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O Gigante Egoísta
 
Através
do título da obra, antecipar o número de histórias que a mesma poderá
conter (uma, duas, mais?), bem como tentar adivinhar possíveis personagens.
 Observar todas as ilustrações da história “O Gigante Egoísta”, tentando adivinhar,
através delas, qual será a personagem principal da história e que outras personagens
farão também parte dela.
Ler até ao fim da página 9.
 Enumerar as personagens que entram na história até ali.
 Recordar como era o jardim do Gigante antes de ele regressar.
 Identificar o facto que fez com que no jardim do Gigante, a partir da sua chegada,
fosse sempre inverno, identificando as personagens relacionadas com essa estação
do ano que, a partir daí, foram viver para o jardim.
 Comparar os sentimentos das crianças antes e depois da chegada do Gigante a casa.
 Identificar a característica do Gigante que mudou a vida das crianças.

O Gigante Egoísta e O Príncipe Feliz © Porto Editora

Guião de exploração

Na página 9
 Identificar o parágrafo que indica que, subitamente, alguma coisa mudou no jardim
do Gigante.
 Tentar adivinhar o que terá dado origem a essa mudança.
	
Continuar
a ler a história até ao fim. Recordar o que leu a partir
da página 10.
 Identificar a verdadeira origem da mudança no jardim do Gigante, nessa parte da
história.
 Identificar uma nova personagem que surge na história e estabelecer a relação entre
o sentimento que essa personagem despertou no coração do Gigante e a mudança
de atitude dele.
 Reconhecer as consequências que a mudança de atitude do Gigante teve no jardim,
na vida das crianças e na vida do próprio Gigante.
 Resumir o desfecho da narrativa.
No fim da leitura
 Recordar o enredo da história, lembrando, sequencialmente, os acontecimentos
significativos que transformaram o Gigante Egoísta num ser bondoso e sensível.
 Identificar o ensinamento que o autor quis transmitir aos leitores, ao introduzir na
narrativa a personagem do menino.
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