	
  

LITTLE SNOW

Autoria: Mônica Pizzatto de Souza e Mônica Margot Pellini Siqueira
Turmas: 3º ao 5º anos – Leitor em Processo
Disciplinas (interdisciplinaridade): Inglês e Valores/Princípios (ens. Religioso).

Objetivos:
•

Compreender a história do livro trabalhado.

•

Reconhecer e identificar as responsabilidades ao cuidar de um animal de
estimação.

•

Diferenciar e interiorizar a questão da autoridade paterna e materna na vida
cotidiana de uma criança.

•

Localizar/ interiorizar diferentes palavras em inglês e inseri-las em seu vocabulário.

Justificativa:
Muitas crianças tem a vontade de ter um animal de estimação em sua casa.
Este livro trabalha a percepção da necessidade e da importância do carinho e dos
cuidados básicos para com o animal. Trabalha também a questão da autoridade e do
respeito que as crianças devem ter aos seus pais.
Além desses pontos, é um livro na língua inglesa que permite ao leitor uma
agregação de palavras ao seu vocabulário da língua estrangeira em questão.

Sugestão de atividades:
1- Pedir que os alunos façam a leitura silenciosa do livro, destacando as palavras
desconhecidas.
2- Fazer a leitura de forma audível para a turma.
3- Separar de maneira coletiva as palavras que não são conhecidas da turma:
Nesse momento o professor poderá usar um papel grande, onde faça as anotações
de modo visível a todos (sugestão de papel pardo/kraft). Ao anotar a palavra o
mediador deve perceber se são palavras “desconhecidas” a todos ou apenas para
um grupo específico.

	
  

	
  

4- Trabalhar o significado das palavras listadas com o uso do dicionário e do
conhecimento coletivo.
5- Debater o princípio do cuidado com os animais e natureza, mostrar o valor como
criação de Deus.
6- Levar a reflexão sobre a importância da obediência aos pais.

Avaliação:
A participação na construção do vocabulário a partir das palavras desconhecidas no
livro deve ser analisada pelo professor a assimilação e o uso dessas palavras no
vocabulário recém-construído.

Verônica Merejoli
Professora Web – Educação Infantil e Ensino Fundamental I

	
  

