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Resumo 
Este material didático-pedagógico, que se 
constitui em uma Unidade Didática, surgiu 
em função da consciência de que o mundo 
se transforma rapidamente e de que é 
necessário acompanhar a evolução 
aumentando os conhecimentos e, nesse 
processo, a leitura é grande aliada, levando à 
busca pelas mudanças nas concepções de 
leitura e escrita, conduzindo-as à visão de 
que são elementos que proporcionam prazer 
e diversão. O objetivo geral deste trabalho é 
desenvolver atividades que proporcionem o 
gosto pela leitura de forma agradável à faixa 
etária dos 10 a 12 anos, apoiando-se em 
novas formas de apresentação de obras 
literárias e tecnológicas. Com isso, se 
propõem alternativas que minimizem a 
distância entre a leitura propiciada pelos 



meios de comunicação e a leitura de textos 
que priorizam a linguagem verbal. Ainda, 
objetiva aliar a leitura à tecnologia numa 
tentativa de resgate do que é essencial, ou 
seja, desenvolver um trabalho no qual sejam 
aliados o prazeroso e o necessário com foco 
no ensino-aprendizagem. Para isso, serão 
utilizadas estratégias e materiais que 
desenvolvam a sensibilidade, as capacidades 
de leitura e de escrita. Partindo-se da obra da 
Literatura Infanto-juvenil “O Carteiro chegou”, 
será desenvolvido um trabalho com leitura 
diversificada, uso das tecnologias da 
informação, do cinema, da música, de 
imagens, histórias em quadrinhos, para que 
os alunos se sintam atraídos ao ato de ler e 
fazê-lo um hábito em seu cotidiano. Para o 
desenvolvimento do trabalho, será utilizada a 
técnica de oficinas de leitura e produção de 
textos, entremeadas pela pesquisa e 
explanação de conteúdos sobre o que é 
abordado no decorrer das aulas. 
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do 6º Ano do Ensino Fundamental. 

 

  



APRESENTAÇÃO 

 

Com a consciência de que o mundo se transforma rapidamente e de que é 

necessário acompanhar a evolução aumentando os conhecimentos, vê-se a leitura 

como a maior aliada deste processo. Lajolo (2000, p. 16) aponta que o “desencontro 

literatura-jovens que explode na escola parece mero sintoma de um desencontro 

maior, que nós – professores – também vivemos”. A autora continua ainda, dizendo 

que “os alunos não leem, nem nós; os alunos escrevem mal e nós também. Mas, ao 

contrário de nós, os alunos não estão investidos de nada”.  

Diante de tal fato, é preciso mudar as concepções de leitura e escrita 

impregnadas deste negativismo, fazendo com que ambas sejam vistas como algo 

prazeroso e divertido, principalmente para as crianças, que serão a futura sociedade 

leitora/escritora.  

Vive-se perante uma realidade midiática e palpável com a qual é preciso 

investir em alternativas que diminuam as lacunas existentes entre a leitura ofertada 

pelos meios de comunicação e a leitura dos textos estáticos, que priorizam a 

linguagem verbal. O ideal seria que ambas as práticas se realizassem juntas, uma 

contribuindo com a outra, sinalizando para o funcionamento da escola como um 

espaço em que é possível uma aprendizagem como processo no qual a vida em 

plenitude seja marcante.  

Este desencontro favorece aos alunos afirmarem que só escrevem ou leem 

por ser exigência na escola, não havendo prazer na atividade, apenas cumprem as 

regras estabelecidas pelo sistema educacional.  

A mudança de situação é possível, mas para isso, os professores devem 

propiciar formas de leitura que interessem aos alunos, que os levem a ler 

espontaneamente. Afinal, tudo que os cerca é material de leitura, desde que aliem o 

que gostam de ler ao que é necessário para aprender. Pois nem sempre o sentido 

atribuído pelo professor a um texto, enquanto sujeito-leitor, será efetivado da mesma 

forma pelo aluno.  

As DCEs - Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Língua 

Portuguesa apresentam que “no ato de leitura, um texto leva a outro e orienta para 

uma política de singularização do leitor que, convocado pelo texto, participa da 

elaboração dos significados, confrontando-o com o próprio saber, com a sua 

experiência de vida” (PARANÁ, 2008, p. 57).  



Pois, sobre a leitura, Silva (2005, p. 24 apud PARANÁ, 2008, p. 57), aponta 

que “a prática de leitura é um princípio de cidadania, ou seja, o leitor cidadão, pelas 

diferentes práticas de leitura, pode ficar sabendo quais são suas obrigações e 

também pode defender os seus direitos”. 

Este contexto, em que se apresenta a leitura como ponte para a conquista 

dos direitos e da cidadania, remete diretamente à sala de aula, onde tem sido muito 

difícil observar a realização de leitura de textos escritos pelos alunos. Este fato pode 

se dar em função dos temas que não os agradam, talvez por medo de terem sua 

leitura tomada como um equívoco e seja desautorizada pelo professor.  

Por outro lado, é preciso considerar que os avanços audiovisuais e 

tecnológicos como Internet, televisão entre outros, induzem ao pensamento de que o 

texto escrito é mais trabalhoso e menos interessante.  

