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Especial Formação de Professor | Por Beatriz Tavares de Souza*

*Beatriz Tavares de Souza é mestre 
em Linguística Aplicada e pós-gradua-
da em Língua Portuguesa pela PUC-
SP. Tem licenciatura plena em Língua 
Portuguesa e é bacharel em Língua 
Espanhola, também pela PUC-SP.

Título: Ubaldo VI - O urubu-rei
Autor: Alexandre Azevedo
Ilustrações: Raoni Xavier 
Formato: 24 cm x 22 cm 
Número de páginas: 16

Apresentação
Ricamente ilustrada e escrita em versos, a obra narra a história de Ubaldo, urubu 

descendente de uma família real, que um dia foi coroado como rei, tornando-se Ubal-
do VI. Por ser um urubu sábio, Ubaldo aprendeu de seus ancestrais os verdadeiros 
valores para se tornar um rei justo, honesto e ouvinte de seus súditos. 

Justifi cativa
O conteúdo temático do livro oferece oportunidade, ao professor, de mostrar aos 

alunos quais são os verdadeiros valores morais que devemos nos ater durante a vida.  
Quanto à linguagem, revela como escrever textos para narrar uma história, em versos 
com rimas.  

Projeto Pedagógico
Como reconhecer a ética, os valores de um governante para administrar de ma-

neira honesta e justa o país do seu povo. 

Temas Secundários
Relacionamento, cultura, grupo social, sistema político, padrões de comportamento

Áreas de Conhecimento
Língua Portuguesa, Ciência, Política, Sociologia, História, Geografi a

Temas Transversais
Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural

Indicação
Ciclo 1: indicado para alunos do primeiro ao terceiro ano 

Objetivos
Desenvolver no aluno as habilidades de leitura e escrita. Fazer da leitura o prin-

cípio articulador nas atividades propostas, no intuito do aluno tomar conhecimento 
sobre ética e vida social, política, direitos e deveres de um governante e de um povo.

Antes da leitura
Sugestões:

 Conversar com os alunos destacando os temas: família, hereditariedade, sistema 
de governo. Comentar sobre governabilidade, valores morais. Comentar, discutir, de-
bater em sala de aula a hierarquia no seio de uma família. Quem é na família: pai, avô, 
bisavô, tataravô, etc. Relacionar o livro com outros assuntos do cotidiano, aqueles que 
possam se interligar com o tema, por exemplo, no ambiente social: o que se espera de 
um governante? Honestidade? Comprometimento? O quê? Exemplifi que com fatos da 
vida real levantando algumas questões como estas: por que, para governar em alguns 
países, existem reis ou rainhas e em outros imperadores, presidentes? Em sua opinião, 
como é a vida do povo governado por um rei ou imperador? O Brasil é governado por 
quem, uma presidente? Por um rei? Rainha? Imperador? Qual o nome completo da 
nossa presidente da república? Como seria o Brasil, se não tivessem proclamado a 
república?

Iniciando a leitura 
Mostre o livro e leia o título. Antecipe o interesse dos alunos em ler e compreender 

o assunto do livro Ubaldo VI, provoque perguntas, monte estratégias para os alunos 
apresentarem suas interpretações e compreensões. 

Pergunte: o que o título do livro sugere? Anote no quadro algumas respostas, po-
dendo escolher as que julgar serem as mais interessantes.
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Inicie a leitura compartilhada entre a classe, aplicando a dinâmica do professor mediador, monitorando o pro-
cesso de leitura. Levante hipóteses, antecipações; aponte pistas. Depois, solicite aos alunos que façam uma leitura 
silenciosa, sublinhando palavras que sentiu difi culdades para entender.

Sugestões de Atividades                                                                                                                                               
Lendo as imagens

Organize os alunos em dupla e solicite uma leitura das ilustrações do livro, destacando os pontos importantes 
acerca do que ilustra o texto. Leve-os a observarem as imagens da capa e das páginas, converse: o que você vê 
nas imagens? Como você as interpreta? As imagens produzidas na capa estão relacionadas com o título? 

Também, ajude-os a pensar, durante essa busca de signifi cados das imagens, qual a interpretação que pode 
fazer para as cores, linhas e formas. Em que se caracterizam os personagens? Pergunte sobre como é o ambiente. 

