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O grande desafio da educação hoje 
pode ser resumido como sendo a 
busca por metodologias, que 
possibilitem aos indivíduos a ter 
acesso e garantias de educação, de 
forma a aprender de acordo com suas 
possibilidades e habilidades. Para 
tanto, o ato de ler, de forma ativa e 
consciente, deve ser estimulado no 
âmbito escolar, uma vez que bons 
leitores terão maiores possibilidades 
de interpretação de mundo, atuando 
no espaço social da maneira 
significativa. O ato de ler deve ocorrer 
pelo prazer que é despertado no 
aluno, de interagir com os textos para 
expressar seu jeito de pensar e agir, 
uma vez que a Educação deve 
capacitar os indivíduos para que 
realizem o ato comunicativo, 
exercendo sua função social. Para 
isso, pretende-se incentivar a leitura 
por meio de contos no 6º ano do 
Ensino Fundamental, no Colégio 
Estadual Francisco Ramos, a fim de 
proporcionar aos educandos, uma 
prática de leitura prazerosa e crítica, e 
momentos de troca de ideias do 
cotidiano, de experiências, de 



interação, formando assim, um aluno 
que consiga se expressar em 
diferentes situações. Espera-se que 
os educandos desenvolvam o gosto 
pela leitura e consigam ler no real 
sentido da palavra, ou seja: ler, 
compreender e interpretar o que leu.  
 

Palavras-chave ( 3 a 5 palavras) Leitura. Literatura. Contos. 

Formato do Material Didático Caderno Pedagógico 

Público alvo Alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental 

 

1 APRESENTAÇÃO 
 

A leitura é um importante meio de expressão e comunicação social, uma vez 

que a linguagem é indispensável para o homem ser, pensar e agir na sociedade. O 

ato de ler, se for desenvolvido de forma favorável no espaço escolar (principalmente 

nos anos iniciais, onde os alunos possam ler, interpretar e analisar os textos lidos, 

não apenas realizando a leitura mecânica sem perceber os significados de termos e 

palavras), pode possibilitar que os educandos sejam bons leitores e/ou escritores 

eficientes. Marinho e Silva trabalham o conceito de leitor, para eles: 
 
 

O conceito de leitor então, para ter razão de ser e poder avaliar e distinguir 
comportamentos intelectuais dentro de uma sociedade letrada, deve supor 
mais que conhecer o código escrito ou mesmo ter domínio de certos 
protocolos sociais de bases escritas. Ele é sustentado por impressões vagas, 
conceituações imprecisas tácitas, que por sua vez se constituem a partir de 
representações de leitura e historicamente estabelecidas (MARINHO e 
SILVA, 1998, p. 63). 
 

 
Assim, é importante que em toda escola não apenas nas aulas de Língua 

Portuguesa, os alunos leiam, interpretem, analisem, discutam todo e qualquer tipo 

de texto. O ato de ler se tornou necessidade básica para todos na nossa sociedade. 

Quando se fala em leitura não se resume a livros, mas engloba a interpretação de 

uma paisagem, folhetos, outdoors, faixas, vitrines, discurso na mídia televisiva, 

internet, entre outros. 

O ato de ler é concebido como não se restringindo apenas ao ato de 

interpretar e aceitar a opinião ou tese defendida pelo autor, pois “a leitura é um 



processo no qual o leitor participa com uma aptidão que não depende basicamente 

de sua capacidade de decifrar sinais, mas de sua capacidade de dar sentido a eles” 

(FERREIRO; PALÁCIO, 1987, p. 24). 

Logo, cabe ressaltar que a criança desde o momento em que nasce, já realiza 

sua leitura de mundo, lendo expressões faciais e imagens. Essa riqueza contextual 

deve ser explorada o quanto antes, onde a criança passa a ler o mundo pelo brincar, 

embora ainda nem conheça o código linguístico. 

Essa prática de leitura precisa ser incentivada muito antes da criança chegar 

na escola, na vivência social, tornando-se algo espontâneo e imprescindível na vida 

de cada cidadão. BETTEHLEIM, apud DALLAZEN, (1997, p. 133) reforça essa 

questão ao dizer: “ainda que a leitura possa fazer parte de nossa vida, não apenas 

no sentido prático, é preciso, também, que processos interiores aconteçam, que nos 

tornem prontos e ansiosos a tê-la como companheira que abre horizontes e amplia 

nossa visão de mundo”. Isso porque a leitura é uma das principais bases para a 

aquisição da cultura geral, devendo ser o alicerce do contexto escolar.  

Ao realizar a leitura de um texto, qualquer que seja; (revista, quadrinhos, 

literatura e outros) incorpora-se a mensagem do autor, valores, crenças e atitudes 

internalizadas pelo ouvinte que influenciam e trazem sentido à leitura realizada. 