Com tais problemáticas levantadas, a Unidade Didática proposta, fará a 

tentativa de aliar a leitura à tecnologia numa tentativa de resgate do que é essencial, 

ou seja, desenvolver um trabalho no qual sejam aliados o prazeroso e o necessário 

com foco no ensino-aprendizagem. 

A leitura é de extrema importância em todas as fases da vida e lugares do 

mundo, através dela pode-se obter uma visão de mundo individual, aquela que fica 

registrada na memória de cada um que lê e interpreta. Não bastando apenas ao 

professor ter essa visão, é necessário que todas as pessoas tenham a mesma 

consciência, não impetrando apenas à escola o papel de difusora do que é 

fundamental para a sociedade. Segundo Yunes (2009, p. 26) “[...] a leitura é como 

memória, uma prática que dribla o esquecimento e o discreto, e ainda contribui para 

imprimirmos uma marca pessoal e política a nossos atos e qualidade à nossa 

assinatura”. 

Trabalhar com leitura diversificada, fazer uso das tecnologias da informação, 

do cinema, música, imagens, histórias em quadrinhos, oferecer bons livros, desde 

que adequados à idade dos alunos/leitores, fará com que se sintam mais atraídos ao 

ato de ler e o tornarão um hábito.  

Ao esbarrar no velho problema das dificuldades com o ensino e a 

aprendizagem da leitura é importante desenvolver atividades que façam uso das 

tecnologias no ensino e aprendizagem da leitura, uma forma que poderá influenciar 

positivamente e amenizar tal problema. Diante disto, em muitos momentos 

questiona-se de qual é o compromisso social da Escola, de como a leitura associada 



às mídias pode ajudar a combater este modelo tradicional de ensino e aprendizagem 

trazendo o "mundo" para a sala-de-aula e, partindo dela,  interagir e produzir novos 

conhecimentos com os seus integrantes.  

Diante de tantos questionamentos, hipóteses e desejo de solução de um 

problema tão antigo e, ao mesmo tempo, tão presente, idealizou-se este material 

didático-pedagógico, cujo intuito principal é o de desenvolver atividades que 

proporcionem o despertar do gosto pela leitura de forma agradável para a faixa 

etária, tendo apoio nas novas formas de apresentação de obras literárias e 

tecnologias da informação e comunicação. 

Mais detalhadamente, a partir das atividades a serem desenvolvidas com os 

alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, deseja-se proporcionar-lhes recursos que 

contribuam com o desenvolvimento de habilidades para o processo de 

aprendizagem de leitura  e de escrita; fomentar o ensino e a aprendizagem da leitura 

partindo de obras literárias que permitam estabelecer associação com as 

tecnologias da informação e comunicação (TICs); despertar a curiosidade pela 

leitura em sites que serão recomendados e ensinar o aluno a ser produtor de 

textos; oportunizar uma aprendizagem que lhes permita comunicar-se através das 

novas tecnologias, socializando com o outro e com o grupo; produzir textos, de 

gêneros diversos, apresentando-os com uso das novas tecnologias na sala de aula; 

direcioná-los a buscar diferentes versões de um mesmo texto em materiais 

impressos como livros, revistas, jornais, e também em vídeos, filmes, imagens e 

outros; instigar no aluno o hábito da leitura e da escrita, da criação da produção e da 

reprodução de textos, refletindo os valores transmitidos pelos textos; favorecer o seu 

desenvolvimento criativo através de diferentes expressões, como desenhos e 

dramatizações.  

 
  



ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

A presente Unidade Didática, constituída de textos e atividades norteará a 

implementação pedagógica com os alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Nova Visão – EFM, do Município de Chopinzinho, NRE - Pato 

Branco, será efetivada durante o primeiro semestre do ano letivo de 2015.  

A implementação será efetivada através de oficinas de leitura e escrita, as 

quais somarão 40 horas-aula, sendo estas, 32 horas em sala de aula com trabalho 

direto com o aluno e mais 08 horas-aula que serão destinadas à pesquisa e busca 

de material pelo grupo de alunos, além da realização de atividades não presenciais, 

como elaboração de textos para apresentação em classe. 

Portanto, a aplicação desta Unidade Didática será realizada sob a forma de 

oficinas de leitura e do estudo dos textos propostos, sendo estes expostos de 

diversas formas como em textos narrativos impressos, imagens, vídeos, músicas, 

entre outras formas midiáticas. 

Para a constituição deste material partiu-se do contexto abordado na obra de 

Literatura Infanto-Juvenil “O carteiro chegou” de Janet e Allan Ahlberg.  

 

 

Capa do livro O carteiro chegou 
Fonte: Digitalização da autora. 

 

 



 

 

 

Duração: 02 horas-aula 

 

 Realizar a leitura da obra da Literatura Infanto-Juvenil “O carteiro chegou” 

de Janet e Allan Ahlberg, utilizando-se da obra impressa e convertida em 

apresentação com uso de aparelho multimídia. 

 Como a obra traz em seu contexto personagens de outros contos de fadas e 

de contos maravilhosos da tradição popular de vários países, como 

Cachinhos Dourados, João e Maria, João e o Pé de feijão e outros, realizar 

um levantamento com os alunos para saber quais das histórias conhecem e 

em que formato (livro, filme, versão compacta, oral);  

 Registrar na lousa as informações fundamentais obtidas com a conversa, 

solicitar que anotem no caderno o registro da lousa. 

