
 

 

Projeto de Leitura: “O garoto verde” e o álbum de memórias sustentável (7º ano) 
 

Com o objetivo de tornar o processo de leitura prazeroso, e a obra de Toni               

Brandão parte fixa do repertório do aluno, “O garoto verde” propicia uma oportunidade de              

discussão e produção a partir de 3 temas: a incorporação de atitudes sustentáveis na              

adolescência, a resolução de conflitos e o respeito às diferenças entre os jovens do              

século XXI, e a possibilidade de desdobramento desta obra em outras manifestações de             

artes, aspecto este que o trabalho a ser desenvolvido com o 7º ano pretenderá explorar. 

 

Produto final: A produção final será um scrapbook para toda a sala. Este scrapbook              

contemplará todos os capítulos da obra “O Garoto Verde”, e será confeccionado            

integralmente pelos alunos com material reciclado e reciclável.  

 

Estrutura do Scrapbook- Cada capítulo conterá: 

● Uma foto do grupo, caracterizado, recriando a cena que melhor ilustra o capítulo             

trabalhado por eles; 

● Um resumo escrito do capítulo trabalhado por eles. 

Os capítulos serão divididos entre grupos de 4 alunos. 

 

Desenvolvimento do projeto: 
Etapa 1:  Roteiro de leitura e roda de conversa.  

A partir de 6 questões entregues pela professora, os alunos deverão refletir sobre             

as diferentes personagens e suas relações com seus semelhantes e com o meio em que               

vivem. A ideia é olhar principalmente para as personagens que não tiveram sua história              

tão exposta quanto a dos protagonistas. 

No debate, por meio de estímulo de pequenos vídeos, imagens e exposição de             

opiniões, esperamos chegar à conclusão de que o equilíbrio harmoniza as relações dos             

homens com seus pares e com o meio ambiente. 

Falaremos ainda sobre a importância do registro das memórias, seja em forma de             

texto, gravações de áudio, trabalhos escolares ou fotografias, o que nos levará para a              

próxima etapa do trabalho. 



 

Etapa 2: Início do Scrapbook. 
Essa aula terá 3 objetivos: explicar a estrutura do scrapbook, orientar a elaboração             

do nosso scrapbook e separar cada sala em grupos de 4 pessoas. 

Haverá a exibição de um vídeo que explica facilmente como se constrói um             

scrapbook (https://www.youtube.com/watch?v=sEcjffdHTso). 

Início do planejamento do trabalho e separação das tarefas por integrante dos            

grupos. 

 

Etapa 3: Confecção do Scrapbook. 
Nessa etapa, os alunos estarão divididos por tarefas: uns escreverão o texto de             

cada capítulo enquanto outros montarão as cenas que resumem seu capítulo e tirarão as              

fotos. A professora fará a correção do texto e a direção das cenas na própria aula. 

 

Etapa 4: Finalização do Scrapbook. 
Com texto e fotografia prontos, nesse momento os alunos elaboração capa e            

páginas do scrapbook. Para isso, trarão adornos feitos de materiais recicláveis. A sala             

elegerá 3 pessoas para fazer a montagem e a capa do álbum. 

Cronograma de atividades: 

Etapa 1 (debate) 7º A: 15/03 

7º B: 14/03 

Etapa 2 7º A: 22/03 

7º B: 21/03 

Etapa 3 7º A: 29/03 

7º B: 28/03 

Etapa 4 7º A: 05/04 

7º B: 04/04 

 

Atribuição de notas: 
 

● Roteiro de leitura: 1,0. 
● Engajamento no debate: 1,0. 
● Elaboração do resumo em texto e imagem do capítulo sorteado pelo grupo: 4.5. 
● Comprometimento na confecção do scrapbook da sala: 0, 5.  

 
 
 
VALOR TOTAL DO TRABALHO: 7,0. 

https://www.youtube.com/watch?v=sEcjffdHTso