Portanto, “ler e escutar são receptivos. Mas ambos são processos nos quais há um 

intercâmbio ativo de significados” (FERREIRO; PALÁCIO, 1997, p. 13). Se a escola 

vê a importância da leitura como um processo mais amplo, como uma produção de 

sentidos, a leitura torna-se um processo natural à criança e pode-se obter bons 

resultados. É como nos coloca TEBEROSKY (2004, p. 49) a respeito da leitura 

interpretativa: “[...] não se centra unicamente no processo cognitivo da alfabetização, 

mas o engloba dentro de um processo mais amplo de socialização na leitura e na 

criação de sentido sobre a cultura escrita que as pessoas adultas desenvolvem”. 

Assim sendo, o leitor é levado, através da leitura interpretativa, a buscar 

significações nos textos, a realizar a chamada “leitura das entrelinhas”, desvelando 

as ideias do autor e contrapondo as suas. Isso porque a capacidade de ler, 

aprender, adquirir cultura é essencial à realização do sujeito e ao processo social e 

econômico de um povo, de um país. Não basta ao adulto ou à criança alinhavar 

letras e reconhecer palavras. A leitura e a aprendizagem permanentes precisam 

fazer parte de nosso cotidiano. Iniciativas, nesse sentido, são experiências 

agradáveis que abrem portas para o conhecimento e a inserção no mundo. 



É como afirma KLEIMAN (2000, p. 52):  
 
 
[...] o leitor eficiente faz predições baseadas no seu conhecimento de 
mundo. Na aula de leitura é possível criar condições para o aluno fazer 
predições, orientado pelo professor que além de permitir-lhe utilizar seu 
próprio conhecimento, supre eventuais problemas de leitura do aluno, 
construindo suportes para o enriquecimento dessas predições e 
mobilizando o seu maior conhecimento sobre o assunto. 
 
 

Enfim, a leitura significativa leva à construção de sentido. Ao interpretar um 

texto, criam-se sentidos textuais partindo das estruturas mentais que já se tem 

internalizadas. Produz-se, assim, uma leitura interpretativa associando as ideias do 

texto com a realidade e pensamentos já internalizados. 

Ao ler não armazenamos as palavras lidas em nossa mente como acontece 

ao introduzir dados no computador. Após a leitura, não mantemos uma reprodução 

fotográfica nem sonora do texto lido, mas conservamos uma série de impressões 

que nos levam à produção de conhecimentos. Segundo Coelho: “há quem afirme, 

que o critico literário é um leitor particularmente atento, que possui instrumentos 

críticos e é capaz de usá-los. Também o tradutor é ou deveria ser um leitor 

especialmente atento, equipado com instrumentos críticos” (COELHO, 1995, p. 45). 

Por isso, o leitor que apenas decodifica o texto lido sem percebê-lo de forma 

interpretativa, torna-se preocupação no espaço escolar, sobretudo porque para a 

leitura literária necessita-se de um leitor que perceba as entrelinhas, o grau de 

artisticidade do texto. Para SILVA: “fruir o texto literário e crescer pessoalmente ou 

transformar-se praticamente são partes do mesmo ato. Ao leitor cabe não só 

compreender, mas também transformar e transformar-se; não só transformar, mas 

sentir o prazer de estar transformando” (1994, p. 26). 

Ou seja, a habilidade da leitura é o primeiro passo para a assimilação dos 

valores sociais, já que quando lê, o leitor codifica a mensagem do autor, decifrando-

a e elaborando conhecimentos particulares, segundo as informações que já tem 

formuladas em sua mente. 

A leitura enriquece o cognitivo do leitor, propiciando-lhe consciência mais 

crítica, capaz de inferir em diversas situações através dos conhecimentos adquiridos 

com as leituras prévias. Essa prática permite ao leitor ter acesso aos conhecimentos 

historicamente acumulados, analisando-os e comparando-os no sentido de agir em 

favor das mudanças sociais. Permite que o leitor crítico e consciente reflita sobre 



sua própria realidade, trabalhando seu intelecto e formando uma consciência cada 

vez mais crítica, que o permitirá interagir e adaptar o mundo que o cerca, segundo 

seus interesses e necessidades grupais e individuais. 

Outro aspecto significativo desencadeado pela leitura é o social, pois estimula 

o diálogo, a troca de experiências e o confronto de ideias que proporcionam a 

produção de conhecimentos, frutificados através das relações sociais estabelecidas. 

Destacada as finalidades e importância da leitura crítica para a formação de 

bons leitores, os professores precisam apresentar condições concretas para o 

encaminhamento da leitura, com reflexões, escolhas de materiais eficientes e 

condizentes com a realidade dos educandos, com novos procedimentos para a 

orientação e realização dessa atividade. 

Isso porque, a forma como a leitura é realizada na escola, às vezes acaba 

afastando mais o aluno do que aproximando-o dela, pois é feito de uma forma 

mecânica como se fosse uma obrigação e nesse sentido, pode-se abrir um 

parêntese para o que diz LEFFA: “na leitura mecânica, a informação fica solta dentro 

da estrutura cognitiva do individuo sem possibilidades de encaixe” 

(1996, p. 12). 