 

 

Duração: 02 horas-aula 

 

 Encontre no CAÇA-PALAVRAS os nomes dos personagens e empresas 

citadas no texto do livro: O carteiro chegou. 
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T P U B L I O P U B L I C A N O I 

 

 Complete os espaços no texto e em seguida preencha a PALAVRA 

CRUZADA com os nomes dos contos referidos na história do livro “O carteiro 

chegou”.  

 

 

 

 



Complete o texto com o título da história: 

a) A história de uma pequena menina de cabelos loiros e cacheados que entra 

em uma casinha com uma mesa arrumada para três e ali como a comida e 

quebra uma cadeirinha: _________________________ E OS 

______________________________. 

b) Duas crianças, um menino e uma menina que são abandonados na floresta e 

encontram uma casinha toda feita de doces e pão de mel: 

______________________. 

c) Um menino que vai à feira para vender sua única vaca, foi enganado e no 

lugar de dinheiro lhe deram algumas sementes de feijão dizendo que eram 

mágicas: _____________________________. 

d) A história de uma linda moça que tinha duas irmãs e uma madrasta malvada 

que a transformaram em uma gata borralheira: 

________________________________. 

e) Uma linda menina que adorava sua avó e sempre vestia uma capinha 

vermelha para ir passear. _______________________________. 

f) A história de um lobo malvado que derruba duas casinhas e tenta derrubar a 

terceira, mas se dá muito mal: ___________________________________. 

 

 

 

 a)          *           

     a)     *            

   b)     *  *            

c)     *  *  *   *   *       

     d)                 

e)            *           

 f)   *     *             

 



Duração: 04 horas-aula  

  Apresentar aos alunos uma versão impressa e outra em vídeo da história: 

João e Maria. 

A versão impressa, que se encontra em anexo, foi extraída do seguinte 

endereço eletrônico: 

http://www.contandohistoria.com/joao_e_maria.htm 

 

Apresentar a versão em vídeo do conto João e Maria, extraída e disponível no 

site You tube no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tv-W7OC78Uw 

 

 Realizar a interpretação oral da história, observando as diferenças existentes 

entre a versão impressa e a versão em vídeo, justificando o porquê de existir 

estas diferenças se a base da história é a mesma. 

 Registrar na lousa as diferenças levantadas entre as versões apresentadas 

da mesma história e os alunos devem ter este registro também em seus 

cadernos. 

 

Atividade extraclasse 

Pesquisa: 

 

 Orientá-los a realizar a pesquisa de diferentes versões existentes para uma 

mesma história, sob formatos diversos (impresso, audiovisual, digital, etc.) e 

trazê-las para apresentação e socialização entre todos os alunos da turma. 

 



Duração: 08 horas-aula 

 

 Socializar com a turma as versões das histórias trazidas pelos alunos nos 

formatos diversos (o professor deverá providenciar algumas versões das 

histórias para o caso de os alunos não apresentarem nenhuma) .  

 Registrar as principais diferenças encontradas em uma mesma história, quando 

trazida por diferentes alunos em um mesmo formato. 

 Distribuir a turma em grupos; 

 Produzir textos coletivos em que deverão estar presentes personagens das 

histórias, no mínimo de 03 histórias diferentes, cujo contexto de produção será 

definido pelo grupo. 

 Correção e reestruturação dos textos pelo professor. Pode-se realizar uma 

reestruturação coletiva, na lousa e após todos devem ter aquela história no 

caderno. 

 Com os textos produzidos e reestruturados, os alunos irão ilustrar a história 

produzida. (O trabalho de ilustração poderá ser feito em forma de livro ou 

cartazes, a critério do grupo). 

 

 

Duração: 06 horas-aula 

 

Consideram-se gêneros textuais as diversidades de textos encontradas em 

múltiplos ambientes de discurso na sociedade. Com a globalização que trouxe 

consigo o advento da Internet, nota-se o surgimento de novos gêneros textuais, a 

adaptação de alguns e a evolução de muitos outros. 

De acordo com Marcuschi (2002), o surgimento de novos gêneros textuais 

nada mais é que uma adaptação dos gêneros já existentes às tecnologias 

encontradas atualmente. Deve-se atentar, também, para o fato de que dependendo 

de onde o texto é inserido, ele será um ou outro gênero textual para explicar essa 

evolução/adaptação.  



O livro “O carteiro chegou” também traz em seu contexto diferentes formas de 

comunicação escrita, então neste bloco de atividades, serão trabalhadas alguma das 

formas de correspondência presentes na obra e as mais usuais no cotidiano como: 

carta pessoal, cartão postal, panfleto de propaganda, convite, bilhete, e-mail, entre 

outras.  

 

 Apresentar aos alunos a primeira correspondência presente no livro “O 

carteiro chegou”: 

 

Correspondência do livro O carteiro chegou: Carta 
Fonte: Digitalização da autora. 

