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Apresentação
Construído com linguagem acessível, o livro traz questões relacionadas aos desafios enfrentados por uma 
criança no dia a dia da escola.

Justificativa
A obra orienta e ensina quais os caminhos que uma criança deverá seguir durante o período escolar, fornecen-
do instrumentos, dando dicas de como superar algumas dificuldades naturais, tais como: assimilar matérias ou 
interagir com colegas e professores.

Projeto pedagógico
• Como enfrentar os desafios diários da escola.
• Como resolver problemas escolares com segurança.

Temas secundários
Comportamento, ensino, solidariedade, estudo, trabalho, amigos, interatividade.

Áreas do conhecimento
Língua Portuguesa, Literatura, Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Ciências, História, Geografia.

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

Indicação
Ciclo 1 – 1º ao 5º ano.

Objetivos
• Desenvolver as habilidades de leitura.
• Fazer da leitura o princípio articulador das atividades propostas, e, a partir dela, desenvolver também a interpretação 

de texto e a escrita.
• Suscitar o debate e os questionamentos sobre a vida escolar.
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Antes da leitura 
Converse com os alunos, estimulando-os a expor o que pensam sobre a escola. Ofereça exemplos de textos reais, 
extraídos de revistas, jornais e noticiários, que falem sobre o comportamento das crianças nas escolas. Pergunte: 
“Como podemos transformar a nossa escola em um ambiente legal?”.

Mostre o livro e aponte o nome da editora, dos autores e a data da publicação.

Antecipe o interesse dos alunos em ler e compreender o assunto do livro, fazendo perguntas como: o que o tí-
tulo do livro sugere? Como vai a sua escola? Como você se comporta nela? É atencioso, faz os deveres escolares 
solicitados pelo professor? Como você trata os seus professores e colegas?

Relacione o livro com outros assuntos do cotidiano que possam ser interligados com o tema.

Iniciando a leitura
Inicie a leitura compartilhada entre a classe, aplicando a dinâmica do professor mediador e monitorando o pro-
cesso de leitura. No transcorrer da leitura, levante hipóteses e aponte pistas.

Em seguida, solicite aos alunos que façam uma leitura silenciosa, circulando com o lápis as palavras ou frases que 
tiveram dificuldades para entender.

Sugestões para atividades
Com os alunos, folheie o livro conversando sobre as ilustrações e ajudando-os a refletir sobre o que veem nelas. 
Faça-os trazer das ilustrações algum ponto importante acerca daquilo que elas revelam do texto, explorando essa 
relação entre as imagens e o texto escrito. Para isso, estimule-os a perceber as características da ambientação das 
imagens, das expressões corporais, das roupas e os possíveis significados de tudo isso.

Pergunte:

O que vocês veem nas imagens da capa? As imagens produzidas na capa têm alguma relação com o título? Qual?

Comente sobre os subtítulos, explicando que cada um desses tópicos pode trazer ensinamentos sobre a vida es-
colar ou certo período vivenciado na escola.

Atividades
Organizar a sala em pequenos grupos ou duplas.
Interpretação de texto

1. Oral
Façam uma releitura e destaquem o assunto de um tópico que mais chamou atenção de vocês.

2. Respondam:
De acordo com o livro, por que o primeiro dia na escola é emocionante?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Por que o primeiro dia também pode ser assustador?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Então, só para entender, como os alunos se sentem no primeiro dia na escola?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

3. Escolham uma ou mais alternativas que julgarem corretas:

• Ao encontrar palavras ou problemas que parecem difíceis, o que o livro orienta?
a. Não se preocupe, continue tentando.
b. Peça ajuda à sua professora, ela explicará tudo isso depois.
c. Você aprenderá as coisas novas pouco a pouco.

• Se você continuar sem entender...
a. Conte aos seus pais e à sua professora.
b. Pratique com o seu livro em casa.
c. Talvez você precise de alguma ajuda especial e sua professora saberá o que fazer.

4. Com base no texto “Muita coisa para fazer”, complete:

Crianças têm ____________________. Você vai para a escola ____________________. Depois tem treino de 
___________________, aula de ________________________, e um monte de exercícios ________________.

Agora é com você
Além de ir para a escola todos os dias, você também tem outras atividades? Não? Sim? Quais? 
Descreva aqui:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. Coloque verdadeiro (V) ou falso (F) diante das afirmações:

a. Se você tem muita coisa para fazer, o livro ensina que pode mudar o modo de fazer algumas delas. ______

b. Estudar para as provas ou fazer os trabalhos com antecedência é uma maneira de mudar o modo de fazer as 

coisas. ______

c. Você pode aproveitar o tempo na escola para fazer os exercícios de casa. ______
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6. Sobre alimentar-se bem, explique com suas palavras o que o livro ensina.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Para conversar com o colega

Leia os trechos do texto “Tirando dúvidas” e comente o que eles revelam.
“Se você não entendeu alguma coisa na aula, levante a mão e pergunte. Não existe pergunta estúpida.”
“Se você não entendeu alguma coisa que está no livro, peça à sua professora que explique.”
“Se você está tendo problemas com sua professora, fale com seus pais sobre isso.”
Em qual das situações acima você se encontra ou já se encontrou: deixou de tirar dúvida por sentir 
vergonha ou por ter receio de os colegas acharem que sua pergunta era estúpida? Alguma vez sentiu 
algum tipo de problema com sua professora, achando que ela não gostava de você?

