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Comprar
Caro professor,
A Cortez Editora, desde seu surgimento há mais de trinta anos,
afirma seu compromisso com a Educação. Nesse sentido, o
segmento da literatura infantil e juvenil cresce dialogando com
os temas da atualidade, ampliando as fronteiras da formação
da criança e do jovem por meio da literatura em suas mais
diversas expressões de forma e conteúdo. Um caminho
partilhado com os educadores de todos os ambientes de
formação, e, especialmente, com as escolas de todo país.
A seguir, você terá a oportunidade de conhecer algumas
possibilidades de trabalho com o livro Segredos de uma
Quinta-Feira , bem como informações mais detalhadas
sobre a narrativa. Além disso, você poderá contar com
nosso atendimento pelo site ou pelo email pedagogico@
cortezeditora.com.br, para enviar solicitações, sugestões ou
comentários sobre nossas publicações e sobre a experiência
de sua escola com elas!

e senso de equipe. Assim, além de propiciar uma deliciosa
leitura, a história permite refletir sobre nossas escolhas e
suas conseqüências, participando de uma importante etapa
da vida, em que a criança começa a descobrir a juventude e
suas novas responsabilidades.
Áreas Específicas/Projetos Interdisciplinares: Língua
Portuguesa e Literatura, Educação Física.
Temas transversais: Ética, Temas Locais, Pluralidade Cultural,
Saúde.
Calendário Pedagógico: Todo o ano, destacadamente
para a abordagem preparatória de eventos esportivos como
Olimpíadas Escolares ou Gincanas.
Séries prioritariamente indicadas: a partir do 4º Ano do
Ensino Fundamental.
Sugestões Pedagógicas para o Professor

Um ótimo trabalho!
1) Projeto Interdisciplinar
Cortez Editora
Conhecendo a obra e suas aplicações...
Sabe aquele sonho de jogar no time da cidade e ser o craque
de futebol? Pois há vários caminhos para se chegar até ele,
como nos mostra a divertida e envolvente história de Sergio
Meurer, que une mistério, coragem e muita amizade ao
desvendar as tramas do time do Clube Olímpico!
Com personagens com quem o leitor (tanto meninos quanto
meninas) se identifica facilmente, o livro propõe uma aventura
em que jovens talentos de repórter, de atacante de futebol
e de leitor/escritor se juntam para revelar a fronteira entre
verdade e mentira, competição e cooperação, individualismo

Objetivo: Partindo da vivência do livro, criar situações
experienciais de aprendizagem, tornando significativos e
prazerosos conteúdos de análise, reflexão e criação em
múltiplas áreas disciplinares e/ou em temas transversais.
Práticas Curriculares sugeridas: prática de leitura e
produção de textos; análise e experimentação de linguagens
e gêneros.
Resultados específicos: Produção do Calendário de Crônicas
Esportivas; criação do Almanaque do amor aos esportes.
Avaliação: Continuada, envolvendo critérios de participação,

aquisição e aplicação dos conteúdos nas propostas das
diferentes disciplinas e temas transversais.
Duração indicada: 3 a 6 meses.
Processo de trabalho: em três etapas coordenadas,
envolvendo o trabalho dos docentes das áreas integradas: 1)
A História da História; 2) Reis do Futebol de Letras; 3) Talentos
Nacionais, alma do Brasil!
Primeira Etapa: A História da História
A leitura do livro Segredos de uma Quinta-Feira pode ser
um momento de diversão e reflexão, abrindo o projeto! Se
optar por desenvolver a leitura em aula, que tal inserir dicas no
início, conforme a passagem em que estejam? Assim, desde as
primeiras horas em sala, os alunos podem debater e especular
sobre o que virá, adensando o envolvimento com a leitura! Em
todo o processo, procure conectar a realidade dos alunos
com o que a história traz, fomentando a identificação com os
personagens e temas. Um caminho interessante é exercitar
a escrita, produzindo pequenas crônicas na medida em que
a leitura avança – que tal definir alguns escritores para cada
capítulo? Ao final, recolha os textos e proponha a todos que
façam uma proposta para a história como um todo!
Segunda Etapa: Reis do Futebol de Letras
Além de vivenciar a leitura do livro, os alunos podem ampliar
seus saberes sobre a língua ainda transitando pelo tema
do futebol e esporte nas nossas vidas. Procure abordar
a importância da prática na cultura nacional, indicando
como foi tema de diversas produções literárias – e ocupou
particularmente o gênero da crônica, que retrata e revisita o
cotidiano com pitadas de ironia e uma linguagem mais coloquial
do que aquela característica das obras literárias. O momento
pode ser muito rico para descobrir com os alunos os percursos
de grandes cronistas brasileiros! Pesquise em obras de
referência, jornais, internet e outras fontes e proponha montar
um calendário esportivo, em que, para cada jogo elencado pela
classe, seja selecionado um texto como inspiração, inclusive
aqueles produzidos na primeira etapa do projeto!
Terceira Etapa: Talentos Nacionais, alma do Brasil!
A finalização do projeto pode tomar como eixo a questão do
nacionalismo atrelada à experiência esportiva, que fazem com
que toda a população vibre em torno da sua identidade, do
valor de seu povo e de seus monumentos naturais e culturais.
Inspirados pelo sentimento acolhedor com a cultura, os alunos
podem mergulhar mais em temas importantes para o país, além
de compreender mais e melhor seus símbolos. Que tal propor
um debate sobre temas da economia ligados ao esporte?
Ou ainda pedir que os grupos apresentem personalidades

históricas que muito contribuíram para o esporte no Brasil?
Pode-se criar com os alunos um “almanaque do amor à pátria
esportiva”, em que sejam desenvolvidos pelos estudantes
jogos, curiosidades, dicas e muitos outros temas de interesse
de todos!
2) Sugestões de Atividades Diversas a partir da obra
Além de possibilitar um projeto de trabalho interdisciplinar,
o livro pode também ser complementado com atividades de
sensibilização e motivação para uma atitude transformadora,
como as que descrevemos a seguir:
- A vida entre bolas: O sonho de ser jogador de futebol faz
parte da vida de muitos jovens no Brasil, e motivou muitos dos
grandes jogadores hoje atuantes, assim como está presente
no livro Segredos de uma Quinta-Feira. Para motivar uma
reflexão sobre o que almejamos como realizações, assim como
as estratégias para alcança-las, uma sugestão é pesquisar
biografias de um elenco de jogadores, debatendo com a classe
aspectos do comportamento, inclusive ético, dos analisados.
- A Escola em Quadrinhos: Inspirado na leitura de Segredos
de uma Quinta-Feira, o professor poderá trabalhar com a
linguagem dos quadrinhos, e propor que os alunos observem
o cotidiano para transformá-lo em diálogos e imagens! Procure
pesquisar diferentes fontes destas publicações, listando
características e particularidades, e então crie um painel para
abrigar e expor as produções dos alunos, motivando-os e
dando oportunidade de vivenciar o que aprenderam a partir
de seu contexto.
Para complementar a elaboração de seus planos de aula e
projetos temáticos, solicite novas sugestões de atividades
e temas, e envie suas dúvidas e experiências para o email:
pedagogico@cortezeditora.com.br
Um ótimo trabalho para você!
Equipe Pedagógica Cortez Editora
A literatura de qualidade pode ser uma grande aliada do
processo de ensino e de aprendizagem, por isso a Cortez
Editora lança sistematicamente novos títulos que sejam
parceiros para educação de nossas crianças! Conheça
nosso catálogo e as várias sugestões de trabalho
disponíveis em www.cortezeditora.com.br

