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1. Plano Norteador 

  Com as novas tecnologias acessíveis nas escolas paranaenses, 

principalmente, com os laboratórios de informática, um dos maiores benefícios 

reside na experiência do compartilhar e interagir, construindo conhecimentos de 

forma dinâmica e bastante atraente, motivo pelo qual a ideia de se fazer uso desse 

material vem de encontro com a proposta de um projeto que desperte nos alunos e 

professores o interesse em buscar novas práticas e desenvolver o prazer pela 

literatura. 
  É papel da escola e do educador garantir que seus alunos conheçam e 

experimentem novas metodologias de interação entre a literatura e as novas 

tecnologias, já que abrem novas perspectivas para os desafios do cotidiano escolar. 

 Pensando nessa possibilidade de interação surgiu a vontade de trilhar 

um novo caminho nas aulas de literatura, o trabalho com auxílio da webquest 

(metodologia de pesquisa na internet, voltada para o processo educacional). Pois, à 

medida que descobrimos os benefícios da tecnologia, nós professores, como 

formadores da sociedade, também estamos enfrentando os desafios de encontrar 

novas estratégias para bem utilizá-la. 

Para tal estratégia será lido o livro As mil e uma noites e dele três 

narrativas serão parodiadas para publicação em um espaço virtual na web. 
                                              

                                  Sherazade e o Sultão Shariar 

                          http://pt.wikipedia.org/wiki/As_Mil_e_uma_Noites/ 

                                

    As narrativas da personagem Sherazade, conduzem o leitor ao mundo 

real e fascinante da civilização e cultura árabe. Ao contar histórias mágicas, 

interligadas, ao Rei Shariar, que para se vingar da traição da esposa, encarregou o 

seu vizir, pai de Sherazade, a lhe entregar uma donzela por noite; assim, jurada de 

morte na manhã seguinte às núpcias, a filha do vizir, decide lutar pela vida, esta 
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passa mil e uma noites narrando seus contos maravilhosos ao rei que acaba se 

apaixonando pela moça e a livra da morte.  

 

Partindo dessa temática, a ideia é transformar os horizontes de 

expectativas do professor, da escola, dos alunos, da comunidade familiar e social, 

por intermédio de práticas que envolvam a leitura de alguns contos fantásticos do 

livro As mil e uma noites e a utilização dos computadores da sala de informática 

para as produções com as narrativas selecionadas. 

Esses horizontes de expectativas possibilitam ao estudante uma reflexão 

e uma tomada de consciência das mudanças e das aquisições, que ampliam seus 

conhecimentos. 
 
O aluno é o leitor, e como leitor é ele quem atribui significados ao que lê, é ele quem 
traz vida ao que lê, de acordo com seus conhecimentos prévios, lingüísticos, de 
mundo. Assim, o docente deve partir da recepção dos alunos para, depois de ouvi-
los, aprofundar a leitura e ampliar os horizontes de expectativas dos alunos.              
( DCEs Língua Portuguesa,2008,p.75) 
 

 

O conto maravilhoso facilita o desenrolar das propostas já que tem como 

característica ser fluido, móvel, entendido por todos e suas personagens não são 

determinadas historicamente, cujas ações são constantes e independentes, com 

características diferentes protagonizam acontecimentos fora do universo real. 

Fatores que fascinam os leitores, e caso não o façam no primeiro momento, com o 

tempo isso ocorrerá por que o contar é sempre prazeroso. 

 
1.1. Objetivo Geral e específicos 

Objetivo Geral: 

- Despertar o interesse pela literatura ao desenvolver atividades com as 

novas tecnologias - os computadores do Laboratório de Informática da escola. 

                                                                        
Objetivos específicos: 

- Ler e interagir com as narrativas da obra As Mil e Uma Noites. 

- Conhecer e utilizar os mecanismos de uma webquest. 

-Oportunizar a inserção de recursos tecnológicos nas práticas 

pedagógicas na disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. 

-Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa 
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- Identificar a paródia, o pastiche e a estilização. 

