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 Plano Nacional de Leitura: 

Livro recomendado para o 4º ano de escolaridade destinado a leitura orientada na sala de aula - 

Grau de Dificuldade I. 

À inquietação de um dos filhos em saber por que é que as estrelas não caem do céu, Miguel 

Sousa Tavares escreveu O Segredo do Rio, um conto que é já uma referência obrigatória na 

literatura infantil em Portugal. 

Mas que segredos pode esconder um rio? À primeira vista, esta é a história de amizade entre um 

rapaz que vive sozinho no campo e um peixe (uma carpa) que vive no ribeiro para onde o rapaz 

ia brincar. No final, percebemos que o grande segredo do rio está consagrado na gratidão que os 

une. 

Sem uma vertente moralista, esta é uma obra de aprendizagem da vida e dos seus mistérios, 

das relações humanas e da descoberta de sentimentos. Escrita há seis anos atrás, é agora 

reeditada pela Oficina do Livro, tendo Fernanda Fragateiro renovado as ilustrações, aumentando 

ainda mais a magia deste livro. 

Críticas de imprensa 

"Nesta obra de vago pendor ecologista, em que se abordam questões como a coexistência 
equilibrada entre o Homem e a Natureza, a linguagem utilizada é acessível, sem demasiada 
elaboração sintáctica, e com algumas repetições, de forma a reforçar e dar ênfase às ideias mais 
importantes." 
in das Artes das Letras, 28 de Março 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-estudo: 

1. Procurar informação sobre: 
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 Livros que escreveu. 

 

 

1ª Sessão: 

1. Introdução/ Continuação sobre Biografia: 

 O que é uma Biografia? 

 De quem se fazem Biografias? 

 Para que serve uma Biografia? 

 O que poderemos saber/descobrir numa Biografia?... 

2. Em grande grupo/pequeno grupo seleccionar a informação mais 

relevante acerca do autor e reescrever a sua biografia de acordo com os 

tópicos: 

 Nome, data e local de nascimento; 

 Nomes dos pais, profissão dos pais; 

 Profissão; 

 Actividades mais importantes ao longo da vida; 

 Porque é que é conhecido? 

 Livros escritos… 

 

 

2ª Sessão: 

 

1. Ler o título; 

2. Antecipar, por escrito (individual), qual o segredo do rio. 

3. Leitura oral das diferentes versões da turma. 

 

3ª Sessão: 

1. Leitura oral até à página 10 (“estragado”); 

2. Compreensão da leitura: 

 Descoberta de palavras desconhecidas e registo (pela memória, 

pela estrutura, pelo contexto…); 

 Personagem principal: Quem era? Como era? 
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 Descrição da casa e local da acção:…. 

3. Elaborar/preencher o mapeamento de descrição de diferentes períodos 

de tempo: (actividade de transcrição) 

 

 

4. Elaboração de listas de palavras de nomes de árvores e respectivos frutos 

da história; 

5. Elaboração de outras listas de nomes de árvores e respectivos frutos; 

6. Retirar nomes existentes nesta primeira parte do texto: Comuns, próprios; 

7. Qual era o sítio preferido rapaz? 

8. Como era esse local? Transcrição de toda a informação relativa ao local 

contida nessa parte do texto; 

9. Qual é o recurso de escrita (estilístico) utilizado pelo autor para nos 

mostrar a imagem da aldeia? (Descrição – Relembrar ou iniciar o trabalho 

relativo à Descrição de espaços ou de pessoas. Para que serve este recurso?) 

10. Fazer, por escrito, a descrição de alguém/algo/local que gostem. 

O que dava o 
pomar? 

Primavera Verão Outono Inverno 
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11. Preenchimento do Ficha de Leitura (início). 

 

4ª Sessão: 

1. Leitura silenciosa até à página 14 (“mato”); 

2. Compreensão da leitura: 

 Descoberta de palavras desconhecidas e registo (pela memória, 

pela estrutura, pelo contexto…); 

 Espécies de peixes que conheçam… 

 Área vocabular de peixes… 

 O que aconteceu um dia? 

 Retirar adjectivos e verbos existentes no texto… 

 Em que tempo se encontram a maioria dos textos? 

 A pares, realizar a ilustração da parte que tenham gostado mais 

neste dia e dar-lhe um título. 

 

T. C. Pesquisar sobre Planetas e estrelas… (Cada grupo pode ficar encarregue 

de um planeta…). Este trabalho pode ser paralelo ao estudo desta obra… 

 

5ª Sessão: 

1. Leitura pelo professor até à página 20 (“tubarão”); 

2. Descoberta de palavras desconhecidas e registo (pela memória, pela 

estrutura, pelo contexto…); 

3. Porque será que esta parte do texto começa com “mas”? O que nos mostra 

este conector? (Alteração de uma situação estável… Início de um 

Problema…) 

4. …… 

5. Pronomes demonstrativos: este…. 

6. Em caligrama de peixe fazer o reconto da história do peixe da história. 

Planificar (colocar tópicos), fazer um rascunho e, posteriormente, passá-lo a 

limpo. 

 

6ª Sessão: 
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1. A professora lê o 1º parágrafo e questiona os alunos: O que será que o 

menino vai fazer? 

2. Actividade de antecipação oral; 

3. Leitura silenciosa até à página 28 (“chão”); 

4. Descoberta de palavras desconhecidas e registo (pela memória, pela 

estrutura, pelo contexto…); 

5. Selecção dos acontecimentos mais relevantes e organização de tópicos 

(organização lógica e cronológica de acontecimentos): 

a) Acordo com o peixe; 

b) Rapaz e peixe ficam amigos durante a Primavera; 

c) Mãe do rapaz autoriza-o a tomar banho no Verão; 

d) Rapaz desce do quarto e vai ao ribeiro; 

e) Chegada do Outono sem chuva. 

