
 

 

GUIÃO DE LEITURA 

I - Trabalho Prévio 

1. Recortar umas chaves de papel e escondê-las em dicionários na 

página do número final da tarefa: página 423. 

2. Colocar os dicionários numa mesa à parte. 

3. Preparar as mesas para sentar 5/6 equipas. 

 

II – Tarefa e leitura 

1. Sentar os alunos por equipas. 

2. Contextualizar a tarefa – explicar que têm de salvar o rapaz e o seu gato da torre, resolvendo os desafios por 

etapas. Assim, encontrarão a chave que abre a torre e quando todos tiverem a sua chave, poderão ouvir a 

história. 

3. Entregar a cada equipa a folha com a tarefa e um exemplar do livro O gigante Egoísta, de Oscar Wilde 

(ilustrado por Fátima Afonso; editora: Veja, 2007)  

4. Logo que descubram o código, devem solicitar o dicionário para confirmarem se o número que encontraram 

corresponde à página onde previamente foi colocada a chave. 

5. Quando todas as equipas tiverem encontrado a chave, o/a PB faz a leitura expressiva da história. 

 

III – Depois da leitura 

1. Após a leitura, em grande grupo são discutidos alguns aspetos da história, nomeadamente:  

a. O que causa o regresso da Primavera ao jardim? (a mudança do comportamento do gigante) 

b. Como é que tu podes fazer a Primavera acontecer no teu dia a dia? 

2. Cada equipa deve voltar a abrir o dicionário na página onde estava a chave, escolher uma palavra e construir 

uma frase sobre a história O gigante Egoísta. 

3. No final, cada equipa lê a sua frase. 



 
 

Tu e o teu gato ficaram fechados na torre. Têm de 
seguir as pistas se quiserem descobrir o código que 
abre a fechadura final. Segue cada uma das 7 pistas 
e verifica se consegues abrir a porta de saída. 
 

 
 
Olha para as 
primeiras folhas de 
guarda e conta as 
flores. 

Multiplica esse 
número pelo 
número de 
árvores na pag. 7. 

Soma a esse número 
o número de crianças 
representadas na 
pag. 9. 

Agora vai à pag. 10. Soma 4, se houver 6 
falas em discurso direto; ou subtrai 4 se 
não houver 6 falas em discurso direto. 

Agora vai para a pag. 
12. O gigante 
derrubou o muro 
com um martelo. 
Soma 2 se for V; 
subtrai 2 se for Falso. 

Encontra a página 
com o desenho do 
gigante zangado. 
Multiplica o número 
da página pelo teu. 

Abre o livro que está na 
mesa na página com o 
número do teu código. 
Se encontrares a chave, 
tu e o teu gato estão 
salvos! 
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SOLUÇÕES 
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8X6=48 

 
48+5= 53 

53-4=49 

 
49-2=47  

47X9=423 

 
423 