-Despertar no estudante a consciência crítica e humorada por meio da 

produção de paródias. 

- Disponibilizar o material produzido para leitura virtual na web – 

youblisher (serviço web que hospeda os arquivos em forma de livro/revista). 

- Incentivar o uso de webquests e youblisher na escola.  

 

 

2. Procedimentos 

As atividades propostas terão a participação de alunos do 1º ano do 

Ensino Médio, do Colégio Estadual Talita Bresolin - Ensino Fundamental e Médio, no 

Laboratório de Informática. 

Inicia-se com o filme As mil e uma noites (EUA, aventura, 150min, 2000) 

como motivador para a leitura do livro infanto-juvenil com o mesmo título, adaptação 

em português da autora Julieta de Godoy Ladeira. Para esse primeiro momento 

serão necessárias umas seis aulas, no mínimo, já que a leitura será oral e coletiva, 

para que todos participem e venham a discutir sobre qualquer dúvida em relação a 

compreensão dos contos. 

A partir da leitura o enfoque será dado a três contos pré-selecionados 

para o estudo dos elementos que compõe uma narrativa: personagens, enredo, 

espaço, tempo, narrador. 

O próximo passo será o contato com os computadores, na sala de 

informática da escola, para avaliar o grau de dificuldades ou facilidades do alunos 

com as ferramentas que serão utilizadas para o bom desempenho das práticas 

pedagógicas, principalmente com a webquest. Essas atividades serão desenvolvidas 

durante toda a aplicação do projeto. 

                 Serão realizadas pesquisas sobre paródia, pastiche e estilização e 

leituras sugeridas sobre os mesmos gêneros, para que o aluno arrole suas 

características e saiba identificá-las. 

Após concluídas as atividades descritas na webquest, os alunos 

começarão a produzir suas paródias para a publicação na web,  no serviço  

youblisher, provavelmente no site do colégio. 
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3. Conteúdos de estudo 

3.1.Unidade 1 – Prática da leitura e da oralidade 
1º passo: Motivação para a leitura – Filme As mil e uma noites (2000) 

 
http://capasfilmespicos.blogspot.com/2011/05/as-mil-e-uma-noites 

 

                 Muitos já leram ou ouviram falar de Sherazade; De Simbad, o Marujo; 

Aladim e a Lâmpada Maravilhosa; Ali Babá e os Quarenta Ladrões; O burro, o boi e 

o lavrador; entre tantas outras histórias que retratam o mundo árabe. Pois bem, 

esses textos encontram-se no livro As mil e uma noites, como o título sugere são mil 

e uma histórias dessa civilização que encantam a todos que conhecem as tramas 

entrelaçadas pela narradora Sherazade. Muitas delas já foram protagonizadas nas 

telas dos cinemas, inclusive a que leva o mesmo título do livro, com direção de 

Steve Barron (EUA, 2000), reproduz o primeiro capítulo da obra escrita. Onde tudo 

começou... 

 

2º passo: Leitura do livro As mil e uma noites  

 
http://www.sebodomessias.com.br/Sebo/ 

 

                Após assistirem ao filme iniciarão as atividades de leitura do livro As mil e 

uma noites, adaptação de Julieta de Godoy Ladeira e o conto Ali Babá e os 

Quarenta Ladrões, tradução de Ferreira Gullar (2006). 

A prioridade para a leitura dos contos será uma atividade desenvolvida 

com a oralidade para aproveitar os imensos recursos expressivos da língua e 
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colocar em prática o aprendizado para a convivência democrática que supõe o falar 

e o ouvir, descritos nas DCEs, p.65. A prática oral realiza-se por meio de operações 

lingüísticas complexas, relacionadas a recursos expressivos como a entonação. 