Dessa forma, a escola precisa ajudar a formar o leitor, porque senão os livros 

vão perdendo a razão de existir, visto que é o leitor que dá sentido e significado ao 

texto, dialogando com ele, recriando sentidos implícitos, fazendo inferências, 

estabelecendo relações, mobilizando seus conhecimentos para dar coerência às 

possibilidades significativas do texto; é cooperativo na medida em que constrói o 

universo de ficção a partir das indicações que lhe são fornecidas; é produtivo na 

medida em que refazendo o percurso do autor, trabalha o texto e se institui como um 

co-enunciador; é enfim sujeito do processo de ler e não objeto receptáculo de 

informações. 

Nessa busca incessante pela formação de leitores, a literatura ganha espaço 

devido ao seu caráter reflexivo, porque permite que o leitor posicione-se frente ao 

espaço social do qual pertence e no qual atua. Os textos literários estimulam o leitor 

a ver a realidade, conhecer pontos de vistas diferenciados, desenvolvem o senso 

crítico e despertam a sensibilidade estética. 

A literatura está intrinsecamente ligada à vida social do ser humano. O que 

significa que a produção literária está exposta a mudanças históricas. Para Candido 

(1972), a literatura é percebida/vista como sendo uma arte que transforma a 



sociedade e o homem, e também humaniza a sociedade de um modo geral. 

Eagleton (1983) comenta sobre as dificuldades em definir o que é literatura, já 

que depende de como cada um atribui o significado a uma obra literária, assim que a 

mesma se concretiza na recepção. Para ele "sem essa constante participação ativa 

do leitor, não haveria obra literária” (1983, p.105). Por isso, a importância de formar 

alunos capazes de sentir e de expressar também o que sentiu, tendo condições de 

construir sentidos a partir do que leu. 

Para o desenvolvimento da proposta de implementação pedagógica, 

pretende-se incentivar a leitura em sala de aula por meio do conto literário. Com isso 

espera-se incentivar a prática da leitura, despertando o gosto e o entusiasmo pelo 

ato de ler, visto que, os contos de aventura são atrativos por suas histórias 

prazerosas e linguagem acessível. Nesse sentido, buscar-se-á proporcionar aos 

educandos oportunidades de ler no real sentido da palavra, ou seja: ler, 

compreender e interpretar o que leu. 

 O presente estudo justifica-se partindo do pressuposto de que a leitura em 

sala de aula precisa ser diariamente incentivada. É comum ouvirmos nas escolas, 

que os alunos demonstram cada vez menos interesse em ler. Numa tentativa de 

promover a leitura em sala de aula, a escolha pelo conto literário é uma tentativa de 

evitar, que o ato de ler, seja um fardo para os educandos e passe a ser um ato 

significativo.  

 O grande desafio da educação hoje é utilizar metodologias que possibilitem o 

acesso e a garantia de educação a todos os indivíduos, aprendendo diferentemente 

de acordo com suas possibilidades e habilidades. 

 Segundo Cadermatori (1987) a escola deve incentivar os educandos a 

despertarem o entusiasmo pela leitura. Segundo a autora: 
 
 
A literatura propicia uma reorganização das percepções do mundo e, desse 
modo possibilita uma ordenação das experiências existenciais. A 
convivência com textos literários provoca a formação de novos padrões e o 
desenvolvimento do senso crítico (1987, p. 19). 
 
 

 É comum ouvirmos no discurso de professores que os alunos lêem apenas 

por obrigação, porque o professor pediu e verifica-se que é crescente o número de 

alunos que demonstram desinteresse pela leitura. 

 Então, como despertar o gosto de modo que os alunos leiam prazerosamente 



e a escola possa contribuir para o desenvolvimento de indivíduos ativos, críticos e 

participativos no meio social, no qual estão inseridos e do qual participam, 

desempenhando funções, principalmente, comunicativas. 

 Sabe-se que, historicamente, por muitos anos, a escola estabelecia uma 

severa distinção entre o aprender a ler e ler para aprender, sendo que, o ensino da 

literatura baseava-se no domínio exclusivo das relações estabelecidas entre as 

letras e os sons. Ideia que, felizmente na atualidade cedeu lugar ao ensino inovador, 

onde se priorizam leitores reflexivos e dinâmicos. Assim, faz-se necessário que o 

professor propicie o espaço pedagógico necessário, para que as informações 

advindas das mais diversas formas de leitura sejam utilizadas como fonte de 

compreensão e aprendizagem. Por isso, esse caderno pedagógico tem por objetivo 

contribuir com professores que também enfrentam esse tipo de problema em sala de 

aula, ou seja, a desmotivação pelo ato de ler. 

 
2 MATERIAL DIDÁTICO E ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 
 
UNIDADE DIDÁTICA I 

 

 Antes de iniciar o trabalho com contos, é importante e necessário que os 

educandos tenham um entendimento sobre o que é conto. Nesse contexto, o 

professor conduzirá um diálogo com os alunos fazendo alguns questionamentos 

para conhecê-los, procurando saber se gostam de ler, o que lêem, se gostam de 

histórias e se sabem o que é um conto. 

