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Resumo 
As histórias infantis, presentes há muito tempo 
em nossa cultura, representam o contato da 
criança com o mundo da leitura e da escrita e, 
como princípio primordial, transmitem prazer e 
fruição. 
Este projeto tem como objetivo aproximar os 
alunos do gênero literário motivando-os para a 
leitura, a reflexão sobre o relacionamento hu-
mano e a prática de virtudes em nossa socie-
dade de forma inderdisciplinar, uma vez que 
conceitos de outras disciplinas também serão 
tratados. Será implementado no 1º semestre 
de 2014, no C.E. Barão do Rio Branco, com 
alunos do 6º ano. Baseia-se no livro “O Peque-
no Príncipe”, de Saint Exupéry por ser uma 
leitura agradável e de linguagem acessível aos 
alunos e com uma rica temática. A sequência 
das atividades pretende ser  uma fonte de es-
tratégias e procedimentos de leitura para que 
os alunos superem o processo mecânico de 
decodificação de símbolos e aprendam a ler 
por prazer, para estudar e para se informar, 
atribuindo significado ao que é lido. 

Palavras-chave literatura; leitura; letramento;  
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APRESENTAÇÃO 

 

Sabemos que a leitura é uma exigência da sociedade moderna que nos 

permite desde a realização de atividades básicas até as mais complexas sendo 

um importante instrumento para o exercício da cidadania e participação social. 

A escolha por histórias infantis, presentes há muito tempo em nossa 

cultura, justifica-se por representarem o contato da criança com o mundo da 

leitura e da escrita, relacionando-se ao cuidado afetivo, à construção da 

identidade, ao desenvolvimento da imaginação, da leitura e da escrita. Como 

princípio primordial, a maioria delas não tem como preocupação transmitir 

algum ensinamento, e sim, transmitir prazer e fruição.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Estaduais “refletir sobre o ensino da 

Língua e da Literatura implica pensar também as contradições, as 

d i fe renças e os paradoxos do quadro complexo da 

contemporaneidade” (DCE, 2008). Nesse sentido, a escola precisa promover 

por meio de uma variedade de textos com diferentes funções sociais o 

letramento do aluno para que ele utilize as práticas de uso da língua: 

leitura, oralidade e escrita.  

Quanto ao letramento, ele vai além da alfabetização, pois essa é 

uma atividade mecânica e se refere ao conhecimento do código linguístico 

(codificação e decodificação); de acordo com Soares (1998), o letramento 

aqui abordado refere-se “[...] ao indivíduo que não só sabe ler e 

escrever, mas usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e 

escrita, posiciona-se e interage com as exigências da sociedade diante das 

práticas de linguagem, demarcando a sua voz no contexto social 

(SOARES, 1998). 

 Já a Literatura é vista como arte que transforma, ou seja, humaniza o 



 

 

homem e a sociedade. Candido (1972) atribui a ela três funções: a 

psicológica, a formadora e a social.  

A primeira permite ao homem fugir da realidade, mergulhar no mundo 

das fantasias, possibilitando-lhe momentos de reflexão, identificação e 

catarse.  

Na segunda, ele afirma que a literatura por si só faz parte da 

formação do sujeito, atuando como instrumento de educação, ao retratar 

realidades não reveladas pela ideologia dominante. 

A função social, por sua vez, é a forma como a literatura retrata os 

diversos segmentos da sociedade, é a representação social e humana.  

  Diante do exposto, este material foi pensado a partir da Teoria da 

Estética da Recepção e da Teoria do Efeito, visto que tais teorias buscam 

formar um leitor capaz de sentir e de expressar o que sentiu, com 

condições de reconhecer um envolvimento de subjetividades (obra/autor/

leitor), por meio de uma interação que está presente na prática de leitura.   

 Ele tem como apoio o livro “O Pequeno Príncipe”, de Saint Exupéry pelo 

fato de apresentar uma leitura rápida, prazerosa e de fácil entendimento, além 

de abordar aspectos da relação humana, relacionando metáforas às atitudes do 

ser humano, e contribuir para a formação do aluno cidadão. 

 Com temática existencialista, essa obra se constitui no segundo livro mais 

vendido e traduzido nos seus 70 anos de existência, atrás apenas da Bíblia 

Sagrada. Desde a sua publicação, a trama já foi contada em diversas 

plataformas, como desenho animado no final da década de 1970 e, mais 

recentemente, em forma de animação computadorizada exibida pelo canal de 

TV Discovery Kids e na série de quadrinhos publicada pela Editora Amarilys. 