O grupo de alunos lerá todas as adaptações do livro de Julieta e o conto 

de Gullar explorando a prática da oralidade e da leitura. Na seqüência o enfoque 

será dado aos três contos pré-selecionados pela professora para que se desenvolva 

as atividades que compõe as narrativas: História do rei Shariar e de seu irmão, o rei 

Shazenan, O reencontro dos príncipes e o destino de Sherazade e Ali Babá e os 

Quarenta Ladrões.                                                         

Após a leitura, será feita a análise da composição das narrativas, com sua 

organização interna e alguns aspectos dos textos que se entrelaçam, motivo pelo 

qual  para alguns teóricos caracteriza-se como conto e para outros como novela. 

 
http://office.microsoft.com/pt-br/images/results.aspx?qu=livros 

 

 Fica a cargo do leitor, neste caso professor e alunos, definir a obra de As 

mil e uma noites como coletânea de contos ou novela, já que em muitos momentos 

das narrativas elas se confundem por apresentarem os mesmos elementos,  fatos 

que determinam a história ( O quê?), as personagens bem definidas (Quem?), o 

enredo segue o modo como se tecem os fatos (Como?), os lugares onde se passam 

os fatos (Onde?), o momento em que se passam os acontecimentos (Quando?), a 

causa de todo o conflito (Por quê?) e geralmente com foco narrativo em terceira 

pessoa, podendo apresentar discurso direto e indireto ao mesmo tempo. 

                O narrador é elemento fundamental para o sucesso do texto, pois é o dono 

da voz, o que conta os fatos e seu desenvolvimento. Atua como intermediário entre 

a ação narrada e o leitor. O narrador assume uma posição em relação ao fato 

narrado (foco narrativo) e o seu ponto de vista constitui a perspectiva a partir da qual 

ele conta a história. 
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Na narração em 1ª pessoa o narrador é um dos personagens, protagonista 

ou secundário. Nesse caso, ele apresenta aquilo que presencia ao participar dos 

acontecimentos. Dessa forma, nem tudo aquilo que o narrador afirma refere-se à 

“verdade”, pois ele tem sua própria visão acerca dos fatos; sendo, assim, expressa 

sua opinião. 

Na narração em 3ª pessoa o narrador é onisciente. Ele nos oferece uma 

visão distanciada da narrativa, além de dispor de inúmeras informações que o 

narrador em primeira pessoa não oferece.  

Nesse tipo de narrativa, os sentimentos, as ideias, os pensamentos, as 

intenções e os desejos dos personagens são informados graças à onisciência do 

narrador, que é chamado de narrador-observador. 

O ENREDO  

O enredo é a estrutura da narrativa. O desenrolar dos acontecimentos 

gera um conflito que, por sua vez, é o responsável pela tensão da narrativa. 

OS PERSONAGENS  

Os personagens são aqueles que participam da narrativa, podem ser reais 

ou imaginários, personificar elementos da natureza, ideias, etc.  

Dependendo de sua importância na trama, os personagens podem ser principais ou 

secundários.  

                 Há personagem que apresenta personalidade e/ou comportamento de 

forma evidente, comuns em novelas e filmes, tornando-se um personagem 

caricatural. 

O ESPAÇO 

É o espaço no qual transcorrem as ações, onde os personagens se 

movimentam. Auxilia na caracterização dos personagens, pois pode interagir com 

eles ou por eles ser transformado. 

                O TEMPO 

A duração das ações apresentadas numa narrativa caracteriza o tempo 

(horas, dias, anos, assim como a noção de passado, presente e futuro).  

O tempo pode ser cronológico, quando os fatos são apresentados na ordem dos 
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acontecimentos; ou psicológico, que se refere ao tempo pertencente ao mundo 

interior do personagem. 

 

http://office.microsoft.com/pt-br/images/results.aspx?qu=livros 

 

Quando lidamos com o tempo psicológico, a técnica do flashback é 

bastante explorada, uma vez que a narrativa volta no tempo por meio das 

recordações do narrador. (Marina Cabral/Especialista em Língua Portuguesa e Literatura/Equipe 

Brasil Escola) 

Sugestões de filmes: 1. O leitor (Stephen Daldry, 2008) 

                                  2. O que acontece quando lemos (22/04/2008; pg.11) 

e Ler (Luís Fernando Veríssimo ( 18/08/2009; pg.8 /www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/ 

em Língua Portuguesa/TV Multimídia/vídeos) 

