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 1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

  

 Título: Fábula: Leitura que ensina e encanta 

Autor Elizandra Cavanhol 

Disciplina/Área Língua Portuguesa 

Escola de Implementação  

do Projeto e sua localização 

Colégio Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira 

Avenida das Morenitas, 865. Jardim das Flores 

Município da Escola Foz do Iguaçu 

Núcleo Regional de 

Educação 

Foz do Iguaçu 

Professor Orientador Deise da Silva Guttierres 

Instituição de Ensino 

Superior 

Unioeste 

Resumo Este projeto propõe uma possibilidade de trabalho que 

vem ao encontro dos educandos perceberem que 

através da leitura descortinam-se novas expectativas. 

Pretende-se resgatar o hábito de leitura através do 

gênero Fábulas. 

Resumo  Esta proposta tem como foco de intervenção os alunos 

de Sala Apoio e seu objetivo é contribuir para o 

enfrentamento das defasagens de leitura que os 

educandos apresentam ajudando-os na superação das 
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mesmas. Tendo como objetivo contribuir para a 

apropriação por parte dos educandos, possibilitando-

lhes fazer uso efetivo da leitura como forma de se inserir 

no contexto social em que vivem propondo um trabalho 

na perspectiva de um gênero discursivo (fábula) 

contemplando principalmente a leitura, produção de 

textos e a linguagem oral. 

Palavras-chave  Leitura, fábula, leitor. 

Formato do 

Material Didático 

Unidade Didática 

Público Alvo  Alunos de Sala Apoio  
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2 - APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA  

 

Este projeto propõe uma possibilidade de trabalho que vem ao encontro dos 

educandos perceberem que através da leitura descortinam-se novas expectativas. 

Pretende-se resgatar o hábito de leitura através do gênero Fábulas. É também um dos 

meios para se chegar ao conhecimento. Por isso torna-se essencial aprender a ler. 

Aquele que lê busca compreender o texto aprofundando-se na compreensão dos 

detalhes a fim de poder construir o seu entendimento. 

Segundo Koch e Elias (2009, p.37) a leitura é uma atividade de construção de 

sentido que pressupõe a interação autor texto leitor, é preciso considerar que, nessa 

atividade, além das pistas e sinalizações que o texto oferece, entram em jogo os 

conhecimentos do leitor. 

A leitura propicia encontrar-se com o mundo ao redor. É importante praticar a 

leitura em vários contextos para conhecer as intenções e os interlocutores do discurso. 

É nessa dimensão discursiva que a leitura deve ser trabalhada, reconhecendo as 

ideologias presentes no discurso que ajudam na construção de sentido de um texto. A 

língua é viva e só tem sentido se estiver interligada ao contexto em que é utilizada. 

 O objetivo do professor deve estar à necessidade de atuar com uma prática de 

leitura na escola que contribua para a formação de leitores críticos, capazes de interagir 

com o texto, para ampliar essa capacidade em todas as situações da vida cotidiana. 

Por isso para incentivar e mostrar que a leitura pode trazer momentos de prazer 

é que se propõe a trabalhar com o gênero textual Fábula, analisando sua estrutura e 

aproximando o leitor de fatos corriqueiros de forma clara e que podem acontecer com 

qualquer pessoa. 

Serão analisadas as 12 Fábulas de Esopo de Hans Gartner/Lisbeth Zwerger, 

Editora Ática Esopo Fábulas Completas de Neide Slmolka, Editora Moderna , Fábulas 1 
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Mary França e Eliardo França Editora Ática, Fábulas de Esopo de Antonio Carlos 

Vianna,Fábulas de Esopo Ruth Rocha Editora FTD. 

Este trabalho será desenvolvido com duas turmas de Sala Apoio do Colégio 

Estadual Juscelino Kubitscheck de Oliveira de Foz do Iguaçu.Para tanto a produção 

didática pedagógica se apresenta em forma de unidade didática com o intuito de 

mostrar como as aulas de leitura serão desenvolvidas. 
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3 - ATIVIDADES PROPOSTAS 

3.1 – Fábula:leitura que ensina e encanta  

(Tempo estimado: 4 aulas) 

Objetivo 

Primeiramente apresentar o projeto aos alunos de forma que compreendam o que 

será trabalhado durante o período proposto enfatizando o quanto é importante à 

presença de cada um.  

Em seguida será feita apresentação dos livros trabalhados durante o projeto de 

Fábulas de Esopo. 

Após será realizado um questionamento sobre: 

 Você já ouviu falar de onde vêm as fábulas? 

 Qual foi o primeiro e mais importante fabulista? 

 Você já ouviu ou leu alguma fábula? 

 Que são morais? Para que servem? 

 Com que objetivo elas foram criadas, ou seja, qual é a sua função para a 

sociedade? 

 As fábulas são obras bastante antigas e não eram dirigidas para crianças. Para 

quem eram narradas e qual seu sentido?  