 

ATIVIDADE 1 

 

Na sequência o professor contará a história O caso do Bolinho (2005) de 

Tatiana Belinky, ilustrada por Michio Yamashita. Como motivação inicial, o professor 

pode amassar uma folha de papel, deixando-a no formato de um bolinho e perguntar 

aos alunos com que se parece. Depois que alguém disser que se parece com um 

bolinho, declamar os seguintes versos: “Eu sou um Bolinho, / Redondo e fofinho, / 

De creme recheado, / Na manteiga assado” (BELINKY, 2005, p. 9). Pedir que os 

alunos repitam esses versos com o intuito de memorizá-los. Depois cantar esses 

versos, inventando uma melodia e levar os alunos a cantar também. Combinar com 



Professor: 

Terminada a contação, mostrar o livro onde está esse conto, contar de 

quem é, quem ilustrou a obra. Como sugestão, alguns dados sobre a autora 

podem ser obtidos no site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Tatiana_Belinky. Esses 

dados podem ser utilizados para que o professor passe aos alunos algumas 

informações sobre ela.  

Imagens sobre Tatiana Belinky podem ser utilizadas do site: 

https://www.google.com.br/search?q=biografia+de+tatiana+belinky&tbm=isch&tbo

=u&source=univ&sa=X&ei=k6FvUpKxA4_K4APb9YGADA&sqi=2&ved=0CDEQsA

Q&biw=1366&bih=667. Essas informações podem ser passadas aos alunos 

utilizando a TV Pen-Drive.  

os alunos um sinal e todas as vezes que o professor fizer esse sinal eles cantarão a 

canção. A seguir, depois que todos estiverem concentrados, em silêncio, contar a 

história, usando vozes diversificadas, dando vida à história. Nos momentos que o 

personagem principal canta, o professor faz o sinal para que os alunos cantem junto. 

Na sequência, será entregue aos alunos uma cópia do conto impresso para 

que façam leitura silenciosa. Depois fazer a leitura, em conjunto com os alunos, do 

texto O caso do Bolinho, usando entonação adequada. Em seguida, separar grupos 

para que dramatizem o conto trabalhado. 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

 

Percebendo-se a necessidade de trabalhar as competências criativa e oral da 

criança, será desenvolvida uma atividade envolvendo a música trabalhada no conto 

O caso do Bolinho em forma de paródia. A paródia é um tipo de leitura, geralmente 

cômica ou satirizada, que se faz de um texto a partir de situações cotidianas 

relevantes aquele que propõe a releitura do mesmo.  



Deste modo, torna-se interessante trabalhar paródia com os alunos, pois 

serão tratados diversos aspectos tais como fortalecimento do trabalho em equipe e 

interdisciplinaridade, criatividade, leitura de mundo e a visão crítica a partir do 

momento que terão que compor uma melodia a partir do conhecimento que 

possuem. 

Para ALAVARCE (2009, p. 7) “a parodia, tencionando a fuga do lugar-comum 

põe em confronto uma multiplicidade de visões, uma vez que, como escrita de 

ruptura, objetiva um corte com os modelos anteriores, tornando-os, de maneira 

invertida, destruindo para construir”. 

Essa reconstrução, a partir da realidade vivenciada pelos alunos diariamente, 

suas dificuldades, suas vitórias, seus fracassos, suas escolhas pode ser muito 

construtivo e muito motivador dentro da sala de aula. Esta atividade contempla a 

interdisciplinaridade, pois os educandos buscarão dentro de conteúdos de outras 

disciplinas e conhecimento de mundo que eles já possuem material necessário para 

produzir a parodia. 

Dentro dessas características da paródia, propõe-se uma atividade com a 

música cantada pela personagem Bolinho, da obra O Caso do Bolinho. No texto, a 

canção vai aumentando assim que um novo personagem adentra ao enredo. Os 

alunos, em grupos, farão uma paródia da canção, propondo novas situações ao 

personagem principal. É importante procurar desenvolver a criatividade, a 

imaginação e a interatividade dos alunos. Eles poderão utilizar uma aula para 

compor a paródia e uma aula para apresentar o resultado do trabalho.  

 



ATIVIDADE 3 
 

Com o intuito de despertar a criatividade dos alunos, será trabalhado 

modelagem. Os alunos farão a atividade em grupos de 3 (três) ou 4 (quatro) 

pessoas. Após organizar a turma, disponibilizar a cada grupo uma porção de massa 

de modelar e solicitar que cada grupo faça um dos personagens da narrativa.  

Para que se torne mais democrático, pode ser realizado um sorteio para 

distribuir os personagens. Por exemplo, grupo 1 fará o Bolinho, grupo 2 fará a 

Raposa e assim sucessivamente. Ao concluir a atividade, poderá ser feita uma 

exposição dos personagens do conto e os alunos recontam a história. 