 A metodologia proposta traz como encaminhamento que os conteúdos 



 

 

estruturantes da disciplina sejam abordados através da leitura, interpretação e 

contextualização do livro, e de atividades específicas que levem a refletir o 

comportamento humano e os valores que se constroem no convívio com o outro. 

Esta proposta de Unidade Didática apresentada como requisito parcial 

para a conclusão do PDE 2013 surgiu a partir da necessidade de aproximar os 

alunos do 6º ano ao gênero literário, já que a maioria deles não tem acesso a 

obras literárias e nem o hábito da leitura no contexto familiar. Sendo assim, é 

fundamental que o professor ofereça textos literários que contribuam para a sua 

formação enquanto leitores e estimulem a prática da leitura como fruição e 

aprimoramento da sensibilidade estética. 

 

  



 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 Para Oliveira (2010) é importante trabalhar a Literatura na escola de forma 

integral, ou seja, explorando todas as possibilidades de interpretação e de 

estética sugeridas pelos textos literários, para despertar o interesse dos alunos 

pela leitura em geral e, mais especificamente, pela literatura infantil, a fim de 

tornarem-se bons leitores e apreciadores desse gênero de modo que as aulas 

de Literatura, além da construção de conhecimentos, contribuam para estimular 

a criatividade e despertar emoções. 

 O foco da problematização é refletir com os alunos o comportamento 

humano não para apontar o defeito do outro, mas para oportunizar que cada um 

se “olhe” e se expresse, trazendo exemplos de situações vividas em seu 

cotidiano. Nesse sentido, o trabalho a ser realizado contribuirá para que os 

alunos compreendam a importância de SER e de SONHAR. Ter sonhos 

significa estar vivo. Imaginar é uma habilidade que deve ser alimentada na 

infância, já que a falta dela pode representar uma dificuldade para o aluno 

enfrentar sua realidade, conduzindo-o a um mau caminho. É necessário 

criar oportunidades para a continuidade dos sonhos. 

 Haja vista a realidade da maioria das escolas, compostas por alunos 

desinteressados pelo processo de leitura e escrita, o crescente desrespeito 

ao professor, a desarmonia entre alunos e a grande dificuldade de 

manifestarem suas opiniões sobre determinado assunto, e tendo como base 

a diferença de classes sociais, se faz necessário que o professor trace 

novas estratégias de ensino fugindo do tradicionalismo autoritário e 

intolerante. 

 

 



 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 aproximar os alunos do gênero literário. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 estimular a leitura de obras literárias de forma prazerosa e significativa; 

 utilizar o mundo do imaginário infantil para desenvolver a criatividade; 

 proporcionar experiências que trabalhem com o lúdico para estimular a 

atenção, a concentração e a memória; 

 refletir sobre a prática de virtudes; 

 refletir sobre as relações humanas; 

 aprimorar a leitura e, consequentemente, a escrita. 

 

ATITUDES 

 

 apreciar e ler vários tipos de literatura; 

 respeitar os diferentes tipos de literatura (gêneros e nacionalidades); 

 adotar atitude de repúdio à discriminação; 

 trocar ideias e experiências; 

 reconhecer e valorizar todas as formas de transmissão de conhecimento; 

 valorizar as palavras e ações ditas para o bem comum. 



 

 

 

 

Objetivo: apresentar o tema do projeto; refletir sobre a escolha do livro; trabalhar o gênero 

descrição. 

Conteúdo: leitura e interpretação. 

Recursos: livros, laboratório de informática. 

Tempo previsto: 3 horas/aula. 

Organização do trabalho: individual. 

Procedimentos:  

- inicie apresentando o livro impresso e outros formatos disponíveis; 

- investigue quem já conhece a obra e quem já fez a leitura; 

- oralmente, faça a descrição do planeta do personagem; 

- comente sobre o drama dos Baobás, fazendo uma relação com a preservação do meio 

ambiente; 

- ler a 1ª parte (cap. I – VII) em livro impresso ou digital, conforme as possibilidades da escola. 

DICA AO PROFESSOR: 

Se a escola não possuir livros, a leitura poderá ser feita em 

arquivo digital, no link: 

http://www.biblioteca.radiobomespirito.com/o_pequeno_principe.pdf 

1) Responda oralmente: 

a) Você já conhecia esta obra? Sabe quem é o autor e de onde ele vem? 

b) Além do livro, existem outros formatos que representam a obra? Quais 

você conhece? 