 Que tipo de assunto geralmente é contado nas fábulas? 

 Hoje as fábulas cativam e distraem. Você acredita que elas estão fora de moda 

ou têm algo a dizer nos dias atuais? 

 Você já ouviu falar de Esopo? De La Fontaine? E de Monteiro Lobato? 



 9 

 Sabe o que sobre eles, se souber fale. 

Serão dirigidas aos alunos e a seguir espera-se que os alunos observem algumas 

características do gênero. 

Então farei a explanação sobre as fábulas. 

As fábulas são tão antigas quanto às conversas dos homens eram contadas às 

pessoas para transmitir ensinamentos, orientado-as a como melhor pensarem e se 

comportarem na época que viviam. 

No século VIII a. C. já se tinha notícias dessas histórias que foram difundidas na 

Grécia há 2600 anos, por um escravo chamado Esopo. A pesar de gago, corcunda feio 

e miúdo, como diziam alguns era inteligente, esperto e de bom senso. Por esse motivo, 

conquistou a liberdade e viajou por muitas terras dando conselho através das fábulas. 

Quem conta ou escreve alguma fábula tem alguma intenção, seja de ensinar, seja 

aconselhar, convencer, divertir. 

As fábulas são relatos curtos que geralmente utilizam animais como personagens, 

os quais assumem características humanas representando certas condutas e 

comportamentos próprios dos homens com a finalidade de passar uma lição de vida. 

No passado eram contadas oralmente e transmitidas de geração a geração somente 

mais  

No século XVII vários escritores como La Fontaine, criaram novas fábulas ou 

recontam as antigas em versos e em prosa. Monteiro Lobato reescreveu muitas fábulas 

por meio do sítio do pica pau amarelo.  E hoje alguns escritores se ocupam da arte de 

atualizar essas histórias.  

 

Então distribuirei livros de fábulas para os alunos terem contato. 
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INDO ALÉM - Pedir aos alunos trazer fábulas para a próxima aula. 

 

3.1.1 - Linguagem verbal 

(Tempo estimado 2 aulas) 

Objetivo 

 Mostrar que a leitura é um mecanismo de entender o mundo. Evidenciar que a 

leitura faz parte do nosso dia a dia. 

Selecionar fábulas diversas, fazer a leitura e em seguida responder as questões: 

A) Que compreensão você faz dessas fábulas? 

B) Somente com imagens podemos compreender o que ela nos diz? 

Enumere situações vivenciadas em seu cotidiano. 

C) Agora, lembre-se de textos, que você já conhece. 

D) Compartilhe com a turma exemplos desses tipos de textos. 

 

3.1.2 - Rodas de leitura 

(Tempo estimado 3 aulas) 

Objetivo  

Motivar relatos de experiências, permutas de ideias e conhecimentos sobre 

leitura. 
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Os alunos e a professora sentados em roda em sinal de abertura para a 

apreciação da leitura do outro. 

A roda de leitura será usada em diversas ocasiões. 

1º momento. Conversa sobre as experiências de leitura e as expectativas dos 

educandos. 

2º momento. Cada um elege e lê uma fábula e em seguida faça seu comentário. 

3º momento. Escolher uma moral e falar algo a respeito. 

INDO ALÉM - Propor para que os alunos criem uma página ou um blog onde possam 

escrever, contar suas experiências de leitura. 

 

3.1.3 - Visita à biblioteca 

(Tempo estimado 3 aulas) 

Objetivo 

Agendar antecipadamente dia e horário para levar os alunos. 

Visitar o ambiente de leitura chamada biblioteca para retirar este rótulo que a 

biblioteca é visto como um lugar regulado pelo silêncio, pelo proibido e assim afasta 

nossos alunos. 

Pedir aos alunos que façam perguntas à bibliotecária sobre o horário de 

atendimento, sobre empréstimo de livros etc. 

Deixar circularem, observarem e manusearem os livros e que façam a pesquisa 

bibliográfica dos autores (Esopo, La Fontaine e Monteiro Lobato). 
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Pesquisar e analisar o gênero fábula, selecionar exemplares para realização de 

leitura e realizar a leitura silenciosa na biblioteca. 

INDO ALÉM - Levar os alunos a biblioteca municipal para conhecer outros espaços de 

leitura. 

 

3.1.4 - Leitura de fábulas 

(Tempo estimado 4 aulas) 

Objetivo  

Aguçar o interesse pelo universo das fábulas, favorecendo o crescimento da 

análise e compreensão  da leitura. Quanto mais leitura, mais descobertas. O prazer 

está incluído nestas descobertas. Outros mundos nos tornam conhecidos: paisagens, 

cenários, povos distantes, enfim... É o prazer de se deixar transportar para outro tempo 

e outro espaço. 

Disponibilizar o site (http://sitededicas.ne10.uol.com.br/cfab.htm) no laboratório de 

informática. 