                                 

3.2.Unidade 2 - Uso de computadores e internet – sala de informática 

 
http://office.microsoft.com/pt br/images/tecnologia 

 

1º passo: webquest 

                 Na busca por novas metodologias para as aulas de literatura que motivem 

e facilitem a aprendizagem na era da informatização, os computadores precisam 

fazer parte do cotidiano escolar. Ao pensar nisso o uso das novas tecnologias 

possibilitam ao aluno formas de construir seu próprio conhecimento com as 

mudanças das práticas pedagógicas mediadas pelo professor. 
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Dentre as possibilidades está a internet, que permite à educação o uso de 

ferramentas, que se bem exploradas, podem fazer a diferença no momento de 

desenvolver atividades numa sala de aula. 

  Como qualquer outra ferramenta , a internet exige cautela e objetividade 

para que o aluno se beneficie em sua educação por meio da pesquisa, da 

investigação, de um pensar mais elaborado e possam se tornar cidadãos 

autônomos, sujeitos do  processo de construção de seu próprio conhecimento. 

                 Ao desenvolver as atividades postadas na webquest  de acordo com as 

propostas do projeto, a intenção é que o aluno perceba um dos vários mecanismos 

existentes para aprender e interagir nas aulas de Língua Portuguesa e literatura.  

             

WEBQUEST 

          O conceito foi criado em 1995 por Bernie Dodge, professor 

estadual da Califórnia (EUA) tendo como proposta metodológica o 

uso da Internet de forma criativa. A Webquest é uma atividade 

investigativa onde as informações com as quais os alunos 

interagem provêm da internet. 

* Sua elaboração 

          É feita por um professor para ser solucionada por alunos reunidos em grupos. 

 

*Seus recursos 

         Também chamados de fontes, os recursos podem ser livros, vídeos e mesmo 

pessoas a entrevistar, mas normalmente são sites ou páginas da Web. 

 

* Tipos 

         Bernie Dodge define a Webquest em: 

Curta: Leva de uma a três aulas para ser explorada pelos alunos e seu objetivo é a 

integração do conhecimento. 

Longa: Leva de uma semana a um mês para ser explorada pelos alunos em sala de 

aula e tem como objetivo a extensão e o refinamento de conhecimentos. 

 

         A Webquest é constituída de sete seções: 

- Introdução - Determina a atividade. 
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- Tarefa - Informa o software e o produto a serem utilizados. 

- Processo - Define a forma na qual a informação deverá ser organizada (livro, 

vídeos etc). 

- Fonte de informação - Sugere os recursos: endereços de sites, páginas da Web. 

- Avaliação - Esclarece como o aluno será avaliado. 

- Conclusão - Resume os assuntos explorados na Webquest e os objetivos 

supostamente atingidos. 

- Créditos - Informa as fontes de onde são retiradas as informações para montar a 

webquest, quando página da Web coloca-se o link, quando material físico coloca-se 

a referência bibliográfica. É também o espaço de agradecimento às pessoas ou 

instituições que tenham colaborado na elaboração. 

 

* Objetivos Educacionais 

- O educador moderniza os modos de fazer educação (sincronizado com o nosso 

tempo/internet). 

- Garante o acesso à informação autêntica e atualizada. 

- Promove uma aprendizagem cooperativa.  

 

* Desenvolver habilidades cognitivas 

“Aprendizagens significativas são resultados de atos de cooperação, as WQs estão 

baseadas na convicção de que aprendemos mais e melhor com os outros do que 

sozinhos.”  

 

- Favorece as habilidades do conhecer (o aprender a aprender). 

- Oportuniza para que os professores de forma concreta se vejam como autores da 

sua obra e atuem como tal. (acessar, entender e transformar). 

- Favorece o trabalho de autoria dos professores.  

- Incentivar a criatividade dos professores e dos alunos que realizarão investigações 

com criatividade. 

- Favorecer o compartilhamento dos saberes pedagógicos, pois é uma ferramenta 

aberta de cooperação e intercâmbio docente de acesso livre e gratuito. 

