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Habilidades priorizadas: Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências).

Objetivos de ensino: Construir saberes sobre a leitura antes de saber ler convencionalmente.

Carga horária sugerida: 2 horas (tempo para leitura dos textos, realização das atividades propostas e 
momentos de reflexões em família). 
 
1. Contextualização – Gêneros textuais: entrevista

Nós, seres humanos, nos comunicamos uns com os outros a todo momento, certo? E existem 
diferentes formas de fazermos isso. Os textos, que têm o objetivo de transmitir uma informação para 
alguém, podem ser verbais ou não verbais. Como assim? Texto Verbal, quando são utilizadas palavras, 
e Texto Não Verbal, quando não são utilizadas palavras, como é o caso das fotos, pinturas e obras de 
arte. Os gêneros textuais são os diferentes textos que existem. Cada tipo leva nomes diferentes, pois a 
mensagem ou informação nele é passada de uma forma muito própria. Exemplos de gêneros textuais 
são as receitas culinárias, cartas, notícias jornalísticas, fábulas, piadas, contos de fadas etc. Mas o 
gênero textual que iremos trabalhar hoje é o gênero entrevista. Você sabe o que é uma entrevista? Na 
entrevista existe uma conversa entre duas pessoas, o entrevistador, que realiza as perguntas, e o 
entrevistado, que responde às perguntas.  O modelo de entrevista se inicia com o título, que nos diz 
com quem e sobre o que irá se falar. Em seguida, temos a introdução, onde são apresentadas, de 
forma curta, informações sobre o entrevistado, e então temos as perguntas ao entrevistado e suas 
respostas.

Título: Entrevistando (coloque o nome do membro da família).

Introdução: Hoje falaremos sobre as coisas boas da infância e o que nos dá saudades. Para isso, 
vamos entrevistar (coloque o nome do membro da família e apresente algumas informações sobre 
ele, como idade, profissão, onde nasceu).

Perguntas: Elabore 4 ou 5 perguntas sobre a infância do membro da sua família. Use a criatividade 
e sua curiosidade para conhecer melhor quem você entrevista! Logo abaixo de cada pergunta, deixe 
um espaço de algumas linhas para anotar as respostas obtidas.

2. atividade

A proposta da atividade é criar um texto no gênero entrevista com o tema infância 
e entrevistar um membro da sua família! A ideia é você conhecer melhor as 
pessoas da sua família e, assim, se tornar mais próximo deles. Você pode utilizar o 

Método do Detetive para lhe ajudar a fazer boas perguntas e, com isso, 
conhecer melhor seus familiares e saber como era a infância deles. Que 
boas perguntas você poderia fazer? O que você gostaria de saber sobre 
seus familiares quando eram crianças? O que você ainda não sabe 
sobre eles? Você sabe onde eles nasceram? Qual era a brincadeira 
preferida deles na infância? Os nomes dos melhores amigos? Qual a 

comida preferida? Quem os criou?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

VÍDEO DO MÉTODO

mlbr.com.br/detemetc



| 2

2. atividade

A proposta da atividade é criar um texto no gênero entrevista com o tema infância 
e entrevistar um membro da sua família! A ideia é você conhecer melhor as 
pessoas da sua família e, assim, se tornar mais próximo deles. Você pode utilizar o 

Método do Detetive para lhe ajudar a fazer boas perguntas e, com isso, 
conhecer melhor seus familiares e saber como era a infância deles. Que 
boas perguntas você poderia fazer? O que você gostaria de saber sobre 
seus familiares quando eram crianças? O que você ainda não sabe 
sobre eles? Você sabe onde eles nasceram? Qual era a brincadeira 
preferida deles na infância? Os nomes dos melhores amigos? Qual a 

comida preferida? Quem os criou?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Você pode realizar a mesma entrevista com outros membros da família, se possível. As entrevistas 
podem ser feitas presencialmente, quando se está perto do entrevistado, ou até mesmo virtualmente, 
seja pelo telefone ou computador. 

Você pode assistir ao vídeo Ziraldo entrevista Mauricio de Souza e ter uma melhor ideia de como é 
uma entrevista: youtube.com/watch?v=KGdpmWxt6Qk.

3. reflexões em família

Às vezes, a melhor forma de se saber algo é simplesmente fazendo perguntas! É normal termos 
curiosidade sobre as coisas e, principalmente, sobre as pessoas que vivem conosco. Após as 
entrevistas, será que você e sua família se conhecem melhor? Será que os membros da sua família 
também têm curiosidade sobre você, o que você gosta, qual sua cor favorita? Peça para que alguém 
faça a mesma entrevista que você elaborou sendo você, agora, o entrevistado em vez do entrevistador. 

O que você e os membros da sua família têm de parecidos? Vocês têm gostos parecidos ou muito 
diferentes? As brincadeiras que você tem com seus amigos são iguais aos da infância da sua família? 

Aproveite e perceba como algumas coisas mudam, e outras não, com o passar do tempo.

COMPARTILHE CONOSCO SUAS ATIVIDADES EM FAMÍLIA!

POSTE EM SUAS REDES SOCIAIS COM #MLEMFAMÍLIA OU NOS MANDE WHATSAPP.
MLBR.COM.BR / WHATS (11 96447-0332) E NÓS REPOSTAREMOS NOS CANAIS OFICIAIS DA MIND LAB!