Descreva também como o ilustrador, Raoni Xavier, fez para compor os desenhos ilustrativos da história.

De olho no texto escrito
Sugestões – Organizar os alunos em grupo

Sobre a história que acabou de ler: 

O que você achou? Teve alguma dúvida? Houve algum trecho ou palavra que não entendeu? 

1) Em que ambiente a história aconteceu?  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

2) Quem são as personagens?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

3) O que disse o pai Rei Ubaldo V ao fi lho Ubaldo VI?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

4) O que disse o seu querido avô Ubaldo IV?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

5) O seu bisavô Ubaldo III, pai de seu avô, disse-lhe alguma coisa, o quê?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

6) Qual foi a maior glória do rei Ubaldo II?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

7) Qual o grau parentesco de Ubaldo VI em relação a Ubaldo II: pai? Avô? Trisavô?

______________________________________________________________________________________________________
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No caderno:

1) Em poucas palavras, faça um resumo narrando tudo que acontece na história, ou reconte a história em quadrinhos.

2) Monte no caderno um quadro e divida-o em 5 colunas, em seguida complete as colunas com os dados a seguir, 
referentes à história:

Título Autor Ilustrações
 

Editora
Forma de apresenta-

ção do texto: 
prosa ou poesia?

Trocando ideias
1) De acordo com a página 5:

a) O texto se apresenta com quantas estrofes?___________________

b) Quantos versos há em cada estrofe? _________________________

c) Escreva as palavras que rimam com:

Chuchu __________________________   

Festa ___________________________

Emoção _________________________

2) Busque primeiro no texto para depois recorrer ao dicionário.

Dê sentido para as palavras grifadas, escolhendo uma das alternativas:

“E lá estava Ubaldo, em seu real recinto.”

a) E lá estava Ubaldo, em seu real ambiente

b) E lá estava Ubaldo, em sua real sala

c) E lá estava Ubaldo, em seu real quarto

“Saiba escutar os seus súditos.”

a) Saiba escutar os seus vassalos

b) Saiba escutar a sua gente

c) Saiba escutar o seu povo
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3) Leia os trechos abaixo e responda no caderno:

“Governe com honestidade, para fazer a sua história!” Pergunta:

a) Em sua opinião, o que o homem precisar fazer para se tornar uma pessoa honesta?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

b) Um presidente da república ou outro governante pode mentir para o seu povo?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

“Saiba escutar os seus súditos. O povo é ótimo conselheiro!”

a) Você acha importante saber ouvir as pessoas? Por quê?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

b) Quanto a você, entre seus amigos e familiares, qual o seu comportamento: sabe ouvir as pessoas?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

4) Complete com os antônimos das palavras:

a) Mentira _________________________   

b) Longe _________________________   

c) Receber _________________________   

d) Sabedoria _________________________    

e) Falar  _________________________   

f) Justiça  _________________________ 
      
5) Ordene as sílabas e escreva as palavras

ção   e   mo _________________________

do   bal   U _________________________

do   ro   a   co _________________________
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Ressaltamos que as atividades, aqui propostas, têm por objetivo cooperar, oferecendo subsídios para a 
mediação do trabalho pedagógico com a obra Ubaldo VI - O urubu-rei, da PAULUS Editora, e que não pre-
tendem ser determinantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor 
conhece as necessidades específi cas de sua turma. conhece as necessidades específi cas de sua turma. 

Agora é com você
Você sabe o que signifi ca árvore genealógica?

Uma árvore genealógica é um histórico para mostrar as conexões familiares entre seus membros, trazendo nomes, 
datas e lugares de nascimento. Muitos guardam fotos registrando toda a história. 
Que tal pedir ajuda e numa cartolina desenhar uma árvore bem bonita e colorida?
Depois, nessa árvore, escreva os nomes de seus familiares, por exemplo, de seus irmãos, pais e avós. 
Depois de pronta, leve para o professor.

Um assunto leva ao outro
Oral, para conversar com os colegas.

O que você sabe sobre o urubu? Como você o classifi ca na cadeia alimentar: trata-se de um animal herbívoro? 
Carnívoro? 
Em sua opinião, por que o urubu é importante para o mundo?

Sugestões para avaliação:
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo, nos 
debates e criatividade.
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Projeto Pedagógico

Conheça outros projetos pedagógicos no site:
 paulus.com.br


