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Sugestões didáticas 
fundamental ii – 5o, 6o e 7o anos
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ANTES DE LER O LIVRO

1. Investigando a leitura: o que podemos fazer 
antes de ler o livro

• Habilidades da BNCC envolvidas na preparação 

da leitura: continuidade de formação atingindo 

autonomia e protagonismo do leitor, ampliação 

de práticas no uso das linguagens, estratégias e 

procedimentos de leitura.

A observação do objeto-livro é o primeiro mo-
mento da leitura. Além de título, autoria, projeto 
gráfico e ilustrações, são elementos constitutivos 
da identificação do livro o texto de contracapa, as 
orelhas e as guardas (quando houver), o prefácio e 
o posfácio.

A curiosidade sobre esses elementos desperta a 
imaginação do leitor e a leitura se inicia com a sus-
peita sobre os rumos da narrativa. A valorização do 
reconhecimento do objeto-livro pode ser ampliada 
em um diálogo de mediação de leitura, uma con-
versa inicial, com perguntas simples e diretas que 
permitam aos leitores manifestar opiniões sobre o 
tema a partir de suas próprias vivências e referências 
culturais, mesmo antes de ler o livro.

A conversa pode ser iniciada com perguntas 
como:

a. A partir do título, que tipo de história você 
imaginaria para o livro? 

b. A cor da capa e a ilustração revelam alguma 
pista sobre o tema? 

c. Considerando a sinopse da contracapa, você 
consegue imaginar quais serão as personagens 
principais?

d. O livro é baseado em algum fato ou pessoa 
real?

e. Quem são o autor e o ilustrador do livro?

f. Qual é o nome da editora que publicou o livro?

2. Intersecções de experiências literárias: um li-
vro pode recordar outra história já conhecida ou 
abrir portas para novas jornadas de leitura

Habilidades da BNCC: 

• (EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato cen-

tral, suas principais circunstâncias e eventuais 

decorrências; em reportagens e fotorreportagens 

o fato ou a temática retratada e a perspectiva de 

abordagem, em entrevistas os principais temas/

subtemas abordados, explicações dadas ou teses de-

fendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, 

memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente.

• (EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca 

de conclusões comuns relativas a problemas, temas 

ou questões polêmicas de interesse da turma e/ou 

de relevância social.

PARABÉNS A VOCÊ!  
Autor: Marcelo Duarte

Ilustrador: Evandro Marenda

INCLUI HABILIDADES DA BNCC
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• (EF69LP14) Formular perguntas e decompor, 

com a ajuda dos colegas e dos professores, tema/

questão polêmica, explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em fontes diversas informações 

ou dados que permitam analisar partes da questão 

e compartilhá-los com a turma.

• (EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-

-argumentos coerentes, respeitando os turnos de 

fala, na participação em discussões sobre temas 

controversos e/ou polêmicos.

Embora seja uma obra ficcional, em Parabéns 
a você! o ponto de partida é a verdadeira história 
sobre a composição de uma versão em português de 
Happy birthday to you, que se tornou a música mais 
cantada no Brasil. A orelha do livro conta, de for-
ma breve, como a autoria da letra dessa canção foi 
atribuída a Bertha Homem de Mello depois de sua 
iniciativa de participar de um concurso de rádio. 
Na contracapa do livro é possível ver um panorama 
da narrativa ficcional escrita por Marcelo Duarte, 
além de descobrir que alguns fatos verídicos per-
passam a história que ele inventou.

Ao comparar os dois textos – orelha e contraca-
pa – novos questionamentos emergem da curiosi-
dade sobre como ou até que ponto a vida real pode 
estar representada nas obras literárias, realçando 
inclusive a importância de reconhecer as variadas 
formas de gênero textual que ajudam a identificar 
essa questão durante cada leitura. Além disso, tor-
na-se evidente a necessidade de distinguir realidade 
e fantasia durante o aprofundamento de leituras, 
debates e discussões.

Para começar essa imersão na leitura de Parabéns 
a você!, pode ser interessante uma conversa entre os 
leitores sobre suas descobertas acerca de fatos his-
tóricos em obras literárias e a relevância da pesquisa 
para distinguir e reformular pontos de vista sobre 
os mais diversos assuntos.

Você pode construir um roteiro para o debate a 
partir das seguintes questões:

a. Você costuma ler notícias?

b. Qual é a diferença entre ler uma notícia e ler 
uma história de ficção?

c. Para você, quais seriam os motivos para que 
uma notícia falsa seja transmitida por milhares 
de pessoas?

d. Você já reformulou um ponto de vista depois 
de conhecer uma nova informação sobre al-
gum assunto?

e. Em suas experiências com a leitura literária, 
você já leu alguma história baseada em fatos 
reais? Qual?