 

 Conversar informalmente com os alunos acerca da correspondência 

apresentada, quais suas principais características e sobre a importância de 

uma correspondência para a sociedade; 

 Através da conversa propiciar que o aluno entenda que essa forma de 

organização atende a uma função que a diferencia dos demais tipos de 

textos: estabelecer um diálogo direto entre remetente e destinatário, trazer 

uma mensagem pontual e apresentar uma organização de texto que se 

mantém os aspectos: evocação, data, mensagem, desfecho e assinatura; 

 Atentar para o preenchimento do envelope, apresentar as imagens com os 

envelopes: 



    

Fonte: http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br/2009/10/trabalhando-producao-textual-com-

cartas.html 

 

Trabalhando correspondências: 

 

1. Carta 

 A carta é um dos instrumentos mais úteis em situações diversas.  

 É um dos mais antigos meios de comunicação. 

 Em uma carta formal é preciso ter cuidado na coerência do tratamento, por 

exemplo, se começamos a carta no tratamento em terceira pessoa devemos ir 

até o fim em terceira pessoa: se, si, consigo, o, a, lhe, sua, diga, não diga, 

etc., seguindo também os pronomes e formas verbais na terceira pessoa. 

 

Atenção para o uso dos pronomes de tratamento como: Vossa 

Senhoria, Vossa Excelência (e outros) eles devem concordar sempre na 

terceira pessoa. 

 

Obs: Aproveitar o momento para trabalhar oralmente os pronomes pessoais, 

especialmente os de tratamento, e algumas formas verbais em terceira pessoa com 

o emprego de pronomes de forma correta. 

 

 Há vários tipos de cartas, a forma da carta depende do seu conteúdo: 

http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br/2009/10/trabalhando-producao-textual-com-cartas.html
http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br/2009/10/trabalhando-producao-textual-com-cartas.html


 

 Carta pessoal: é a carta que escrevemos para amigos, parentes namorado 

(a), o remetente é a própria pessoa que assina a carta, estas cartas não têm 

um modelo pronto, são escritas de uma maneira particular. 

 Carta comercial: se torna o meio mais efetivo e seguro de comunicação 

dentro de uma organização. A linguagem deve ser clara, simples, correta e 

objetiva. Existem alguns tipos de carta comercial: 

 

a) Particular, familiar ou social: São tipos de correspondência que são 

trocadas entre particulares, cujo assunto, se enquadra em particular, intimo e 

pessoal. 

b) Bancária: Esta é focalizada nos assuntos relacionados à vida bancária. 

c) Comercial: Associada às transações industriais ou comerciais. 

d) Oficial: Destinada ao serviço militar, público ou civil. 

A documentação comercial compreende os papéis empregados em todas as 

transações da empresa como: Carta, Telegrama, Cheque, Pedido de 

Duplicatas, Faturas, Memorandos, Relatórios, Avisos, Recibos, Fax. 

Fonte: http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br/2009/10/trabalhando-producao-textual-com-

cartas.html 

 

 Na correspondência a linguagem mais correta é aquela que é adequada ao 

contexto, ao momento e à relação entre o emissor e o destinatário. 

Por exemplo: a linguagem que você usa para falar com um amigo, não é a 

mesma que você usa para falar com sua avó ou com um parente distante com 

quem você não convive muito. 

 

Colocando em prática o gênero carta: 

 

1. Solicitar aos alunos que tragam para a sala de aula algumas 

correspondências que chegam à sua casa pelo correio (o professor também 

deve levar várias correspondências para a classe além de fazer a solicitação 

aos alunos na véspera da realização da atividade). 

2. Na sala de aula, junto com os alunos, separar e classificar as 

correspondências trazidas para a realização do estudo (carta pessoal, carta 



comercial, contas, propagandas e outras). Separar as cartas pessoais das 

demais correspondências, estas que serão guardadas para serem 

trabalhadas em outro momento. (Importante para esta atividade que o 

professor, sendo possível, providencie um número suficiente de cartas 

pessoais para que os alunos possam trabalhar em grupos de 04 

componentes, caso eles não tragam esta modalidade de carta). 

3. Após a seleção das correspondências, pedir aos alunos que observem os 

envelopes e o que há escrito neles.  

4. Distribuir a turma em grupos com 04 alunos cada e entregar a cada grupo 

uma carta pessoal, solicitando-lhes que realizem a leitura e destaquem seus 

principais elementos. Também, que analisem o envelope da carta, atentando-

se para os elementos presentes na frente e no verso. 

5. Solicitar que um componente de cada grupo realize a leitura da carta em voz 

alta para toda a turma. 

6. Explorar com a turma as partes que compõem a estrutura do gênero 

textual CARTA: data (cabeçalho), saudação ao destinatário, assunto, 

saudação de despedida e nome do remetente; envelope: remetente e 

destinatário, endereço (nome da rua, número, bairro, complemento, cidade, 

estado, CEP), selo, carimbo. 

7. Produzir uma carta coletiva: juntos os alunos e o professor irão construir uma 

carta da turma para alguém, este destinatário será definido no momento da 

produção. Atentar para todos os elementos que constituem uma carta e o 

preenchimento do envelope. Os alunos devem registrar a produção no 

caderno e o professor se encarregará de passar a produção para o papel e 

enviá-la. 

 

Atividade extraclasse 

 

Produção de texto individual: 

 

Solicitar que os alunos redijam uma carta pessoal familiar, trazendo-a na 

próxima aula para a apreciação/avaliação do professor e realizar o envio da mesma 

pelo correio. 