 

UNIDADE DIDÁTICA II 

 

A escolha do material de leitura deve se dar relacionada ao interesse dos 

alunos, pensando-se no que eles têm interesse em ler, pois ao contrário, o 

aprendizado não se concretizará. Os alunos poderão não demonstrar interesse em 

executar as atividades propostas pelo professor. 

Nesse sentido, apostando no suspense, foi selecionado o conto O cão dos 

Baskerville (1996), de autoria de Sir Arthur Conan Doyle, por se tratar de um conto 

bastante atraente e provavelmente chamará atenção dos alunos logo de início por 

sua temática. 

Como forma de apresentação do texto, pode-se perguntar aos alunos se eles 

conhecem alguma história de terror, algum conto de mistério, procurando fazer 

ligações entre as histórias, fazer com que os alunos percebam semelhanças nos 

contos de mistério. 

Nessa unidade será trabalhado o conto: O cão dos Baskerville, de Conan 

Doyle. A unidade contém 5 atividades, especificadas a seguir: 

 

ATIVIDADE 1 

 

O professor fará a leitura do Conto: O cão dos Baskerville (1996), do escritor 

inglês Arthur Conan Doyle. A trama central está direcionada em preparar uma 

armadilha para descobrir quem está ameaçando a vida de sir Henry, herdeiro do 

solar e da fortuna da família. Para dar um clima de suspense, o educador poderá 



Professor: 

Durante a leitura, procure fazer a entonação da voz de acordo com o texto escolhido, com a 

fala de cada personagem, com a cena que estão desenvolvendo. Isso ajudará seus alunos a 

compreenderem o texto, interpretarem e a realmente gostarem do que estão lendo. 

Deve ser utilizado um fundo musical para esta atividade de leitura. 

usar TNT preto para fazer um palco na frente da sala de aula e escurecer as janelas, 

ajudando os alunos a soltarem a imaginação. Eles sentarão em torno do professor 

no chão da sala. Para contribuir ainda mais com o clima de suspense, será usada de 

fundo a música: Música de ação com suspense – Lux Aeterna. Disponível em 

[http://www.youtube.com/watch?v=Aneo3F1eLxk]. 

O professor poderá conduzir uma introdução que estabeleça hipóteses: 

- Quem pode ser o responsável pelas ameaças? 

- Que tipo de armadilha o detetive poderia trabalhar para descobrir o culpado? 

- Por que esse caso foi considerado o mais difícil para esse famoso detetive? 

- Que situações de risco e perigo o detetive e seu amigo poderão enfrentar? 

Depois de ler o texto, verifique se as suas hipóteses foram ou não 

confirmadas. 

A leitura poderá ser feita unicamente pelo professor ou em conjunto com os 

alunos que serão indicados para representar as personagens: Holmes, Watson, Dr. 

Mortimer, Sir Henry, etc.  

 

 

 

ATIVIDADE 2 

 

Levar para sala de aula uma “Caixa mágica” (uma caixa fechada, colorida, 

enfeitada, com questões sobre o conto O cão dos Baskerville de Conan Doyle, 

contendo perguntas como: 

- Quem é o personagem principal? 



- Quem é o responsável por fazer as ameaças? 

- Que tipo de armadilha o detetive utilizou para descobrir o culpado? 

- Por que esse caso foi considerado o mais difícil para esse famoso detetive? 

- Que situações de risco e perigo o detetive e seu amigo enfrentaram? 

Outras perguntas poderão ser elaboradas com o intuito de melhor 

compreender o texto. Por meio das perguntas, promove-se um debate oral e o 

professor consegue perceber o nível de entendimento alcançado pelos alunos em 

relação ao texto. 

 

ATIVIDADE 3 

 

A atividade proposta a ser realizada em seguida é a de transformar os alunos 

em repórteres da leitura. Nesta atividade, os alunos trabalharão em grupos. Desta 

forma, montarão equipes de jornalismo com a pauta inspirada no episódio ocorrido 

na residência dos Baskerville. Os alunos terão em mãos uma cópia do conto: O cão 

dos Baskerville (1996), de Conan Doyle, será feita uma entrevista com os 

professores e funcionários do Colégio, sendo que os mesmos, terão acesso a uma 

cópia do conto antecipadamente, para poderem participar respondendo aos 

questionamentos. A reportagem deve ser apresentada pelo grupo em sala de aula.  

 

ATIVIDADE 4 

 

Essa atividade será realizada contemplando a criatividade, motivação, 

coordenação motora e sensorial. Será feito um trabalho de desenho, recorte e 

colagem. Material necessário: 

4 Papéis coloridos; 

4 Cola; 

4 Tesoura; 

4 Lápis de colorir e 

4 Cartolina. 

Os alunos poderão montar, em grupos de quatro ou cinco alunos, cartazes 

com o cenário do conto O cão dos Baskerville. Para isso, poderão ser orientados 

pelo professor a desenhar na cartolina o espaço, personagens e, em seguida, fazer 

recortes com os papéis coloridos e alternando com pintura, preencher o desenho. 