 

2) Leia os capítulos I a VII e discuta com a turma: 

a) descrição do planeta (asteroide). 

http://www.biblioteca.radiobomespirito.com/o_pequeno_principe.pdf


 

 

1) Após ler os capítulos III e IV, reflita: se você fosse dono de um planeta, como 

ele seria? Cite algumas características e, em seguida, represente seu planeta 

através de desenhos e/ou colagens.  

 

2) Retome a leitura do capítulo VIII e escreva as características e atitudes 

praticadas pela rosa que habitava o planeta do Pequeno Príncipe.  

 

3) Após a discussão, confeccione um origami come-come conforme as 

orientações abaixo: 

Materiais: 

- 1 quadrado de papel sulfite; 

- canetinha, giz de cera ou lápis de cor; 

- tesoura. 

Procedimentos:  

1º: Dobre o quadrado de papel ao meio para marcar o vinco e desdobre. Repetir o 

mesmo procedimento na outra direção. O papel ficará marcado com um “X”. 

2º: Leve as pontas do quadrado até o centro e dobre-as. 

4º: Vire o papel do outro lado e leve novamente as quatro pontas até o centro e dobre-

as. 

5º: Vire novamente o papel para o lado inicial e dobre as quatro pontas do papel do 

centro em direção às laterais. 

Objetivo: promover reflexão em defesa à sustentabilidade do nosso planeta; despertar o desejo 

de conhecer e vivenciar as virtudes. 

Conteúdo: leitura e interpretação; trabalhar o gênero descrição. 

Recursos: livros, laboratório de informática; sulfite; canetinha, giz de cera ou lápis de cor; 

tesoura. 

Tempo previsto: 3 horas/aula. 

Organização do trabalho: individual. 

Procedimentos:  

- solicite aos alunos que leiam novamente os cap. III, IV e V; 

- discuta com os alunos o que é uma virtude e quais são as virtudes que eles conhecem; 

- confeccione o origami come-come. 



 

 

6º: Pinte os triângulos com cores diferentes. 

6°: Abra as quatro partes de papel que ficam ocultas e escreva uma virtude em cada 

triângulo. 

7º: Coloque os quatro dedos (dois de cada mão: os indicadores e os polegares) nas 

partes que se parecem com tocas e ajeite até conseguir fazer o brinquedo se mover. Para 

brincar, basta movimentar o come-come para frente-atrás, direita-esquerda. Cada pessoa 

diz um número, que é a quantidade de vezes que o come-come deve ser movimentado. 

Quando parar, aquela pessoa que está manuseando a dobradura pede para o colega 

escolher uma cor. Diz então, Você é... completando com a virtude correspondente à cor. 

 

  

 

 

 

http://www.mamaesemrede.com/2013/01/a-brincadeira-que-vira-decoracao.html 



 

 

1) Releia o capítulo V e responda o que é um Baobá. 

 

2) O capítulo V refere-se aos Baobás, árvores enormes consideradas “sementes  

ruins” pelo Pequeno Príncipe, pois poderiam rachar seu planeta. Pesquise 

imagens da árvore citada e suas características. Em seguida, relate as 

condições do seu bairro/cidade: existem “sementes ruins” que podem causar 

alguma catástrofe no seu bairro/cidade? Cite-as. O que podemos fazer para 

sermos considerados “sementes boas”?  

Objetivo: promover reflexão em defesa à sustentabilidade do nosso planeta; relacionar o drama 

dos Baobás aos problemas sofridos pelo nosso planeta. 

Conteúdo: leitura e interpretação. 

Recursos: livros, laboratório de informática. 

Tempo previsto: 3 horas/aula. 

Organização do trabalho: individual. 

Procedimentos:  

- solicite aos alunos a leitura do cap. V; 

- promova uma discussão sobre os problemas do nosso planeta. 

 

  
DICA PARA O PROFESSOR:  

 Aprendendo sobre Baobás... 

 São árvores espetaculares originárias da África, mas que podem desenvolver-

se também em outras regiões de condições favoráveis.  

          O tempo de vida delas varia de dois a seis mil anos e podem atingir cerca de 

trinta metros de altura e dez de diâmetro, e além de suas dimensões gigantescas, 

sua forma estranha é o que mais chama a atenção, pois sua copa parece estar de 

cabeça para baixo, dando a impressão de que vemos sua raiz.  