6. Organização de 5 grupos. Cada grupo fica com um destes tópicos; 

7. Demarcação do início e do final dessas partes no texto (circundar, 

sublinhar…); 

8. Leitura das partes seleccionadas à turma (possíveis correcções…) e cada 

grupo regista/sublinha no seu texto os tópicos dos outros grupos (Pode 

escrever os tópicos na margem do livro); 

9. Grupos trocam de tópico e transcrevem a informação seleccionada, 

produzindo a respectiva ilustração (pode ser transformada em Banda 

Desenhada). 

 

7ª Sessão: 

1. Leitura dialogada (pai, mãe, narrador) até à página 34 (“acordar”); 

2. Descoberta de palavras desconhecidas e registo (pela memória, pela 

estrutura, pelo contexto…); 

3. O que quer dizer: 

 “ (…) gelado de terror”? 

 “Logo que romper o dia”? 

4. Encontrar palavras com palavras dentro: 

 Maldisposta; 
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 Completamente; 

 Aliviado; 

 Voltaremos; 

 Esquecerei; 

 Deixaste; 

 Desalento; 

5. Escrever, a pares, outras que conheçam… 

6. Porque será que está a deixar de chover como antigamente (Aquecimento 

global do Planeta, buraco do Ozono…) 

7. Resumo, a pares, do texto. 

 

T.C. (Cinco grupos): Elaboração de cartazes (trabalho a realizar nas aulas 

posteriores). Divulgá-los: átrio da escola, porta da sala… 

I. Pesquisar sobre consequências da Poluição atmosférica: 

 Buraco do Ozono; 

 Chuvas ácidas; 

 Desertificação do Planeta; 

 Aquecimento global do Planeta; 

II. Medidas para reverter a situação… 

Nota) Na elaboração de cartazes deve ser colocada só a informação mais 

relevante. Atentar nos títulos, subtítulos, imagens expressivas… 

 

 

8ª Sessão: 

1. Leitura dialogada até ao fim (página 44); 

2. Descoberta de palavras desconhecidas e registo (pela memória, pela 

estrutura, pelo contexto…); 

3. Retirar nomes colectivos do texto e outros que conheçam; 

4. Qual foi a solução que o peixe encontrou? 

5. Área vocabular e família de palavras de barco e rede; 

6. Continuar a pares a história… 
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9ª Sessão: 

1. Reconto escrito da história e ilustração; 

2. Leitura aos colegas; 

 

 

 

9ª Sessão: 

Construção de um jornal de turma (parede, A4…). As seguintes 

actividades devem ser colocadas no jornal… 

1. Baseando-se no final do conto transformar a história numa notícia: 

a) Quem? 

b) Quando? 

c) Onde? 

d) O que fez? 

2. Ilustração (em forma de fotografia) para colocação na notícia do menino e 

do peixe. 

3. Elaboração de acrósticos de acordo com o texto: rio, menino, segredo… 

4. Como se faz uma entrevista? Elaboração de entrevistas: Um elemento do 

grupo faz de jornalista, outro de menino e outro de peixe… Registo escrito. 

 

10ª Sessão: 

 Finalizar a Ficha de leitura; 



Agrupamento de escolas de Sardoal 

Escola EB 2,3/S Dra. Maria Judite Serrão de Andrade  

 

BIBLIOTECA ESCOLAR  

 

 Retirado de Agrupamento de Escolas de Aveiro 

 

 

 Prancha de Leitura (Pode ser em formato A4 ou em poster – papel de cenário. 

 Desenha em cada quadrado uma imagem e escreve por baixo um pequeno 

texto, respeitando as seguintes indicações:    

 

1  Escreve o título da história e o nome do autor. 

2  Diz onde e quando se passou a história e indica as personagens  

3  Conta um acontecimento importante do início da história -problema que 

surgiu. 

4  Conta um acontecimento importante do meio da história.  

5  Conta um acontecimento importante do fim da história - como se resolveu o 

problema.   

6  Diz como acabou a história.  

 

1___________________
____________________ 
 
 
 

____________________ 

2 
 
 
 
 
 
Era uma vez______ 
________________
________________

________________ 

3 
 
 
 
 
 
Um dia____________ 
__________________ 
__________________ 

__________________ 

4 
 
 
 
 
 
____________________

____________________ 

5 
 
 
 
 
 
__________________
__________________
__________________ 

6 
 
 
 
 
 
 
A partir daquele dia 
________________
________________

________________ 
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Alternativas:  

 A prancha poderá ser concebida em PowerPoint, correspondendo 

cada quadrado a um diapositivo, e apresentada com suporte 

informático. Para tal, levar os alunos a procurar na Internet imagens 

(Idosa, galo, aldeia….) para construir os vários cenários da acção. As 

imagens podem também ser desenhadas pelos alunos, com um 

programa informático de desenho.  

 Pode ser realizado um poster e cada grupo elabora uma parte; 

 …. 

 

 

Finalização do preenchimento da ficha de leitura 

Notas) Os alunos deverão ir preenchendo a Ficha de Leitura ao longo da 

obra… 

 

Ficha de leitura 

Título da obra  

Autor  

Ilustrador  

Editora  

Ano da edição  

A quem dedicou o autor o livro? 

Quem era? 

 

Partes da obra: Resumo 

1ª 

 

 

 

 

 

2ª 
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3ª 

 

 

 

 

 

4ª 

 

 

 

 

 

5ª 

 

 

 

 

 

6ª 

 

 

 

 

 

O que mais gostei 

 

 

 

O que menos gostei 

O que aprendi 
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