(http://webeduc.mec.gov.br/webquest) 
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              Para fazer uma webquest acesse: http://www.webquestbrasil.org/criador/ ou 

http://www.escolabr.org/index.php?do=/como-criar-uma-webquest/    

 
 
3.3. Unidade 3 - Prática da escrita 

               Conforme cita as DCEs, a maneira de propor atividades com a escrita 

interfere de modo significativo nos resultados alcançados.  

É desejável que as atividades com a escrita se realizem de modo 

interlocutivo, que elas possam relacionar o dizer escrito às circunstâncias de sua 

produção. Isso implica o produtor do texto assumir-se como locutor, conforme 

propõe geraldi (1997) e, dessa forma, ter o que dizer; razão para dizer; como dizer, 

interlocutores para quem dizer. 

Destaca-se também a importância de realizar atividades com os gêneros 

digitais, como: e-mail, blog,chat, lista de discussão, fórum de discussão, dentre 

outros, experienciando usos efetivos da linguagem escrita na esfera digital. 

 
http://office.microsoft.com/pt-br/images/similar 

 
1º passo: paródia, pastiche e estilização 

Na prática da escrita, há três etapas interdependentes e 

intercomplementares sugeridas por Antunes (2003) e adaptadas às propostas das 

Diretrizes, que podem ser ampliadas e adequadas de acordo com o contexto. 

 No primeiro momento é de ampliar as leituras sobre a temática proposta; 

ler vários textos do gênero solicitado para a escrita, a fim de melhor compreender a 

esfera social em que este circula; delimitar o tema da produção; definir o objetivo e a 

intenção com que escreverá; prever os possíveis interlocutores; pensar sobre a 

situação em que o texto irá circular; organizar as idéias. 
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http://office.microsoft.com/pt-br/images/similar 

                Os textos que serão explorados foram selecionados de acordo com a ideia 

de que já exista o pré-conhecimento para a compreensão das releituras feitas pelos 

autores dos mesmos. Após a leitura dos textos selecionados os alunos, com 

direcionamento do professor, encontrarão as particularidades de cada um para 

chegar às suas definições e posteriores pesquisas para confirmar ou não essas 

particularidades observadas. 

1 . Chapeuzinho Vermelho de Rubem Alves - estilização 

2. O fantástico mistério de Feiurinha de Pedro Bandeira - pastiche 

3. Bonezinho Vermelho e a Internet no século XXI de Ivone Gomes de 

Assis - paródia 

                 As atividades desenvolvidas sobre os textos estão disponíveis em 

http://webquester.bitabit.com.br/index.php?m=3389eec2e16a0d7ffd0609b96d47eb76

cbb3adad&id_webquest=285 

 

Sugestões de filmes: 1. Deu a louca na chapeuzinho (2005)  

                                   2. Xuxa em o mistério de Feiurinha (2009) 

                                   3. A Garota da Capa Vermelha (2011) 

 
2º passo: Aprofundar conhecimentos sobre o texto parodístico 

Os alunos pesquisarão outros exemplos de contos parodiados, 

observando a forma crítica e irônica do novo texto, sem se preocupar em manter a 

estrutura do primitivo. Além de contos poderão pesquisar poemas, quadrinhos, 

músicas e outros. 

 
3º passo: Produção de paródias  

Nesta etapa os alunos estarão produzindo suas paródias, relacionadas 

com os três contos selecionados da obra As mil e uma noites.  
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                É o segundo momento citado nas DCEs, neste o aluno escreverá a 

primeira versão sobre a proposta apresentada, levando em conta a temática, o 

gênero e o interlocutor, selecionará seus argumentos, suas ideias; enfim, tudo que 

fora antes planejado, uma vez que essa etapa prevê a anterior (planejar) e a 

posterior (rever o texto). 