 Suas flores penduradas tem forma de sino e 20 cm de diâmetro; duram ape-

nas 24 horas e exalam forte odor de almíscar o que atrai moscas varejeiras e outros 

agentes polinizadores.  O odor parece de carniça devido à presença  de escatol. Os 

frutos são comestíveis e se parecem com abóboras.  

 Seu caule pode armazenar mais de cem litros de água. 

 No livro é descrita como “ameaçadoras e até catastróficas”. No Brasil existem 

cerca de 20 Baobás na idade adulta, sendo que 16 encontram-se em Pernambuco e 

foram trazidas pelos escravos em porões de navios, no início da colonização.  

Imagem: www.geledes.org.br/images/stories/baoba/Baoba_arvore_africana000.jpg 



 

 

1) Leia o trecho abaixo: 

 

“Um amigo fiel é um poderoso refúgio, quem o descobriu, descobriu um te-

souro. Um amigo fiel não tem preço, o seu valor é incalculável. Um amigo fiel é 

um remédio que cura, e os que temem ao Senhor o encontrarão. Aquele que te-

me ao Senhor faz amigos verdadeiros, pois tal como ele é, assim será o seu ami-

go”. (Eclesiástico 6, 14-17) 

 

2) Um relacionamento significativo é único em todo o mundo; nenhum outro é 

igual. Ele cresce a partir das peculiaridades e diferenças das pessoas envolvi-

das.  As pessoas em um relacionamento, assim como no livro, cativam uma a 

outra.  

a) Na sua opinião, o que é cativar? 

b) Em seu dia a dia você já vivenciou a experiência de cativar e ser cativado? 

Comente. 

c) Você concorda com a afirmação “quem encontrou um verdadeiro amigo en-

controu um tesouro”? Justifique. 

d) Você sabe ser amigo? Como?  

e) Que outras mensagens os textos refletidos sugerem? 

Objetivo: refletir sobre as relações interpessoais, a vivência das virtudes e a valorização da 

amizade e do respeito. 

Conteúdo: leitura e interpretação. 

Recursos: livros, laboratório de informática. 

Tempo previsto: 5 horas/aula. 

Organização do trabalho: individual. 

Procedimentos:  

- leia a 3ª parte do livro (cap. XV a XXI); 

- levar os alunos a descobrir o significado da palavra “cativar”; 

- leia o capítulo 6 do Livro do Eclesiástico, versículos de 14 a 17 e compare-os com os capítulos 

lidos. 



 

 

3) Ouça a música “Cativar é Amar” disponível no link: http://www.youtube.com/

watch?v=a1-y2DSX1Kg  

  
 

Cativar (Grupo Arte Nascente) 
 

Uma palavra tão linda já 
Quase esquecida me fez recordar 

Contendo sete letrinhas e 
Todas juntinhas se ler cativar 

 
Cativar é amar 

É também carregar 
Um pouquinho da dor 

Que alguém tem que levar 
 

Cativou disse alguém 
Laços fortes criou 
Responsável tu és 
Pelo que cativou 

 
Num deserto tão só 

Entre homens de bem 
Vou tentar cativar 

Viver perto de alguém  

Imagem: http://fascinanteliteratura.blogspot.com.br/2010/12/o-
pequeno-principe-classico-da.html 

 

4) A sábia raposa ensina o Pequeno Príncipe a compartilhar. E explica-lhe que, 

apesar de existirem milhares de flores parecidas, a dele é única, e foi o tempo 

que ele dedicou a ela que a fez tão importante. 

 

Cativar quer dizer conquistar e requer responsabilidade. Responsabilidade 

por um amor, por um amigo, pelo talento que possuímos e pelo que conquista-

mos em nossa carreira profissional e pessoal. 