Professor: 

Também é possível propor outras atividades envolvendo desenho, colagem e pintura, tais 

como: 

4 Peça que os alunos, em grupos, desenhem o cão dos Baskerville e 

façam uma pintura artística dele; 

4 Peça para que os alunos, em grupos, desenhem cenas do conto que 

mais gostaram; 

4 Peça que os alunos montem dedoches com o material sugerido. 

 

Professor: 

Durante esta atividade, os alunos deverão manter-se concentrados. É 

interessante manter um fundo musical para corroborar com o ambiente 

relaxado, descontraído. 

É importante auxiliá-los durante a confecção das maquetes. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5 

 

Nesta atividade, os alunos serão levados a desenvolver uma maquete. 

Habilidades de criatividade, raciocínio, trabalho em grupo e coordenação motora 

serão desenvolvidos nesse trabalho coletivo. O professor pedirá que tragam 

pedaços de papelão e tiras de papel colorido para a classe. 

Em seguida lhes será dado o restante dos materiais para a confecção das 

maquetes, ou seja, cola, tesoura, papel, lápis de cor e régua. Em grupos, os alunos 

desenvolverão a cena do conto, que mais lhes chamou a atenção em forma de 

maquete. 

 



 

UNIDADE DIDÁTICA III 

 

Entre os contos, pode-se dizer que os contos de fadas são os primeiros a 

encantar o ouvinte ainda em idade tenra. Os anos passam e cada vez que ouvimos 

algum, ainda, mesmo nas fases juvenil e/ou adulta, emocionamo-nos. Nesse 

sentido, optou-se por trabalhar nessa unidade um conto de fadas clássico e um 

moderno. 

Segundo Xavier (2011, p. 592), as histórias dos contos de fadas nos seduzem 

de várias formas, e talvez o fascínio pelas personagens da realeza se deva a elas, 

independente de não passarem da fantasia ou serem produtos da vida ‘real’. Tal 

afirmação se comprovou com o fascínio e a curiosidade pelo casamento do príncipe 

William e da plebéia Kate Middleton. Milhares de pessoas, em todo o mundo, 

assistiram à cerimônia, comentaram, especularam, sonharam (especialmente o 

público feminino) em também encontrar o príncipe encantado, geralmente idealizado 

como corajoso, elegante, educado e romântico. 

 Os contos de fadas têm uma longa tradição histórica, sendo que, inicialmente 

e até os séculos XVII e XVIII, os contos de fadas eram contados em ambientes 

familiares, tanto para adultos quanto para as crianças. Em função dessa tradição, os 

contos têm tradição oral.  

Sendo assim, desde os tempos mais antigos, as pessoas ouviam e contavam 

histórias e mais tarde, passaram a lê-las, e hoje os contos de fadas são 

dramatizados através do teatro, do cinema e da televisão.  

E até hoje, os contos de fadas continuam a agradar crianças que não se 

cansam de ouvi-los. Trata-se, da mesma forma, do relato popular que perpassa o 

sagrado e o profano, o trágico e o humorístico. Caracterizando-se pela presença de 

seres, objetos e lugares sobrenaturais: bruxas, fadas, dragões, varinhas de condão 

e reinos enfeitiçados que existem fora da lógica real do tempo. Sendo adaptáveis à 

mentalidade infantil, pois apresentam um número restrito de personagens opostos 

por motivações simples como a generosidade e o egoísmo, a confiança e a traição, 

o amor e o ódio. 



Ao fim, as boas condutas são gratificadas com recompensas, o final feliz, 

enquanto a malvadeza implica sérios castigos sobre seus agentes. Essas narrativas 

valorizam a esperteza, a iniciativa e a solidariedade, mas não explicitam nenhum 

julgamento. O texto objetivo e claro faz o leitor perceber suas mensagens sem 

grandes esforços. 

A representação da realidade também é uma das características dessas 

narrativas, na qual o herói pode passar por privações, pois, o tempo exerce ação 

destruidora. A história narrada em um conto não diz a época, nem local e sim que se 

passa em um passado muito longínquo. Além disso, o conto de fadas se integra no 

elemento sobrenatural sendo aceito naturalmente pelo leitor/ouvinte. 

Desse modo, o conto de fadas não só beneficia a criança no desenvolvimento 

de sua potencialidade como mostra também o caminho que deve ser seguido para 

enfrentar os obstáculos da vida; são estes caminhos abertos para a verdadeira visão 

crítica do mundo e para o relacionamento essencial do eu com os outros. Além 

disso, eles propiciam encantamento, porque estão envolvidos no maravilhoso, num 

espaço imaginário, vivido através da fantasia, mas partindo sempre da realidade. 

Assim sendo, conforme o pensamento de Reyzábal (1999, p. 285): “cada relato cria 

um mundo novo, um pequeno cosmos no qual as personagens movem-se como 

seres primitivos e estes obedecem aos desejos do autor (ou leitor) ou impõe-se e 

apossam-se ‘autonomamente’ de outros âmbitos, outros perfis”. Ou seja, é 

importante para a criança adentrar essa variedade de novos mundos, novas 

realidades e novas possibilidades para que possa desenvolver sua capacidade 

imaginativa. 

