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Apresentação
O livro aborda as dificuldades que uma criança acima do peso enfrenta para ser aceita entre os colegas na
sua escola.

Justificativa
A obra é rica em questões relacionadas àquelas pessoas excluídas no seu contexto social, por causa da sua
aparência. Um tema propício para fomentar ensinamentos, discussões, opiniões entre professor e aluno.

Projeto pedagógico
Como reconhecer os verdadeiros valores, como o caráter de uma pessoa, não se baseando apenas nos seus
aspectos físicos.

Áreas de conhecimento
Literatura, Ciência, Sociologia.

Temas transversais
Ética, Educação, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente.

Indicação
Ciclo 1: indicado para os alunos do terceiro ao quarto ano do ensino fundamental.

Objetivos
Levar o aluno a desenvolver habilidades de leitura e escrita; pela leitura, a posicionar-se durante as reflexões e
questionamentos sobre a prática das virtudes em comportamentos individuais.
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Antes da leitura
Mostre o livro, destaque e escreva no quadro o título, o nome do autor, ilustrador e o da editora que o
publicou. Aprofunde o tema, comente fatos que revelam o comportamento humano e seus conceitos ligandoos à história: PEQUENO GRANDE CORAÇÃO.

Perguntas
O que significa para você “preconceito”? Você se considera uma pessoa preconceituosa? Sim? Não? Explique.

Iniciando a leitura
Sugerimos desenvolver estratégias para o desenvolvimento de leitura. Recomendamos primeiro uma leitura
silenciosa; a lápis, sublinhar de leve as palavras que por acaso não consigam ler ou entender o significado.
Depois, uma releitura, mas revezando os papéis: ora o professor, ora um aluno, sendo o professor o modelo
para se observar a expressividade composta de pontuações.

Mapeando o texto
Lendo imagens
Sugerimos propor aos alunos observarem as ilustrações, buscando significados das cores, linhas e formas.
Provoque perguntas e solicite:

1. Descreva ou redesenhe as imagens da capa.
2. Escolha uma ilustração do livro e responda: o que ela representa para você? Qual seria a intenção do
ilustrador em produzir tal imagem??

Atividades
Sugerimos organizar os alunos em grupo e estimule cada grupo a expressar, trocar ideias; fazer suas
interpretações. Incentive os alunos a se manifestarem sobre o livro, pergunte:

1. De que se trata o livro, que assunto é nele abordado? __________________________________________
2. Houve algum trecho que você não entendeu? Sim? Qual? ______________________________________
3. Qual a sua opinião? Você gostou da história? _________________________________________________
4. O que mais chamou sua atenção? ___________________________________________________________
5. Escreva aqui o nome do personagem principal: ________________________________________________
6. O que Vítor aguardava ansiosamente? _______________________________________________________
7. Durante a noite, o que ocupavam os sonhos de Vítor? __________________________________________
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8. Quando chegou à escola, Vítor se alegrou ou se entristeceu com os colegas? Explique: ______________
__________________________________________________________________________________________

9. Por que todos olharam Vítor com desprezo? __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

10. Você também desprezaria um colega da escola, somente pelo fato dele ser gordo, magro, enfim,
apenas pelo seu aspecto físico? _______________________________________________________________

11. O que os colegas de Vítor sussurravam? _____________________________________________________
A. Para responder as questões seguintes, escolha uma alternativa que você considera correta.Na hora do recreio:
Vítor saboreava seu lanche:
( 1 ) Sozinho sob os olhares feios dos colegas.
( 2 ) Alegre, em companhia dos colegas.
Os colegas de Vítor o fizeram sentir-se:
( 1 ) Pequenino perante tudo e todos.
( 2 ) Grande perante tudo e todos.

B. Em sua opinião, por que a tristeza e a solidão de Vítor aumentavam a cada minuto que passava? ______
__________________________________________________________________________________________

C. Como era considerada a dupla que roubou o lanche de Rita? Quietos? Bagunceiros? Como? _________
__________________________________________________________________________________________

D. Qual foi a reação de Rita? _________________________________________________________________
E. Qual foi a atitude de Vítor? ________________________________________________________________
F. Depois disso, o que os colegas sabem sobre Vítor? _____________________________________________
Para pensar, refletir
Com base na história, a partir da página 16, faça um comentário sobre o que fez mudar o comportamento
dos colegas em relação a Vítor.

Agora é com você.
Escolha uma ou mais alternativa.

1. O que você faria para conquistar os colegas da escola?
( a ) Teria um bom comportamento, por exemplo, não mexendo no lanche e no material escolar dos colegas.
( b ) Cuidaria da beleza física (corpo, cabelos etc.).
( c ) Mostraria boas atitudes, por exemplo, oferecendo ajuda a um colega.
( d ) Capricharia no modo de se vestir
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2. Em sua opinião, qual o jeito melhor das pessoas se conhecerem?
( a ) Puxando conversa, perguntando seu nome, onde mora etc.
( b ) Reparando as aparências, como o porte físico, as roupas, tênis etc.
( c ) Comentar com o colega, debochando, sussurrando sobre o outro.

Vocabulário
Busque primeiro no texto, para depois recorrer ao dicionário o sentido das palavras:

Ansiosa

Agitado

Bagunceira

Generosa

Admirada

Comovido

Exercitando a gramática
Complete as frases utilizando os substantivos e adjetivos extraídos do livro:
Na hora do ____________________ mesmo ____________________, ____________________ saboreou seu
____________________ e os ____________________ ____________________ continuaram. Isso o fez sentir-se
bem ____________________ perante ____________________ e ____________________.

Para interpretar
1. O que para você significa a expressão “Chegou a grande hora”? _________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. O que pode significar o título: Pequeno Grande Coração? Por exemplo, como um coração pode ser
pequeno e grande, ao mesmo tempo? _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades. Atendimento às propostas de trabalho individual ou em grupo.

Ressaltamos que as atividades, aqui propostas, têm por objetivo cooperar, oferecendo subsídios para a
mediação do trabalho pedagógico com a obra Pequeno Grande Coração, da PAULUS Editora, e que não
pretendem ser determinantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o
professor conhece as necessidades específicas de sua turma.
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Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br