                Depois, é hora de reescrever o texto, levando em conta a intenção que se 

teve ao produzi-lo; nesta etapa, o aluno irá rever o que escreveu, refletir sobre seus 

argumentos, suas ideias, verificar se os objetivos foram alcançados; observar a 

continuidade temática; analisar se o texto está claro, se atende à finalidade, ao 

gênero e ao contexto de circulação, que nesse projeto é a  postagem na web. 

 
4. Orientações/recomendações da PDP 

O desafio está em buscar uma prática pedagógica que seja capaz de 

mobilizar os alunos diante desse potencial das novas tecnologias que favoreçam 

uma prática transformadora nas atividades de literatura, que promovam a 

autonomia, a reflexão, o senso crítico, a pesquisa, a criatividade, com ações que 

estimulem a busca do seu próprio conhecimento e possam reconhecer o momento e 

a realidade na qual vivem, inferindo sobre a mesma. 

Essa proposta busca valorizar a leitura e a produção utilizando os 

computadores da sala de informática existentes nas escolas públicas paranaenses, 

seria uma forma de adequar as atividades desenvolvidas com os novos tempos – o 

tecnológico, que não tem como fugir dele.  

 

5. Proposta de avaliação da PDP 

 
Na proposta das atividades de leitura, da pesquisa e da produção, será 

avaliado todo o processo de aprendizagem contínuo e com prioridade à qualidade e 

ao desempenho de cada aluno ou do grupo. Seguindo sugestões das DCEs, estão 

presentes para tal proposta pedagógica os três eixos que norteiam a avaliação em 

Língua Portuguesa: 

Oralidade: será avaliada em função da adequação do discurso/texto aos 

diferentes interlocutores e situações. Na troca informal de ideias, no relato de 

determinado conto, as exigências de adequação da fala são diferentes e isso deve 

ser considerado numa análise da produção oral. Assim, o professor verificará a 
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participação do aluno nos diálogos, relatos e discussões, a clareza que ele mostra 

ao expor suas ideias, a fluência da sua fala, a argumentação que apresenta ao 

defender seus pontos de vista. O aluno também deve se posicionar como avaliador  

de suas próprias falas, formais ou informais, tendo em vista o resultado esperado. 

 

 
http://office.microsoft.com/pt-br/images/similar.aspx#ai:MP900409050| 

 
 Leitura: serão avaliadas as estratégias que os estudantes empregam para 

a compreensão do texto lido, o sentido construído, as relações dialógicas entre 

textos, relações de causa e consequência entre as partes do texto, o 

reconhecimento de posicionamentos ideológicos no texto, a identificação dos efeitos 

de ironia e humor em textos variados, a localização das informações tanto explícitas 

quanto implícitas, o argumento principal, entre outros. É importante avaliar se, ao ler, 

o aluno ativa os conhecimentos prévios; se compreende o significado das palavras 

desconhecidas a partir do contexto; se faz inferências corretas; se reconhece o 

gênero e o suporte textual. Tendo em vista o multiletramento, também é preciso 

avaliar a capacidade de se colocar diante do texto, seja ele oral, escrito, gráficos, 

infográficos, imagens, etc. Não é demais lembrar que é importante considerar as 

diferenças de leituras de mundo e o repertório de experiências dos alunos, avaliando 

assim a ampliação do horizonte de expectativas.  

 
http://office.microsoft.com/pt-br/images/results.aspx?qu=estudantes 
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Escrita: é preciso ver o texto do aluno como uma fase do processo de 

produção, nunca como produto final. O que determina a adequação do texto escrito 

são as circunstâncias de sua produção e o resultado dessa ação. É a partir daí que 

o texto escrito será avaliado nos seus aspectos discursivo-textuais, verificando: a 

adequação à proposta e ao gênero solicitado, se a linguagem está de acordo com o 

contexto exigido, a elaboração de argumentos consistentes, a coesão e coerência 

textual, a organização dos parágrafos. Tal como na oralidade, o aluno deve se 

posicionar como avaliador tanto dos textos que o rodeiam quanto de seu próprio. No 

momento da refacção textual, é pertinente observar, por exemplo: se a intenção do 

texto foi alcançada, se há relação entre partes do texto, se há necessidade de 

cortes, devido às repetições, se é necessário substituir parágrafos, ideias ou 

conectivos.  