7. Em relação ao texto “Lição de Casa”:

a) Complete as frases:
Escola e lição de casa estão juntos, como ____________e____________.
As lições de casa ajudam você a praticar o que _____________________.
Enganos são parte da __________________.
Ter um lugar especial para fazer sua lição de casa __________________.
Se alguém fizer o trabalho por você, isso não vai ___________________.

b) Responda:
Qual é o tipo de lugar especial que o livro recomenda? ________________
Este lugar deve ser longe de quê? __________________________________
Ao fazer sua lição de casa, você costuma pedir ajuda? Não? Sim? A quem? 
_______________________________________________________________.

8. O livro afirma que “fazer” amigos é necessário. É legal conhecê-los e convidá-los para brincar com você. 
Ensina a ser amável com todos, até com aqueles que não são seus melhores amigos.

a) Pensando nisso, alguma vez já tomou a iniciativa de convidar alguém para brincar com você, no intuito de ser 
amigo dessa pessoa?_____________________________________________________________________________.

b) Escreva aqui o nome e os apelidos dos seus amigos:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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c) Do que você mais gosta de brincar com seus amigos?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

d) Os capitães dos times geralmente escolhem primeiro seus amigos ou os melhores jogadores. Como alguém 
se sentiria se ele fosse o último a ser escolhido?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

9. De acordo com o livro, divertir-se é mais importante que vencer. Você também se diverte jogando? 
E em qual posição do time você joga?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

10. Oral

Em dupla
Leia este trecho do texto “Alguns transtornos”:

“Todo mundo passa por transtornos na escola às vezes. Você pode estar conversando na sala em vez 
de ouvir. Ou talvez você tenha esquecido de fazer o seu trabalho de casa.”

Responda:

a) Como você se comporta? Tem conversado na sala de aula ao invés de ouvir?
b) Deixou de fazer o seu trabalho e os deveres solicitados pelo professor?
c) Você fez algo de errado?
d) Refletindo sobre isso: você acha legal causar transtornos na escola?

11. Oral

Em dupla
Repare neste parágrafo do texto “Aprender é divertido”:

“Sua mente é como uma esponja que nunca fica cheia. Absorva todos os fatos e ideias novas que 
puder. A escola é legal quando sua mente está bem aberta para aprender e compartilhar!”

Discuta com seus colegas:

Em sua opinião, o que significa essa esponja? E por que ela nunca fica cheia? Por que o narrador compara a 
mente com uma esponja?
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Exercitando a gramática

Mapeando alguns trechos da obra

1. Identifique e escreva:
a) Os verbos
“E se você acordar com dor de estômago? Sua mãe e seu pai decidirão se você precisará ficar em casa ou se 
poderá ir à escola.”
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

b) Os substantivos
“Eles podem perguntar se você está preocupado com alguma coisa, como uma prova, por exemplo. Quando 
você está preocupado, isso pode dar dor de estômago. Se você conversar sobre o que o está preocupando, vai 
sentir-se melhor.”
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

c) Grife o adjetivo.
“Boas maneiras são sempre uma boa ideia, especialmente na escola.”

2. Frase é a palavra ou conjunto de palavras que transmitem uma comunicação ou informação. As frases po-
dem ser: declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas. Classifique as frases abaixo:

a) Todo mundo é diferente, também!
b) Não se preocupe!
c) Crianças têm muita coisa para fazer.
d) Quer saber mais?
e) Jogue e divirta-se.

3. Encontre no livro frases em que há emprego de aspas (“) nas palavras.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Agora é com você
Para cada conjunto de palavras crie uma frase que esteja relacionada ao assunto do livro: a escola.

a) Fazer/ trabalho/ aprender 
_______________________________________________________________________________________________
b) Lanche/ por favor/ obrigado
_______________________________________________________________________________________________
c) Brigões/ alguém/ magoando 
_______________________________________________________________________________________________
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Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do 
trabalho pedagógico com a obra Tornando a escola legal - Um guia infantil para superar conflitos esco-
lares da PAULUS Editora e não pretendem ser determinantes no que será desenvolvido em sala de aula, 
tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades específicas de sua turma.

Um assunto leva ao outro

No livro você aprendeu que “escola não é só para aprender com os livros e fazer trabalhos, é para conhecer pes-
soas e fazer atividades juntos”.
Pensando nessa frase, observe a sua escola e comece a reparar se ela precisa de algo. Pode ser que lá estejam 
faltando atividades para promover mais entrosamento entre os alunos, como: gincanas, campeonato de jogos, 
festival de poesia, de desenho, de dança ou de música.
Observe também ao redor da escola se há algum espaço vazio, no qual vocês possam plantar flores ou, quem 
sabe, fazerem uma pequena horta.

Vocabulário

Antes de procurar o significado das palavras no dicionário, tente deduzi-lo pela forma como aparecem no texto.

Folheada
 _______________________________________________________________________________________________
Antecedência
_______________________________________________________________________________________________
Conferir
_______________________________________________________________________________________________ 
Transtornos
_______________________________________________________________________________________________
Trapacear
_______________________________________________________________________________________________

Finalização das atividades
Sugestão: Reunir os alunos para que conversem e expressem suas opiniões, através de questionamentos como: 
qual a sua opinião sobre o livro? Como a leitura do livro contribuiu para a sua forma de pensar?

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