DEPOIS DE LER O LIVRO

1. Podcast no ar! 

Habilidades na BNCC:

• (EF69LP06) Produzir e publicar notícias, fotode-

núncias, fotorreportagens, reportagens, reporta-

gens multimidiáticas, infográficos, podcasts noti-

ciosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, 

artigos de opinião de interesse local ou global, 

textos de apresentação e apreciação de produção 

cultural – resenhas e outros próprios das formas 

de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs 

e podcasts culturais, gameplay, detonado etc.– e 

cartazes, anúncios, propagandas, spots, jingles de 

campanhas sociais, dentre outros em várias mí-

dias, vivenciando de forma significativa o papel 

de repórter, de comentador, de analista, de crítico, 

de editor ou articulista, de booktuber, de vlogger 

(vlogueiro) etc., como forma de compreender as 

condições de produção que envolvem a circulação 

desses textos e poder participar e vislumbrar pos-

sibilidades de participação nas práticas de lingua-

gem do campo jornalístico e do campo midiático 

de forma ética e responsável, levando-se em consi-

deração o contexto da Web 2.0, que amplia a pos-

sibilidade de circulação desses textos e “funde” os 

papéis de leitor e autor, de consumidor e produtor.

• (EF69LP10) Produzir notícias para rádios, TV 

ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entre-
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vistas, comentários, vlogs, jornais radiofônicos e 

televisivos, dentre outros possíveis, relativos a fato 

e temas de interesse pessoal, local ou global e tex-

tos orais de apreciação e opinião – podcasts e vlogs 

noticiosos, culturais e de opinião, orientando-se 

por roteiro ou texto, considerando o contexto de 

produção e demonstrando domínio dos gêneros.

• (EF69LP11) Identificar e analisar posicionamen-

tos defendidos e refutados na escuta de interações 

polêmicas em entrevistas, discussões e debates 

(televisivo, em sala de aula, em redes sociais etc.), 

entre outros, e se posicionar frente a eles. 

Um dos elementos constitutivos da obra Para-
béns a você! é o reconhecimento da autoria da letra 
da canção e as implicações desse direito na vida de 
Bertha como artista. Depois do atentado sofrido 
por Bertha, o extravio do papel contendo os ver-
sos da música não gera somente um motivo para a 
sequência do suspense, com a investigação de um 
possível culpado pelo fato, mas também uma ne-
cessidade de confirmar o direito autoral da perso-
nagem sobre a composição de uma obra.

Além disso, a narrativa descreve as personagens 
do clube de poesia como mulheres que experimen-
tam vivências restritas à esfera doméstica, na con-
dição de esposa, mãe e dona de casa. Fica evidente, 
portanto, que para Bertha a poesia é uma forma de 
expressão essencial, constituindo sua individualida-
de. Assim, a partir de seus escritos ela encontra uma 
maneira de construir sua identidade na vida pública.

Considerando essas questões, você poderia su-
gerir aos estudantes uma pesquisa de notícias sobre 
mulheres compositoras que foram esquecidas na 
história da música ou cuja autoria foi suprimida 
por alguém. Depois de recolher dados suficientes 
para uma discussão, os alunos poderão elaborar 
um podcast contando os resultados desse estudo e 
somando suas opiniões e conclusões sobre o tema.

Para tornar público o conteúdo, os estudantes 
também poderão pesquisar os meios digitais aces-
síveis para veiculação gratuita de podcasts, além de 
identificarem nas descrições dos episódios o título, a 
sinopse e os nomes de cada uma das pessoas envolvi-

das na produção da pesquisa e na exposição dos argu-
mentos, especificando, assim, as respectivas autorias.

Sobre direitos autorais:

1. Casa das Rosas de São Paulo

http://www.casadasrosas.org.br/cae/sobre-direitos-

-autorais.pdf

2. Entrevista em áudio com a pesquisadora Carô 

Murgel para o programa Supertônica, com apresen-

tação de Arrigo Barnabé. Carô é mantenedora do 

site MPBNet. Ela realizou pesquisa de pós-doutora-

do na Universidade de Campinas (Unicamp), sob o 

título de Cartografias da canção feminina: composito-

ras no século XX e um passeio pelos séculos XIX e XXI, 

na qual concluiu que havia aproximadamente 7.500 

mulheres nesse período.

https://cultura.uol.com.br/radio/programas/super-

tonica/2021/03/06/26_mulheres-compositoras-

-por-caro-murgel.html

2. Siga a pista da palavra...

Habilidades na BNCC:

• (EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêne-

ros, considerando sua adequação ao contexto pro-

dução e circulação – os enunciadores envolvidos, 

os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação –, 

ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em 

movimento etc.), à variedade linguística e/ou semi-

ótica apropriada a esse contexto, à construção da 

textualidade relacionada às propriedades textuais e 

do gênero), utilizando estratégias de planejamen-

to, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e 

avaliação de textos, para, com a ajuda do professor 

e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as 

produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações, correções de concordância, ortogra-

fia, pontuação em textos e editando imagens, ar-

quivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, 

acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc.