Duração: 03 horas-aula 

 

2. Bilhete 

 

 O bilhete é um gênero textual que se caracteriza por mensagens simples, 

escritas de forma clara e rápida, em um pequeno papel. Eles são usados 

como meio de comunicação entre as pessoas, como se fosse um pequeno 

aviso ou lembrete. Por serem simples e breves, os bilhetes não têm regras 

para serem escritos, cada pessoa escreve de acordo com sua ideia.  

 O bilhete é trocado entre pessoas, geralmente feito com mensagens curtas, e 

apresenta como finalidade agradecer, pedir, informar, desculpar, perguntar 

etc. Ele é composto de data, nome do destinatário, mensagem, despedida e 

nome do remetente. 

 

 Apresentar um bilhete aos alunos: 

Exemplo: 

“José, hoje não poderei almoçar com você em casa, tenho uma 

reunião marcada de última hora, mas o almoço está na 

geladeira, é só levar ao forno. E não se esqueça de levar a 

Fofinha ao pet shop. Beijos, de quem te ama, Eliane” 

 Estabelecer as diferenças entre carta e bilhete, construindo, na lousa e 

coletivamente, um quadro comparativo das principais características de cada 

gênero. Ao final, anotar o quadro elaborado no caderno. 

 Organizar a turma em 06 grupos e para cada grupo entregar uma orientação 

para a realização da atividade prática. 

 

Atividade prática em equipe 

 

 Grupo 1: Escrever um bilhete para os alunos de uma outra sala da escola, 

convencendo-os  a visitarem a exposição de cartas da turma. 



 Grupo 2: Escrever  um bilhete para a direção  da escola, convidando-a a 

prestigiar uma apresentação dos talentos artísticos da turma.  

 Grupo 3: Escrever  um bilhete para os pais de um dos membros do grupo, 

convidando-os a visitarem uma exposição de trabalhos da turma. 

 Grupo 4: Escrever uma carta para alguém da família e que mora distante 

para contar como estão aprendendo na escola.  

 Grupo 5: Escrever uma carta para o prefeito da cidade solicitando melhorias 

a rua da escola. 

 Grupo 6: Escrever uma carta para uma editora  solicitando a doação de 

alguns livros para  a biblioteca da escola.  

 



Duração: 03 horas-aula 

 

3.  Cartão-Postal 

 

 Apresentar aos alunos outra das correspondências presentes no livro “O 

carteiro chegou”: 

   

 

Correspondência do livro O carteiro chegou: Cartão-postal. 
Fonte: Digitalização da autora. 

 



 O cartão-postal é um tipo de carta resumida, que circula normalmente sem 

envelope (na obra, há o envelope, para que pudesse estar agregado o cartão-

postal). Trata-se de um retângulo de papelão fino. De um lado (o verso) 

apresenta espaço para escrever o nome e o endereço do destinatário, o nome 

do remetente e uma mensagem curta. Do outro lado (à frente), apresenta uma 

imagem, que pode ser de alguma atração turística de uma cidade. Quem 

envia um cartão-postal é, geralmente, alguém que viaja e quer mandar 

notícias, aproveitando a oportunidade para o destinatário conhecer os lugares 

visitados pelo remetente. (O professor deve levar para a turma visualizar 

cartões-postais de locais variados, permitindo que todos os cartões circulem 

livremente pela sala e que sejam lidos/vistos por todos). 

 Após mostrar os cartões-postais aos alunos, solicitar que realizem a leitura 

dos mesmos. O professor pode ir questionando-os: Que lugares são esses? 

Que tipo de imagens estão presentes nos cartões? São lugares conhecidos? 

Alguém já esteve em algum desses lugares? Etc. (O professor deve aceitar as 

hipóteses apresentadas pelos alunos e ir levantando outros questionamentos 

sobre os cartões). 

 Chamar a atenção dos alunos para as partes em que aparecem informações 

importantes, como o nome do remetente, o nome e o endereço do 

destinatário, o nome do lugar e a data de envio. 

 

Atividade prática 

 

a) Responda: Para que serve um cartão-postal? 

b) Observe as imagens dos cartões-postais a seguir: 

 



Cartão Postal 1: Cidade de Nova Iorque 
Fonte: *indicada ao final das imagens 

 

 Cartão Postal 2: Avenida paulista com 
vista do MASP – São Paulo – SP 
Fonte: *indicada ao final das imagens 

 Cartão Postal 3: Pão-de-Açúcar – Rio de 
Janeiro – RJ 
Fonte: *indicada ao final das imagens 

 

 
Cartão Postal 4: Torre Eiffel – Paris –
França 
Fonte: *indicada ao final das imagens 

 Cartão Postal 5:  Matriz São Francisco de 
Assis – Chopinzinho - PR  
Fonte: *indicada ao final das imagens 

 
Cartão Postal 6: Jardim Botânico – 
Curitiba – PR 
Fonte: *indicada ao final das imagens 

 



 Cartão Postal 7:  Cataratas do Iguaçu – 
Foz do Iguaçu – PR. 
Fonte: *indicada ao final das imagens 

 
Verso de cartão-postal 
 
 

 
 

 
 