Vários sentimentos são trabalhados nos contos de fadas. Neles fala-se 

também dos medos, revelados em textos como Chapeuzinho Vermelho, por 

exemplo, no qual a mãe não quer que a filha ande por caminhos em que poderia 

encontrar um lobo. Do mesmo modo, muitas vezes, é citado nos contos de fadas, as 

dificuldades de ser criança, suas carências oriundas do processo de 

desenvolvimento em que ocorrem desentendimentos para com o seu mundo e seus 

pais, sofrendo falta de amor e atenção. 

A fantasia, o poder de sonhar, desejar, faz parte de todo o ser humano e o 

conto de fadas ajuda a adentrarmos esse mundo, pois "imaginar é também recriar 

realidades" (ABRAMOVICH, 1994, p. 138). 

Há uma valorização muito grande dos contos de fadas, pois eles ajudam as 



crianças a desenvolverem a criatividade, imaginação, possuem elementos que as 

fazem associar suas dificuldades às das personagens e, dessa forma, cada 

elemento do conto possui um papel expressivo que subsidia a compreensão da 

criança. A retirada de um único elemento, ocasiona a ausência do significado. Por 

isso, ao ser contado o conto deve ser apresentado integralmente. Quanto ao 

significado do conto, não deve ser explicado à criança, deve-se permitir que a 

própria criança desvende-o. 
 
 
Explicar para uma criança porque um conto de fadas é tão cativante para ela, 
destrói, acima de tudo, o encantamento da história, que depende em grau 
considerável de a criança não saber absolutamente porque está maravilhada. E ao 
lado do confisco deste poder de encantar vai também uma perda do potencial da 
história em ajudar a criança a lutar por si só o problema que fez a história 
estimulante para ela. As interpretações adultas, por mais corretas que sejam, 
roubam da criança a oportunidade de sentir que ela, por sua própria conta, 
através de repetidas audições e de ruminar acerca da história, enfrentou com 
êxito uma situação difícil. Nós crescemos, encontramos sentido na vida e 
segurança em nós mesmos, por termos entendido ou resolvido problemas 
pessoais por nossa conta e não por eles nos terem sido explicados por outros. 
(BETTHELHEIM, 1980,  p. 27). 

 
 

Partindo do pressuposto de que o conto de fadas é algo extremamente 

necessário para a construção da personalidade da criança, ajudando a descobrir o 

mundo a sua volta, histórias como Chapeuzinho Vermelho, têm grande significado 

para a criança, pois, quanto mais se lê a mesma história, mais significados a cada 

leitura é possível extrair, pois a repetição ajuda a alcançar uma consciência mais 

amadurecida. 

Os contos de antigamente, em comparação com versões existentes nos dias 

de hoje, sofreram algumas alterações, alguns autores recentes modificaram as 

visões. Exemplo disso temos Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque, que mudou a 

cor do chapéu da personagem principal da história, de vermelho para amarelo e o 

contexto da história, escrevendo de acordo com a tradição cultural do seu País.  

Para as próximas atividades, deste modo, tomou-se como base o texto 

Chapeuzinho Vermelho, versão de Charles Perrault, impressa em 2006. A 

introdução do conto se dará a partir da idéia da cestinha de guloseimas. O professor 

poderá levar para a sala de aula uma cesta com balas ou outro quitute que após a 

aula será distribuído para os alunos. 

Ao entrar na sala de aula mostrar a cesta com os quitutes ou doces e 



Professor: 

É muito importante estimular este tipo de atividade em seus alunos, pois 

promove o trabalho em equipe, ajuda na concentração, criatividade e contribui 

para a desinibição. 

perguntará que história este objeto lhes remete. Após os alunos lhe responderem, o 

professor fará a narração do conto. Depois distribuirá uma cópia do texto aos alunos, 

e com auxílio de alguns estudantes que farão os papéis dos personagens da 

história, dispostos em círculo, será realizada a leitura do conto. 

 

ATIVIDADE 1 

 

  

Depois da leitura em conjunto, os alunos serão organizados em grupos. Cada 

grupo encenará o conto Chapeuzinho Vermelho a sua maneira, sendo responsável 

por suas falas, caracterização dos personagens e dramatização. O professor 

disponibilizará a maquiagem (talco para as rugas da vovó), TNT para a capa da 

chapeuzinho, E.V.A. para a fabricação das orelhas do lobo e o machado do caçador. 

Esta atividade deve ser supervisionada pelo professor. 

 

 

ATIVIDADE 2 

 

Nesta atividade, denominada Caixa dos sentidos, o professor levará para a 

turma três caixas e vários objetos de tamanhos, formas, cheiros e sabores distintos. 

A turma será dividida em dois grupos. O professor deve também confeccionar um 

dado e escrever em duas faces a palavra tato, em outras duas faces escrever olfato 

e nas restantes escrever paladar. Para esta atividade o professor deve reforçar a 

idéia de sentidos, retomando o tema do conto, quando o Lobo diz para Chapeuzinho 

Vermelho que os olhos grandes eram pra vê-la melhor, ou que o nariz grande era 

para lhe cheirar melhor ou seus dentes grandes eram para lhe comer melhor. 