• (EF69LP08) Revisar/editar o texto produzido – 

notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião, 

dentre outros –, tendo em vista sua adequação 

ao contexto de produção, a mídia em questão, 
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características do gênero, aspectos relativos à tex-

tualidade, a relação entre as diferentes semioses, 

a formatação e uso adequado das ferramentas de 

edição (de texto, foto, áudio e vídeo, dependendo 

do caso) e adequação à norma culta.

Para recuperar o protagonismo de sua vida, uma 
das personagens traça uma estratégia perigosa, envol-
vendo as amigas do clube de poesia nas tramas de um 
mistério iniciado com um duro golpe contra Bertha.

Durante uma conversa com seu marido, Adauto, 
Clarice é questionada sobre onde passa seu tempo, e 
a resposta dela é categórica ao indicar que não existe 
liberdade em sua vida: “Tomar café, comer, bolo, 
conversar... Tudo que uma mulher pode e deve fazer 
nesta cidade.”

Por sua vez, a personagem Virginia vive uma condi-
ção ainda mais restrita, limitada a servir a dona da casa 
onde o clube de poesia se reúne, sendo sobre ela que a 
suspeita recai em determinado momento da narrativa.

Revelada a verdade, Bertha compreende Clari-
ce, e todas elas mantêm a amizade apesar dos fatos 
ocorridos.

Que tal aproveitar esses pontos para estimular a 
produção de um artigo de opinião? Em seguida os 
alunos podem trabalhar em duplas, trocando os tex-
tos para editarem a produção do colega, exercitando 
a leitura crítica atenta aos aspectos de interpretação 
do texto e da aplicação da norma culta na escrita.

3. Clube de leitura e investigação

Habilidades na BNCC:

• (EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os con-

textos de produção dos gêneros de divulgação 

científica – texto didático, artigo de divulgação 

científica, reportagem de divulgação científica, 

verbete de enciclopédia (impressa e digital), esque-

ma, infográfico (estático e animado), relatório, re-

lato multimidiático de campo, podcasts e vídeos va-

riados de divulgação científica etc. – e os aspectos 

relativos à construção composicional e às marcas 

linguística características desses gêneros, de forma 

a ampliar suas possibilidades de compreensão (e 

produção) de textos pertencentes a esses gêneros.

• (EF69LP30) Comparar, com a ajuda do profes-

sor, conteúdos, dados e informações de diferentes 

fontes, levando em conta seus contextos de pro-

dução e referências, identificando coincidências, 

complementaridades e contradições, de forma a 

poder identificar erros/imprecisões conceituais, 

compreender e posicionar-se criticamente sobre 

os conteúdos e informações em questão.

• (EF69LP32) Selecionar informações e dados rele-

vantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais 

etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas 

fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda 

do professor, as informações necessárias (sem exce-

dê-las) com ou sem apoio de ferramentas digitais, 

em quadros, tabelas ou gráficos.

Parabéns a você! é uma obra de ficção. Porém, nos 
bastidores, o jornalista Marcelo Duarte relata sua 
pesquisa sobre a autora da letra da canção, Bertha 
Homem de Mello, e as informações reais que ele adi-
cionou ao longo da história. Nesse texto é possível 
descobrir informações sobre as autoras da versão em 
inglês, Mildred e Patrícia Smith Hill, duas professoras 
primárias que precisaram lutar para sair do anonimato 
e para ter o reconhecimento do direito de autoria.

Marcelo Duarte apresenta detalhes sobre o concur-
so da Rádio Nacional de que Bertha participou e aler-
ta os leitores sobre inúmeras reportagens, disponíveis 
para leitura na internet, que atribuem a promoção do 
evento à Rádio Tupi, o que ele descobriu ser inverí-
dico depois de extensa pesquisa. Fiel à veracidade de 
sua própria obra, Bertha também corrigia a execução 
pública de sua letra na música Parabéns a você, quan-
do percebia que ao ser cantada algumas palavras eram 
trocadas. Por isso, oitenta anos depois de seus versos 
serem escolhidos no concurso, surpreende saber que 
alguns desses erros foram incorporados à forma como 
as pessoas cantam a canção atualmente.

A partir do texto jornalístico contido no final de 
Parabéns a você!, estimule seus alunos a pesquisar as-
suntos relacionados ao tema, indicando a importância 
de se certificar das fontes de informação, comparando 
notícias e valorizando conteúdos científicos em sites 
de universidades, institutos de pesquisa, museus etc.


