem desenvolvidos pela equipe do Laboratório de Aprendizagem 
(LAPREN) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul” (PUCRS, 201-, texto digital).

A proposta apresentada aqui é apenas uma opção. No referido site, outras possibilidades 
muito ricas podem ser encontradas.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

OBJETIVOS

- Ensinar os alunos a ler com atenção, a selecionar as ideias principais do texto, além de 
valorizar a boa memória dos alunos.

MATERIAIS

- Não há.
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INSTRUÇÕES

Os alunos devem ser levados ao laboratório de informática, com acesso à internet. Cada 
aluno no seu computador deverá acessar o link:

h t t p : / / w e b a p p . p u c r s . b r / l a p r e n / s e r v l e t / b r. p u c r s . l a p r e n . c o n t r o l l e r.
ObjetoAprendizagemAtividade DinamicoControl?idObjetoAtividade_html=36 

Trata-se de um objeto digital de aprendizagem, disponível no Repositório de Objetos de 
Aprendizagem da Pucrs, que propõe três questões de compreensão textual a partir de um breve 
conto. Segue uma imagem da tela:

Sugere-se que, primeiramente, sejam destinados alguns minutos para a leitura silenciosa 
do texto e para que os alunos façam as atividades individualmente, exercitando a autonomia. 
A professora deve chamar a atenção dos alunos para as mensagens de feedback que o próprio 
objeto disponibiliza. 

Após a maioria dos alunos concluir a atividade, a professora faz a leitura oral e questiona:

- Atentem para a frase: “Pegou carona no Graf Zeppeln.” O que é Graf Zeppeln? Pensando 
na frase seguinte “Mas não era de voos.” o que ela nos leva a pensar sobre o que seria Graf 
Zeppeln? 

- Como poderíamos pesquisar o que seria Graf Zeppeln? Dicionário? O que e as letras 
maiúsculas, o que indicam? É possível localizar nomes próprios no dicionário? Que tal buscarmos 
uma imagem no Google?
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E assim, o professor, oralmente, retoma as três questões, e reproduz o caminho mental 
seguido para conseguir resolvê-las. Na primeira questão, o aluno é questionado sobre o objeto 
central. Nessa questão, é exigido que ele tenha uma visão global do texto.

Já na questão 2, o professor pode solicitar que os alunos apontem a frase que foi levada 
em consideração para indicar a resposta.

E na questão 3, os alunos devem explicar porque escolheram a frase. 

ADAPTADO DE:

PUCRS. Repositório de Objetos de Aprendizagem da PUCRS. 2014. Disponível em < https://
lapren.pucrs.br/>. Acesso em: 01 jun. 2016.
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ATIVIDADE 29 – QUADRAS AO GOSTO POPULAR

APORTE TEÓRICO

Para fazer inferências, o “leitor conta com dados do texto, elementos do seu 
conhecimento prévio, bem como da situação comunicativa que juntos possibilitarão a ele fazer 
deduções, generalizações, entre outras operações mentais necessárias à compreensão do texto” 
(COSCARELLI, 2002, p. 13). Pereira (2009b) menciona que as inferências são informações não 
explícitas no texto, que devem ser acrescidas a ele pelo leitor, respeitando-se as indicações do 
texto. Isso significa que o leitor não pode seguir livremente suas vontades, mas está atrelado às 
pistas do texto.

Tais habilidades são trabalhadas nesta atividade. Trata-se de um objeto digital de 
aprendizagem, disponível no Repositório de Objetos De Aprendizagem da Pucrs (https://lapren.
pucrs.br/). Esse repositório tem por “objetivo registrar, organizar, manter, preservar e prover 
acesso a Objetos de Aprendizagem desenvolvidos pela equipe do Laboratório de Aprendizagem 
(LAPREN) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul” (PUCRS, 201-, texto digital).

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D9: Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

OBJETIVOS

- Ensinar os alunos a ler com atenção, a selecionar as ideias principais do texto, além de 
valorizar a boa memória dos alunos.
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INSTRUÇÕES

Os alunos devem ser levados ao laboratório de informática, com acesso à internet. Cada 
aluno no seu computador deverá acessar o link:

http://webapp.pucrs.br/lapren/servlet/br.pucrs.lapren.controller.ObjetoAprendizagem 
AtividadeDinamicoControl?idObjetoAtividade_html=40

Trata-se de um objeto digital de aprendizagem, disponível no Repositório de Objetos de 
Aprendizagem da Pucrs, que propõe um exercício de produção inferencial a partir de um poema. 
O aluno deve encaixar os versos finais de cada quadra, considerando as diferenças de conteúdo e 
de rimas das quadras. Segue uma imagem da tela:

Sugere-se que, primeiramente, sejam destinados alguns minutos para a leitura silenciosa 
do texto e para que os alunos façam as atividades individualmente, exercitando a autonomia. 
A professora deve chamar a atenção dos alunos para as mensagens de feedback que o próprio 
objeto disponibiliza. 