Seja responsável pelas suas conquistas. Valorize-se. Cuide do que você 

cativou. Observe na música e complete: 

http://www.youtube.com/watch?v=a1-y2DSX1Kg
http://www.youtube.com/watch?v=a1-y2DSX1Kg


 

 

a) Número de estrofes: __________ 

b) Número de versos: __________ 

c) Rimas: 

da primeira estrofe:_________________________________________________ 

da segunda estrofe:_________________________________________________ 

 

5) Retire da música: 

a) dois substantivos comuns:_________________________________________ 

b) dois adjetivos:___________________________________________________ 

c) todos os verbos no infinitivo:________________________________________ 

d) dois verbos no pretérito:___________________________________________ 

e) um pronome pessoal do caso reto:___________________________________ 

f) duas palavras oxítonas: 

com duas sílabas:__________________________________________________ 

com três sílabas:___________________________________________________ 

g) uma palavra com hiato:____________________________________________ 

h) duas palavras com dígrafo:_________________________________________ 

 

6) Crie uma estrofe com quatro versinhos sobre o valor da amizade: 



 

 

Objetivo: sensibilizar para o respeito à diversidade das relações fraternas. 

Conteúdo: leitura e interpretação. 

Recursos: livros, laboratório de informática. 

Tempo previsto: 1 hora/aula. 

Organização do trabalho: grupos. 

Procedimentos:  

- fazer a leitura dos cap. XXII a XXVII; 

- explicar o significado da palavra “fidelidade” (cap. XXIV); 

- produzir um final diferente para a história. 

 

1) Destaque do livro uma frase que explica o significado da palavra “fidelidade”.  

 

2) Produção de texto: escreva um final diferente para a história.  



 

 

Objetivo: avaliar a aprendizagem e o resultado do projeto. 

Conteúdo: leitura e interpretação. 

Recursos: pátio. 

Tempo previsto: 3 horas/aula. 

Organização do trabalho: grupos. 

Procedimentos:  

- divida os alunos em grupos; 

- defina as regras para a gincana, como no exemplo abaixo. 

GINCANA:  

 

- Forme de 2 a 3 grupos para o desenvolvimento da Gincana (no estilo 

Show do Milhão).  

- Leia a 1ª pergunta, as alternativas e em seguida diga: VALENDO.  

- O grupo que levantar primeiro a mão tem o direito de responder. Se a-

certar, ganha 1 ponto; se errar, perde 1 ponto e passa a vez para o próximo gru-

po.  

- Anote a pontuação de cada grupo. No final, faça a somatória e entregue 

uma premiação simbólica. 

 

 Perguntas para a gincana: 

 

1.Qual o gênero do livro? 

a) ( ) conto 

b) ( ) fábula 

c) ( ) música 

d) ( ) novela 

 

2. Quem é o autor do livro? 

a) ( ) Joann Sfar 



 

 

b) ( ) Antoine de Saint-Exenple 

c) ( ) Joann de la Patrice 

d) ( ) Antoine de Saint-Exupéry 

 

3. Qual foi o primeiro desenho do piloto quando criança? 

a) ( ) um chapéu 

b) ( ) uma rosa 

c) ( ) um carneiro 

d) ( ) uma jiboia 

 

4. O que o personagem fazia para testar a inteligência dos adultos? 

a) ( ) fazia várias perguntas 

b) ( ) mostrava o seu primeiro desenho 

c) ( ) perguntava sobre um determinado assunto 

d) ( ) pedia para fazer um carneiro 

 

5. O narrador personagem era aviador. Caiu no deserto do Saara por causa de 

uma pane no motor. O que ele encontrou no dia seguinte? 

a) ( ) um camelo 

b) ( ) um homenzinho 

c) ( ) um pintor 

d) ( ) uma serpente 

 

6. De onde era o principezinho? 

a) ( ) do asteroide 325 

b) ( ) de um planeta 

c) ( ) do asteroide B 612 

d) ( ) do asteroide 613 

 

7. O principezinho se preocupa em manter seu pequeno planeta livre dos Bao-

bás. O que são os Baobás? 

a) ( ) árvores 

b) ( ) arbustos 



c) ( ) flores

d) ( ) ervas

8. O príncipe tinha medo que o carneiro comesse uma planta especial que ele

tinha em seu planeta. Qual era? 

a) ( ) erva-doce

b) ( ) flores do campo

c) ( ) Baobás

d) ( ) uma rosa

9. O que motivou o principezinho a fugir de seu planeta?

a) ( ) a vontade de conhecer outros planetas.

b) ( ) queria ser príncipe de um planeta maior para ter mais rosas.

c) ( ) desejava encontrar outras espécies de flor e fazer um belo jardim.

d) ( ) fugir das exigências da rosa e porque ela era muito presunçosa.