Fontes das imagens: 
Cartão-postal 1:  
http://www.turismoicaro.com.br/wp-content/uploads/2013/03/nova-york-estatua-da-liberdade-
830x474_830x4741.jpg 
Cartão-postal 2: 
http://1.bp.blogspot.com/_uH1VLy0qFfg/S920sGWliMI/AAAAAAAAAJY/zqLzkenwtpA/s1600/7529340.
masp_sao_paulo_490_turismo_250_490.jpg 
Cartão-postal 3: 
http://imguol.com/2013/02/07/rio-de-janeiro-pao-de-acucar-1360257091071_750x500.jpg 
Cartão-postal 4: 
http://www.papeldeparede.etc.br/wallpapers/torre-eiffel--cartao-postal_7163_1600x1200.jpg 
Cartão-postal 5: 
http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/96/93/bc/paroquia-sao-francisco.jpg 
Cartão-postal 6: 
http://2.bp.blogspot.com/_eza6xetQAMw/TOvTPA2bLcI/AAAAAAAAAE0/P9fx886u6Qo/s1600/size_59
0_jardim_botanico_curitiba.jpg 
Cartão-postal 7: 
http://panoramadoturismo.com.br/wp-content/uploads/2013/04/foz0.jpg
 

 

c) Descreva o que cada uma delas retrata. 

d) Por que os cartões-postais não são enviados dentro de envelopes? 

e) Produzir coletivamente um cartão-postal na lousa definindo para quem seria 

enviado: um funcionário da escola, um professor, o diretor, etc. 

 

 A parte escrita da produção coletiva do cartão-postal deverá ser feita no 

quadro e, depois, copiada pelos alunos no caderno. A parte ilustrativa poderá 

ser feita individualmente. A ilustração poderá ser feita através de desenhos ou 

colagens. 

http://www.turismoicaro.com.br/wp-content/uploads/2013/03/nova-york-estatua-da-liberdade-830x474_830x4741.jpg
http://www.turismoicaro.com.br/wp-content/uploads/2013/03/nova-york-estatua-da-liberdade-830x474_830x4741.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_uH1VLy0qFfg/S920sGWliMI/AAAAAAAAAJY/zqLzkenwtpA/s1600/7529340.masp_sao_paulo_490_turismo_250_490.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_uH1VLy0qFfg/S920sGWliMI/AAAAAAAAAJY/zqLzkenwtpA/s1600/7529340.masp_sao_paulo_490_turismo_250_490.jpg
http://www.papeldeparede.etc.br/wallpapers/torre-eiffel--cartao-postal_7163_1600x1200.jpg
http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/96/93/bc/paroquia-sao-francisco.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_eza6xetQAMw/TOvTPA2bLcI/AAAAAAAAAE0/P9fx886u6Qo/s1600/size_590_jardim_botanico_curitiba.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_eza6xetQAMw/TOvTPA2bLcI/AAAAAAAAAE0/P9fx886u6Qo/s1600/size_590_jardim_botanico_curitiba.jpg
http://panoramadoturismo.com.br/wp-content/uploads/2013/04/foz0.jpg


 Para produzir o cartão-postal é necessário que os alunos opinem sobre o 

tema (a imagem) e sobre o texto a ser abordado para o destinatário. Poderá 

ser feita uma escolha através de votação. 

 

f) Distribuir os alunos em duplas e propor que confeccionem um cartão-postal 

que será enviado a um colega de sala. 

g) Faça um cartão com uma cartolina ou papel encorpado. Recorte uma imagem 

de um objeto significativo de um lugar (o aluno também pode fazer um 

desenho). Cole na frente do cartão. Divida o verso do cartão em duas partes 

e escreva a mensagem e o endereçamento. Não esqueça o nome e o 

endereço completo do destinatário. 

 

 Os alunos poderão entregar pessoalmente os cartões-postais produzidos ou 

levá-los aos Correios para serem postados. Caso isso ocorra, é importante 

que o professor os acompanhe. Quando todos os alunos tiverem recebido os 

cartões, os mesmos poderão ser expostos nos corredores da escola para 

apreciação dos professores e demais alunos. 

 

Duração: 03 horas-aula 

 

4. Convite 

 

 O professor deve organizar um cartaz ou cartazes com vários tipos de 

convites. Quando os alunos entrarem na sala de aula, levá-los ao cartaz e 

solicitar que observem com muita atenção os convites expostos. Permitindo 

que os alunos observem livremente o(s) cartaz(es) e esclareça as dúvidas 

que por acaso surjam. 

 Esclarecer aos alunos que quando se quer convidar alguém para comparecer 

a algum lugar ou evento, envia-se um CONVITE. 

 Perguntar aos alunos se já receberam ou enviaram convites e para quê. 

Explorar o máximo de conhecimentos prévios que o aluno tiver. 



 Falar aos alunos que no convite há um texto que possui características 

próprias como: destinatário, o evento para o qual está sendo convidado, local 

e data do evento e remetente. A função do convite é passar as informações 

de hora, data, local, dentre outras e é claro, o de convidar. Mas também tem 

outro papel significativo, o de motivar os convidados para o evento. 

 
 O convite é composto de data, hora, local do evento, e em alguns casos, um 

envelope com o nome destinatário. 

 Existe convite de formatura, casamento, aniversário, desfile etc. O mesmo 

pode ser entregue de várias formas: pessoalmente, pelo correio, através de 

outra pessoa... 

 

Atividade Prática 

1. Entregar aos alunos uma folha contendo os seguintes convites e as seguintes 

atividades relacionadas. 