ADAPTADO DE:

PUCRS. Repositório de Objetos de Aprendizagem da PUCRS. 2014. Disponível em < https://
lapren.pucrs.br/>. Acesso em: 01 jun. 2016.
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ATIVIDADE 30 – PNEU FURADO

APORTE TEÓRICO

Para fazer inferências, o “leitor conta com dados do texto, elementos do seu 
conhecimento prévio, bem como da situação comunicativa que juntos possibilitarão a ele fazer 
deduções, generalizações, entre outras operações mentais necessárias à compreensão do texto” 
(COSCARELLI, 2002, p. 13). Pereira (2009b) menciona que as inferências são informações não 
explícitas no texto, que devem ser acrescidas a ele pelo leitor, respeitando-se as indicações do 
texto. Isso significa que o leitor não pode seguir livremente suas vontades, mas está atrelado às 
pistas do texto.

Tais habilidades são trabalhadas nesta atividade.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D9: Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

OBJETIVOS

- Ensinar os alunos a ler com atenção, a selecionar as ideias principais do texto, além de 
valorizar a boa memória dos alunos.

MATERIAIS

- Não há.
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INSTRUÇÕES

Os alunos devem ser levados ao laboratório de informática, com acesso à internet. Cada 
aluno no seu computador deverá acessar o link:

http://www.elo.pro.br/repositorio/outros/ame_2011/candida/pneu.htm

Trata-se de um objeto digital de aprendizagem, disponível no ELO, uma plataforma voltada 
especialmente para o ensino de línguas, desenvolvida por docentes da UFPel1, que propõe que 
os alunos construam conto “Pneu Furado”, de Luis Fernando Veríssimo, seguindo uma sequência 
lógica. Para tanto, no segmento azul, aparecem três entre as quais o aluno deve escolher uma 
que dará sequência ao texto. Caso erre, o aluno poderá tentar novamente, contudo, irá perder 
pontuação. Segue uma imagem da tela:

Sugere-se que o professor medeie o início da atividade, até que todos os alunos tenham 
clareza dos procedimentos adotados. Após, os alunos devem seguir a atividade individualmente ou 
em duplas. 

Recomenda-se que os alunos que concluíram devem recomeçar a atividade do início, 
buscando aumentar a nota. Isso também irá reforçar o processo inferencial.

Depois que a maioria dos alunos concluiu a composição do texto, a professora faz a leitura 
oral do texto e faz questionamentos buscando averiguar a compreensão:

ADAPTADO DE:

ELO – Ensino de Línguas Online. 2014. Disponível em < https://elo.pro.br/cloud/>. Acesso 
em: 01 jun. 2016.

1  http://www.elo.pro.br/

http://www.elo.pro.br/repositorio/outros/ame_2011/candida/pneu.htm
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ATIVIDADE 31 – PUBLICIDADE DISNEY

APORTE TEÓRICO

O sentido de um texto se constrói a partir do que já se sabe sobre o conteúdo do texto 
e sobre sua configuração. Por isso, ler com competência pressupõe, justamente, saber explorar 
essa capacidade de associação, para compreender o texto em sua essência. Diante disso, as 
atividades deste objeto de aprendizagem exploram, principalmente, sua capacidade de associar 
seus conhecimentos prévios a respeito do conteúdo do texto publicitário ao sentido do próprio 
texto. 

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D9: Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

OBJETIVOS

- Produzir inferências por meio da associação de conhecimentos prévios às pistas do texto.

MATERIAIS

- Não há.
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INSTRUÇÕES

Os alunos devem ser levados ao laboratório de informática, com acesso à internet. Cada 
aluno no seu computador deverá acessar o link:

http://www.univates.br/roau/download/136/indice.htm

Trata-se de um objeto digital de aprendizagem disponível no ROAU, uma plataforma 
voltada especialmente para o ensino de línguas, desenvolvida por docentes da Univates, que 
propõe a leitura de uma peça de uma campanha publicitária, da qual foi suprimido um termo, 
essencial para a compreensão da propaganda, substituindo-o por uma lacuna. A questão solicita 
que o estudante preencha essa lacuna, levando em consideração os elementos contextuais, como 
o texto, a imagem, a cores e as formas.