Assim, os alunos ficarão em fila e o primeiro de cada fila deverá estar 



Professor: 

Esta é uma atividade bastante abrangente. Procure levar objetos simples, 

como os de uso cotidiano dos alunos. Por exemplo: lápis, caderno, maçã, 

esmalte, feijão, suco, etc. 

Professor: 

Procure fazer com que todos os alunos participem das atividades 

propostas, de forma descontraída, busque uma forma de todos os alunos 

exporem suas ideias, seus pensamentos sobre o texto lido. 

vendado. A caixa conterá diversos objetos. Um de cada vez irá jogar o dado e, a 

palavra que ficar do lado de cima, por exemplo: “olfato”. O aluno terá que adivinhar 

pelo olfato qual é o objeto que ele retirou da caixa. Quando o dado cair com a 

palavra “tato” com a face virada para cima, deverá tatear o objeto para descobri-lo e, 

quando o dado virar na palavra paladar, o aluno deverá experimentar e dizer do que 

se trata. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 

 

 

 

  

Para esta atividade denominada “Cestinha de história”, o professor levará 

vários objetos dentro de uma cesta de vime. Os alunos devem estar, 

preferencialmente, dispostos em circulo, sentados. O professor pode iniciar a 

narração da história Chapeuzinho Vermelho e, em determinada parte, joga uma 

bolinha de papel colorido para um dos alunos e este deve continuar a narrativa a 

partir do ponto que parou. 



Professor: 

Para esta atividade, será importante para os alunos contarem com 

o apoio e colaboração do professor da disciplina de Artes da instituição. 

A medida que a história avança, o professor irá introduzir objetos contidos na 

cesta no decorrer da narrativa. O objetivo é fazer uma nova releitura da história, 

desenvolver a criatividade dos alunos e promover a agilidade no raciocínio. Esta 

atividade poderá mostrar aos alunos como uma mesma história pode ter variantes e 

se tornar divertida, com acrescimo de alguns elementos. 

 

ATIVIDADE 5 

 

Vendedor de livros. Para esta atividade, os alunos estarão organizados em 

duplas. Cada dupla poderá escolher 1 (um) dos 3 (três) contos lidos em sala de aula 

e deverá fazer uma campanha publicitária para vender este livro para os colegas.  

Dentre as opções os alunos podem confeccionar folders, cartazes, cartões de 

visita, baners, etiquetas ou quaiesquer outro tipo de propaganda que promova o 

livro. Depois farão apresentação oral aos colegas e os trabalhos visuais poderão ser 

disponibilizados para visualização no pátio da escola, em um painel publicitário. 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 6 

 

 O intuito dessa atividade é fazer uma comparação entre os contos: 

Chapeuzinho Vermelho de Perault e Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque 

(1998), ilustrado por Ziraldo. Inicialmente, retomar o enredo já trabalhado de 

Chapeuzinho Vermelho a título de recapitular. Em seguida, pode-se fazer os 

seguintes questionamentos: 

• Vocês já imaginaram uma Chapeuzinho diferente? Como vocês imaginam que 

ela seria? 

• Teria vovó?  

• Morreria de medo de lobo? Seria uma boa menina? 

• Mostrar as capas dos livros: Chapeuzinho Vermelho e Chapeuzinho Amarelo, 

deixar que comentem as diferenças e semelhanças. 



 Após esses questionamentos, o professor fará a leitura do conto o 

Chapeuzinho Amarelo. Depois da leitura, todos os alunos sentam em círculo, no 

chão, remetendo a um ambiente leve, descontraído, porém um espaço de 

construção de conhecimento. Para mediar essas informações perguntar aos alunos: 

• Por que nos dias atuais as questões trabalhadas nos dois contos de fadas, 

mobilizam tantas pessoas? 

• Você se identifica com a personagem central do conto o Chapeuzinho Amarelo? 

Comente. 

• Vamos analisar um pouco as semelhanças e as diferenças desses dois contos 

remetendo à realidade em que vivemos. 

 

3 AVALIAÇÃO 
 

A avaliação é um processo contínuo de observação do desenvolvimento 

cognitivo. Deve dar-se diariamente a cada atividade desenvolvida em sala de aula, 

por isso fará parte de todos os momentos realizados individual ou grupalmente. 

Será levado em consideração o esforço e a dedicação de cada aluno durante 

o desenvolvimento das atividades em sala de aula, considerando que cada aluno 

tem uma bagagem cultural e vivencia de mundo diferenciadas e que estas 

informações irão refletir nos resultados obtidos em sala de aula. 

Os alunos serão observados no decorrer das aulas com o intuito de avaliar se 

as atividades diversificadas, lúdicas, corroboraram para que eles lessem com maior 

prazer os contos. Também serão feitas entrevistas gravadas para avaliar o resultado 

do trabalho efetivado. 
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