 

 

Convite 1 

CONVITE  

Maria e João, com a benção de seus pais: 

José da Silva Pedro de Souza 

Joana da Silva Luci de Souza 

Convidam para sua cerimônia de casamento a realizar-se no dia 22 de setembro de 2015, às 19 
horas, na Igreja Matriz São Francisco de Assis – Chopinzinho-PR. 

Após a cerimônia religiosa os noivos receberão os cumprimentos no Centro Comunitário São 
Francisco de Assis, ao lado da Igreja. 

Sobre o convite 1 responda: 

a. Por qual motivo o convite foi elaborado? 

b. Quem são as pessoas que estão convidando? 



c. Qual o local e a data do acontecimento? 

d. O convite permite saber se haverá ou não uma festa ou recepção para os 

convidados? Como você descobriu? 

e. A que se referem os endereços que aparecem no final do convite?  

f. Imagine se, no convite, não houvesse a informação do horário de 

acontecimento do evento. O que poderia acontecer?  

g. Esse tipo de convite costuma ser dirigido a adultos ou crianças? Por quê? 

 

 
Convite 2 

 

 

 
 
 

 

Estou te esperando para a minha festa de aniversário  

de 05 Anos. 

Vai ser em Minha Casa 

No dia 07/11/2015 

às15:30 horas. 

 

Emanuelle 
 
Com relação ao Convite 2, responda: 
 

a) Por qual motivo esse convite foi feito? 

b) Você acha que o convite é dirigido à criança ou a um adulto? Por quê?  

c) É possível saber quem recebeu esse convite? Por quê? 

d) Quem não conhece a Emanuelle saberá onde acontecerá sua festa de 

aniversário? 

e) Qual informação que está faltando para se saber onde será a festa de 

Emanuelle? 



f) Reescreva este convite de aniversário, completando-o com os dados que 

faltam. 

2. Propor aos alunos que elaborem convites seguindo as orientações abaixo: 
 

 Os temas podem variar, mas como proposta de interdisciplinaridade, sugerir a 

confecção de um convite com o objetivo de prestigiar uma exposição de 

trabalhos produzidos em outras disciplinas. 

 Empregar uma linguagem de acordo com a finalidade do convite a ser 

elaborado. 

 É importante não esquecer de colocar informações como: nome do remetente 

e do destinatário, data, horário, local e outros que julgar necessário. 

 O professor deverá fazer as correções necessárias, antes do aluno passar a 

limpo. 

 Produzir o convite em cartolina ou folha colorida e decorá-lo com desenhos 

ou colagens. 

 Ao final da produção, entregar os convites aos seus destinatários. 

 Depois que todos enviarem e receberem os seus convites, montar um mural 

para expor os convites produzidos pela turma e já ilustrados. 

 
 

Duração: 06 horas-aula  

 

5. Propaganda 

 

 Apresentar aos alunos a imagem da correspondência enviada à Bruxa 

Malvada, no livro O carteiro chegou: 

 



    

 Realizar o estudo oral da imagem e seus elementos, questionando que tipo 

de correspondência é essa, para que serve, se eles conhecem outros tipos de 

correspondência deste gênero, etc. 

 Explicar aos alunos o que é uma propaganda e a que se destina: 

 

 A propaganda é um texto de linguagem simples e objetiva, que se utiliza de 

imagens para compor sua mensagem, é muito marcada pelo uso de 

ambiguidade (duplo sentido), jogos de palavras e imagens, metáforas, 

trocadilhos e metonímias. 

 A finalidade deste tipo de texto é de persuadir, ou seja, o anunciante 

(emissor) tem o objetivo de convencer o telespectador (receptor) sobre a boa 

qualidade de um terminado produto, convencendo-o a adquiri-lo. 

 Quanto mais criativo e objetivo for o anúncio, mais haverá a possibilidade de 

aceitação. Para isso, é importante saber o público-alvo, fator decisivo perante 

a elaboração das estratégias a serem aplicadas. 

 Quanto à estrutura do texto em questão, ele compõe-se da seguinte forma: 

 

 Título - Geralmente é bastante criativo e atraente, baseado em um jogo de 

palavras carregadas de linguagem conotativa, justamente com o intento de 

atrair o consumidor. 

 Imagens - As mais inusitadas possíveis, dispostas de forma a chamar a 

atenção de acordo com as características do produto anunciado. 

 Corpo do texto - Nesta parte é desenvolvida a ideia sugerida no título, com 

frases curtas, claras e objetivas, adequando o vocabulário aos interlocutores 

destinados. 



 Identificação do produto ou marca - funciona como uma “assinatura” do 

anunciante. Ocorre também de aparecer o Slogan junto à marca anunciada, 

para dar mais ênfase à comunicação. Certos slogans são de nosso 

conhecimento. Como por exemplo: “TIM - Viver sem Fronteiras”, RED 

BULL - Te dá Asas! 

Fonte: http://fabiprevedello.blogspot.com.br/2012/11/genero-textual-propaganda-7-ano.htm 

 

 Construir antecipadamente, cartaz ou mural com vários tipos de propagandas 

coletadas na cidade, em revistas, jornais, etc... Apresentar o material aos 

alunos e analisar quais tipos de propagandas estão presentes: folders, 

tabloides, panfletos, páginas de revistas, recortes de jornal, etc. 