 
 

 
 

http://office.microsoft.com/pt-br/images/results.aspx?qu=estudantes 
 
 
 
6. Indicações Bibliográficas 

 
AGUIAR, Vera Teixeira de; BORDINI, Maria da Glória. Literatura e formação do 
leitor: alternativas metodológicas. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993. 

BAKHTIN, Mikhail. Problemas da Poética de Dostoievski. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1997. 

COELHO, Nelly Novaes. O Conto de Fadas. Princípios. São Paulo: Ática, 1987. 

GULLAR, Ferreira. As mil e uma noites: contos árabes. Rio de Janeiro: Revan, 

2006. 4ª edição. 

JAUSS, H.R.  A história da literatura como provocação a teoria literária. São 

Paulo: Ática, 1994. 



 17 

KOCH, Ingedore G. Villaça; BENTES, Anna Christina; CAVALCANTE, Mônica 

Magalhães. Intertextualidade: Diálogos Possíveis. São Paulo: Cortez, 2008. 

LADEIRA, Julieta de Godoy. As Mil e Uma Noites. São Paulo: Scipione, 1992. 

SANT´ANNA, Affonso Romano de. Paródia, Paráfrase e CIA. Princípios. São Paulo: 

Ática, 1985. 

SEED. Diretrizes Curriculares da Educação Básica: Língua Portuguesa. Paraná, 

2008. 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. Criticidade e leitura: ensaios. Campinas. São 

Paulo: Mercado das Letras/ALB, 1998. 

VALENTE, José Armando. Pesquisa, comunicação e aprendizagem com o 
computador: o papel do computador no processo ensino-aprendizagem. In: 
ALMEIDA, Maria Elizabeth; Moran, José Manuel(Org.). Integração das tecnologias 
na educação. Secretaria de Educação a Distância. Brasília: Ministério da Educação, 
SEED, 2005. 
 

http://webeduc.mec.gov.br/webquest/index.php/ acesso em 09/06/2011) 

http://www.brasilescola.com/redacao/narrador.htm/ acesso em 08/07/2011 

http://office.microsoft.com/pt br/images/tecnologia / acesso em 10/07/2011 

http://pt.wikipedia.org/wiki/As_Mil_e_uma_Noites/ acesso em 10/07/2011 

http://www.cesjf.br/cesjf/documentos/A_reescrita_do_conto.pdf / acesso em 

10/07/2011 

http://capasfilmespicos.blogspot.com/2011/05/as-mil-e-uma-noites.html/ acesso em 

19/07/2011 

http://www.sebodomessias.com.br/Sebo/(S(w3043sbecfx13a455iytuq55))/detalhepro

duto.aspx?idItem=472810 acesso em 19/07/2011 

http://office.microsoft.com/pt-

br/images/results.aspx?qu=livros#ai:MC900309912|is:3|acesso em 25/07/2011 

http://office.microsoft.com/pt-br/images/results.aspx?qu=livros#ai:MC900055155|is:3| 

acesso em 25/07/2011 

http://office.microsoft.com/pt-br/images/similar.aspx#ai:MP900399754| acesso em 

25/07/2011 

http://office.microsoft.com/pt-br/images/similar.aspx#ai:MP900427686| acesso em 

25/07/2011 

http://office.microsoft.com/pt-br/images/similar.aspx#ai:MP900409050| acesso em 

25/07/2011 



 18 

http://office.microsoft.com/pt-

br/images/results.aspx?qu=estudantes#ai:MP900174874| acesso em 25/07/2011 

http://office.microsoft.com/pt-

br/images/results.aspx?qu=estudantes#ai:MP900409594| acesso em 25/07/2011 

http://www.escolabr.org/index.php?do=/como-criar-uma-webquest/ 

http://www.releituras.com/rubemalves_chapeuzinho.asp / acesso em 09/08/2011 

http://www.baixaki.com.br/download/youblisher.htm / acesso em 09/08/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Página em branco