O professor deve solicitar que os alunos deem uma especial atenção ao feedback, que 
dá pistas ao estudante sobre os aspectos que ele deve considerar para compreender esse texto 
publicitário.

Sugere-se que o professor faça a mediação no início da atividade, indo de mesa em mesa, 
para estimular a reflexão dos alunos. 

ADAPTADO DE:

UNIVATES. Repositório de Objetos de Aprendizagem da Univates. 2014. Disponível em 
<http://www.univates.br/roau/download/136/remedio_1.htm>. Acesso em: 01 jun. 2016.

http://www.univates.br/roau/download/136/indice.htm
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ATIVIDADE 32 – LEITURA DE INFOGRÁFICO

APORTE TEÓRICO

Para fazer inferências, o “leitor conta com dados do texto, elementos do seu 
conhecimento prévio, bem como da situação comunicativa que juntos possibilitarão a ele fazer 
deduções, generalizações, entre outras operações mentais necessárias à compreensão do texto” 
(COSCARELLI, 2002, p. 13). Pereira (2009b) menciona que as inferências são informações não 
explícitas no texto, que devem ser acrescidas a ele pelo leitor, respeitando-se as indicações do 
texto. Isso significa que o leitor não pode seguir livremente suas vontades, mas está atrelado às 
pistas do texto. Tais habilidades são trabalhadas nesta atividade.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D9: Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

OBJETIVOS

- Ensinar os alunos a ler com atenção, a selecionar as ideias principais do texto, além de 
valorizar a boa memória dos alunos.
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INSTRUÇÕES

Os alunos devem ser levados ao laboratório de informática, com acesso à internet. Cada 
aluno no seu computador deverá acessar o link:

http://www.elo.pro.br/repositorio/outros/ame_2011/candida/dialogica.htm

Trata-se de um objeto digital de aprendizagem, disponível no ELO, uma plataforma voltadas 
especialmente para o ensino de línguas, desenvolvida por docentes da UFPel2, que propõe a 
leitura de infográfico. Para tanto, no segmento azul, aparecem questões cujas respostas devem 
ser inferidas a partir da compreensão do infográfico ao lado. Caso erre, o aluno poderá tentar 
novamente, contudo, irá perder pontuação. Segue uma imagem da tela:

Sugere-se que o professor medeie o início da atividade, até que todos os alunos tenham 
clareza dos procedimentos adotados. Após, os alunos devem seguir a atividade individualmente 
ou em duplas. 

Recomenda-se que os alunos que concluíram devem recomeçar a atividade do início, 
buscando aumentar a nota. Isso também irá reforçar o processo inferencial.

2  http://www.elo.pro.br/

http://www.elo.pro.br/repositorio/outros/ame_2011/candida/dialogica.htm
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ATIVIDADE 33 – FICAR INTELIGENTE

APORTE TEÓRICO

Para dar conta da atividade, o estudante elabora hipóteses para o preenchimento da 
lacuna, à medida que confronta seus conhecimentos prévios e as pistas linguísticas deixadas pelo 
autor (PEREIRA, 2009b). Ao formular essas hipóteses, o leitor procede uma nova leitura geral a 
fim de testá-las e, percebendo que faz sentido, completa-a no campo indicado.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D9: Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

OBJETIVOS

- Ensinar os alunos a ler com atenção, a selecionar as ideias principais do texto, além de 
valorizar a boa memória dos alunos.

MATERIAIS

- Não há.
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INSTRUÇÕES

Os alunos devem ser levados ao laboratório de informática, com acesso à internet. Cada 
aluno no seu computador deverá acessar o link:

http://www.univates.br/roau/download/136/indice.htm

Trata-se de um objeto digital de aprendizagem disponível no ROAU, uma plataforma 
voltada especialmente para o ensino de línguas, desenvolvida por docentes da Univates, que 
propõe a leitura de uma peça de uma campanha publicitária, da qual foi suprimido um termo, 
essencial para a compreensão da propaganda, substituindo-o por uma lacuna. A questão solicita 
que o estudante preencha essa lacuna, levando em consideração os elementos contextuais, como 
o texto, a imagem, a cores e as formas.

http://www.univates.br/roau/download/136/indice.htm
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O professor deve solicitar que os alunos deem uma especial atenção ao feedback, que leva 
o estudante para algumas expressões essenciais para a compreensão desse texto, como “sem 
contraindicações”, “consumir várias vezes ao dia” e “consumo liberado”. Além disso, sugere que o 
estudante atente para o formato do livro, sobre o qual há uma tarja vermelha. E propõe que ele 
tente novamente.