10. Ao partir de seu planeta, o príncipe passou primeiro pelo asteroide 325. Este

asteroide era habitado por um rei. O que o rei propôs ao principezinho? 

a) ( ) que morasse com ele e fosse seu súdito.

b) ( ) que se tornasse seu ministro da justiça.

c) ( ) que apenas ficasse ali sentado bocejando o quanto quisesse.

d) ( ) que limpasse seu planeta dos ratos.

11. No segundo planeta também havia apenas um habitante. Quem era?

a) ( ) um velho gordo e mentiroso

b) ( ) um cogumelo

c) ( ) um vaidoso

d) ( ) um embaixador

12. Chegando ao quarto planeta o principezinho encontrou um homem de negó-

cios. Ele disse ao principezinho que havia sido incomodado três vezes. Quais 

foram os três incômodos? 



a) ( ) um pássaro, um besouro e o príncipe.

b) ( ) um besouro, o reumatismo e o principezinho.

c) ( ) um besouro, umas moscas e o principezinho.

d) ( ) uma abelha, a máquina calculadora e o príncipe.

13. No quinto planeta, habitava o acendedor de lampiões. Qual era o motivo que

o levava a acender e apagar o lampião de minuto a minuto?

a) ( ) seu planeta era muito escuro.

b) ( ) o planeta era tão pequeno que levava um minuto para completar uma volta.

c) ( ) o acendedor gostava do seu ofício.

d) ( ) seu planeta era muito frio.

14. Quem foi o personagem que aconselhou o príncipe a visitar o planeta Terra?

a) ( ) o geógrafo

b) ( ) o bêbado

c) ( ) o homem de negócios

d) ( ) o rei

15. Em que lugar da Terra o príncipe passou? Qual foi o primeiro ser com quem

falou? 

a) ( ) Na África, no deserto de Gobi e se comunicou com uma minhoca.

b) ( ) Na América, numa praia e se comunicou com uma flor.

c) ( ) Na América, num deserto e se comunicou com uma serpente.

d) ( ) Na África, no deserto do Saara e se comunicou com uma serpente.

16. A raposa ensinou ao príncipe o que é ser amigo. O que deve ser feito para se

ter um amigo? 

a) ( ) Para se fazer um amigo temos que criar laços, conhecer bem a pessoa que

se quer cativar. 

b) ( ) Para se ter um amigo temos que desatar laços antigos com outras pessoas.

c) ( ) Devemos conquistar a pessoa com presentes e sempre fazer e dizer o que

o outro gosta.



 

 

d) ( ) Devemos sempre nos preocupar em não magoar a pessoa esperando sem-

pre que ela nos retribua. 

 

17. Depois do encontro com a raposa, o principezinho encontrou o guarda-

chaves que era responsável por dividir e despachar... 

a) ( ) pacotes e presentes 

b) ( ) crianças e brinquedos 

c) ( ) pessoas em trens 

d) ( ) carvão em trens 

 

18. No oitavo dia em que o piloto estava no deserto, o príncipe contou-lhe a his-

tória do vendedor. O que esse personagem vendia? 

a) ( ) remédios para o reumatismo 

b) ( ) pílulas que aplacavam a sede 

c) ( ) xarope para a tosse 

d) ( ) comprimidos para a fome 

 

19. Depois de beberem a água do poço, o piloto voltou para o avião a fim de 

consertá-lo. No dia seguinte retornou e encontrou o principezinho falando com 

alguém. Quem era? 

a) ( ) uma serpente 

b) ( ) a raposa 

c) ( ) uma flor do deserto 

d) ( ) um camelo 

 

20. Quanto tempo o príncipe ficou na terra? 

a) ( ) um dia 

b) ( ) um mês 

c) ( ) uma semana 

d) ( ) um ano 

 

21. Quantos anos se passaram até que o aviador contasse esta maravilhosa his-

tória? 



 

 

a) ( ) dois anos 

b) ( ) dez anos 

c) ( ) seis anos 

d) ( ) quatro anos 

 

23. Como termina a história? (Escrever a resposta em até 2 minutos) 

 

Atividade Final 

 

Ao final do projeto, os alunos farão a exposição de suas produções. Para 

isso, eles produzirão cartazes com informações sobre a obra. É interessante di-

vulgar para toda a escola e para os pais. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

• diminuir o desinteresse e o descaso dos alunos durante as aulas; 

• despertar o gosto pela leitura;  

• formar leitores competentes; 

• aprimorar o desempenho do aluno em sala de aula;  

• melhorar a convivência dos alunos entre si;  

• aprender a trabalhar em grupo. 
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