 Questionar qual a função e a quem se destina cada tipo de propaganda: 

venda de produtos, informativa, social, alerta, oferta de serviços, lançamento 

de produtos etc. 

 

Atividade Prática 

 

1. Distribuir a turma em grupos de 03 alunos cada. Para cada grupo entregar 

uma imagem de um produto para que desenvolvam uma propaganda com o 

objetivo de vender aquele produto. 

2. Os mesmos grupos devem elaborar cartazes com propagandas educativas. O 

professor fará bilhetes com os dados do que deve ser elaborado e cada grupo 

pegará um definindo o que deve constar no trabalho: 

a. Orientações para fazer da sala de aula um lugar melhor para estudar; 

b. Orientações para o bom uso do refeitório e contra o desperdício de alimentos; 

c. Orientações para o uso adequado do laboratório de informática; 

d. Orientações de como se comportar e utilizar a biblioteca; 

e. Regras de uso do banheiro feminino; 

f. Regras de uso do banheiro masculino; 

g. Regras de conduta/convivência nos espaços de uso coletivo como pátio, 

saguão, etc. 

3. O professor deve acompanhar, orientar e corrigir os trabalhos durante as 

produções; 



4. Socializar as produções na sala de aula e expor os cartazes nos ambientes 

referidos no trabalho.  
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ANEXOS 

Anexo 01 

João e Maria  

No meio de uma floresta, há muitos anos, 

havia dois bondosos irmãozinhos. O 

Joãozinho e a Maria. 

   Viviam numa cabana e apesar de 

pobrezinhos, eles eram muito amigos de 

todos os passarinhos. 

 

Os dois irmãozinhos, ouvem a mãe lhes 

chamarem: 

- João! - Maria! 

- Vocês tem que levar o almoço do papai! 

 

  

Desse modo, os dois garotos, saíram pelo 

caminho, sempre seguidos de perto, pelo 

amigo passarinho. No entanto, por 

precaução, eles soltavam pedrinhas, uma a 

uma pelo chão. 



Enquanto isso, mais ao longe, o lenhador 

já cansado, derrubava um pinheiral a 

golpes do seu machado. 

  

 

  

Porém, os dois irmãozinhos, mas o que lhes deu na 

veneta! Se afastaram das pedrinhas, atrás de uma 

borboleta. 

 

Mas, isso fez com que os dois irmãozinhos, se 

afastassem do caminho. Maria apavorada, 

sentou-se e começou a chorar. 

 

Mas Joãozinho quis continuar o caminho. 

Quando de repente, avistaram uma 

casinha. 

Desse modo, os dois irmãos, prosseguiram 

no caminho. Sempre seguidos de perto, 

pelo amigo passarinho. 

  

 Quando chegaram perto, vejam 

amiguinhos, a casa era feita de doces! Mas 

enquanto os dois irmãos, comiam com 

precaução, surgiu uma bruxa horrenda, com 

uma vassoura na mão. 

 



E a bruxa os convidou para entrar e comerem 

o que quisessem, sem destruir o telhado e a 

casa inteira! 

  

  

  

 

Entretanto o passarinho, cheio de susto e 

horror, voou celere à floresta, para avisar 

o lenhador. 

  

 E quando este já cansado e chegava 

preocupado. 

  

  

Desse modo, os pais ansiosos, seguiram 

pelo caminho, guiado sempre de perto, 

pelo amigo passarinho. 

  

Toda via, na cabana, a bruxa feia e gabola, 

puxava por Joãozinho pra metê-lo na 

gaiola. 

  



 Porém, Maria era esperta! Vejam só a 

ideia dela! 

Tira a vassoura da velha e sai correndo 

com ela. 

A bruxa de tão danada, rolou que nem uma 

bola. 

  

  

 

E Joãozinho, aproveitando, empurrou-a pra 

gaiola. 

  

Mas a bruxa era terrível! E assim, com 

todo cuidado, passou a mão e alcançou, a 

vassoura pelo cabo. E a coisa foi 

engraçada, pois vejam só, nesta hora, 

puxava a velha por dentro e os garotos por 

fora. 

 

 

 

E enquanto a velha gritava, a dupla de irmãos 

cantava. 

 E a velha acabou largando e os dois, que 

trambolhão. Porém, sem perda de tempo, 

correram para o fogão. E assim em poucos 

instantes, as chamas já tremelicavam e 

enquanto ardia a vassoura, os irmãozinhos 

cantavam.  

Depois só restaram cinzas, a vassoura foi 

queimada. 



  

Porém, nesse mesmo instante, eis quem 

surge pela estrada, trazidos pelo amigo 

passarinho! 

Que alegria, eram seus pais! 

 

 

 Por fim, soltaram a velha da gaiolinha, 

coitada! 

E a bruxa, saiu de lá, totalmente 

transformada! 

  

  

Em agradecimento, ela que era uma bondosa mulher, vítima de um bruxo malvado, 

deu as terras para o velho lenhador, que se tornou daquele dia em diante, um 

feliz agricultor. 

E aqui termina a história de Joãozinho e Maria. 

 

 (Adaptação da tradição oral, que foi coletado pelos irmãos Grimm) 

Fonte: http://www.contandohistoria.com/joao_e_maria.htm 