Sugere-se que o professor medeie o início da atividade, indo de mesa em mesa, para 
estimular a reflexão dos alunos. 

ADAPTADO DE:

UNIVATES. Repositório de Objetos de Aprendizagem da Univates. 2014. Disponível em 
<http://www.univates.br/roau/download/136/remedio_1.htm>. Acesso em: 01 jun. 2016.
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ATIVIDADE 34 – PEER INSTRUCTION NO SOCRATIVE

APORTE TEÓRICO

A estratégia tem como propósito “promover a aprendizagem dos conceitos fundamentais 
dos conteúdos em estudo, através da interação entre os estudantes” (ARAÚJO; MAZUR, 2013, p. 
367). Para tanto, de acordo com os autores, são seguidos os seguintes passos:  estudo prévio de 
materiais disponibilizados pelo professor; apresentação pelo professor de questões conceituais, 
para os alunos responderem primeiro individualmente e, então, discutirem com os colegas; 

c) possibilidade de o professor fazer breves exposições orais entre as questões; 

d) votação para mapeamento das respostas dos alunos à referida questão, que pode 
ser feita por meio de algum sistema de resposta com cartões de resposta ou com aplicativos 
eletrônicos; 

e) decisão do professor, com base no percentual de acertos: entre: i) explicar a questão, 
reiniciar o processo de exposição dialogada e apresentar uma nova questão sobre um novo tópico 
(se mais de 70% acertaram a resposta); ii) agrupar os alunos em pequenos grupos (2-5 pessoas), 
para que tentem convencer uns aos outros (se o percentual de acertos obtidos na primeira 
votação estiver entre 30% e 70%); iii) ou, se menos de 30% das respostas estiverem corretas, o 
professor pode optar por explicar oralmente novamente conceito.  

Neste trabalho, a etapa da votação se dá com o apoio do socrative.

O socrative é um aplicativo gratuito disponível em www.socrative.com, no qual podem 
ser elaboradas perguntas de múltipla escolha, verdadeiro/falso ou abertas. Para tanto, o 
gerenciador, no caso o professor, cadastra-se no site, que irá gerar uma senha. Essa senha deve 
ser disponibilizada aos que devem acessar as perguntas. As perguntas podem ser acessadas por 
qualquer dispositivo habilitado para web, como computadores de mesa, smartphones, tablets, 
laptops e desktops. Outra possibilidade permitida pelo aplicativo é que o professor pode visualizar 
os resultados dos alunos, individualmente, em tempo real.

Esse aplicativo permite, dentro do ensino da compreensão leitora, trabalhar uma para que 
o aluno desenvolva a autonomia diante das estratégias de leitura.

DESCRITOR – PROVA BRASIL

D1: Localizar informações explícitas em um texto.

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

D4: Inferir uma informação implícita em um texto.

D9: Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.
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OBJETIVOS

- Ensinar os alunos a ler com atenção, a selecionar as ideias principais do texto, além de 
valorizar a boa memória dos alunos.

MATERIAIS

- Não há.

INSTRUÇÕES

Para tal atividade, é necessário que cada aluno tenha acesso a um tablete, computador 
ou notebook. Ao dar início à dinâmica peer instruction, os alunos são organizado em grupos. 
A explicação para o acesso ao sistema pode ser com o apoio de um slides (.ppt) contendo o 
endereço do site que devem acessar e a senha que deveriam utilizar para visualizar a primeira 
pergunta.

A partir disso, libera-se a primeira pergunta de múltipla escolha (previamente cadastrada 
no software) para que os alunos, individualmente, reflitam sobre a resposta e marquem a 
alternativa que consideram correta. Dessa forma, com o apoio do software, tem-se o controle das 
respostas, ou seja, o professor tem acesso à resposta assinalada por cada aluno, bem como ao 
percentual de acertos da turma.

Num segundo momento, a mesma pergunta é liberada novamente para que os alunos 
discutam a resposta nos pequenos grupos. Devem, na medida do possível, usar o poder de 
argumentação para convencer o colega de que estão corretos. Assim, todos os componentes do 
grupo devem marcar a mesma alternativa. 

Após todos os componentes do grupo terem assinalado sua alternativa, o professor 
apresenta a resposta correta, e abre-se uma discussão em grande grupo acerca dessa alternativa 
e das demais, justificando o motivo de estarem incorretas.

Essa sequência é adotada ao longo de todas as perguntas, entre múltipla escolha, 
verdadeiro ou falso e aberta. 
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