Os alunos farão leitura silenciosa das fábulas a seguir: 

 O Agricultor e a Serpente 

 O Leão e o Inseto 

 Os Viajantes e o Tesouro 

 A Raposa e o Macaco 

 O Fazendeiro e os seus Filhos 

http://sitededicas.ne10.uol.com.br/cfab.htm
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 O Cervo e o seu Reflexo 

 O Leão e o Rato 

 O Avarento 

 O Pastor e as Cabras 

 O Asno e o seu Condutor 

 O Boi e a Rã 

 O Gato e o Galo 

 O Lobo e a Ovelha  

 O Asno e a sua Sombra 

INDO ALÉM - Neste momento espera-se que os alunos façam a compreensão das 

ideias principais. 

 

3.1.5 - Filme – Lucas, um intruso no Formigueiro 

(Tempo estimado 4 aulas) 

Objetivo  

Refletir os valores que são transmitidos por meio do filme. Questionar quem 

esses animais quem estão representando, ou seja, quem são as cigarras e as formigas 

atuais, fazendo uma análise. 

1) Qual o benefício  de  se trabalhar em grupo? 

2) Qual era o plano das formigas em apanhar Lucas? 
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3) Ao ser apanhado  pelas formigas Lucas provou  sentimentos.Você poderia me dizer 

algum? 

4) Segundo " porque sou grande e você é pequeno" suscitou em Lucas uma emoção. 

Qual foi? 

5) O filme nos passa um preceito?Qual? 

6) Em  nosso cotidiano precisamos realizar  algumas transformações, para 

aprendermos a trabalhar em grupo. Cite algumas. 

 

INDO ALÉM - Sugerir que assistam ao filme, A Menina que Odiava Livros 

(www.youtube.com/watch?v=geQl2cZxR7Q) 

 

3.1.6 - Leitura da Fábula A Cigarra e a Formiga 

(Tempo estimado3 aulas)  

Objetivo  

a. Refletir os valores que são transmitidos através da fábula. 

b. Disponibilizar de uma cópia para cada aluno. 

c. Leitura silenciosa e individual da fábula original de La Fontaine “A cigarra e a 

formiga”.  

d. Depois, com as recriações de Monteiro Lobato. 

e. Provocar debate. 

f. Deixar falar das características dos personagens que chamam sua atenção. 

g. Propor a criação de morais pelos alunos. 
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h. Levar outros textos e estimular a leitura. 

i. Fazer uma ilustração da fábula. 

j. Foi escrita há muito tempo, mas ainda hoje pode ser comparada? 

k. Quem são os personagens que estão dialogando na fábula? 

l. Qual a reação da cigarra ao receber a resposta da formiga? 

m. Fazer uma ilustração da fábula. 

 

A CIGARRA E A FORMIGA 

A cigarra, sem pensar em guardar, a cantar passou o verão. Eis que chega o 

inverno, e então, sem provisão na despensa, como saída, ela pensa em recorrer a uma 

amiga: sua vizinha, a formiga, pedindo a ela, emprestado, algum grão, qualquer 

bocado, até o bom tempo voltar. "Antes de agosto chegar, pode estar certa a senhora: 

pago com juros, sem mora.” Obsequiosa, certamente, a formiga não seria. "Que fizeste 

até outro dia?" perguntou à imprevidente. "Eu cantava, sim, Senhora, noite e dia, sem 

tristeza" "Tu cantavas? Que beleza! Muito bem: pois dança agora..."  

Do livro Fábulas de La Fontaine, 1992. 

 

 

A CIGARRA E A FORMIGA (A FORMIGA BOA)  

Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé do formigueiro. Só 

parava quando cansadinha; e seu divertimento era observar as formigas na eterna faina 

de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo afinal passou e vieram às chuvas, Os 

animais todos, arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem 

abrigo em seu galhinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de 
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alguém. Manquitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu 

– tique, tique, tique... Aparece uma formiga friorenta, embrulhada num xalinho de paina. 

- Que quer? – perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. 

- Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e eu... A formiga olhou-a de 

alto a baixo. – E que fez durante o bom tempo que não construí a sua casa? 

A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois dum acesso de tosse. 

V - Eu cantava, bem sabe - Ah!.. Exclamou  a formiga recordando-se. Era você então 

que cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? 

- Isso mesmo, era eu...Pois entre, amiguinha! Nunca poderemos esquecer as boas 

horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o 

trabalho. Dizíamos sempre: que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora! Entre, 

amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. 

A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. 

Do livro Fábulas, Monteiro Lobato, 1994.  

INDO ALÉM - O professor pede aos alunos que indiquem, oralmente, atributos a 

todos as obras lidas. 

 

3.2 - PRODUÇÃO DAS FÁBULAS 

Objetivo  

Produção das fábulas já estudadas e outras escolhidas pelos alunos. Manter o 

contato com o gênero Fábula e assim despertar, aguçar, estimular o hábito de novas 

leituras. 

1º Parte (Tempo estimado 4 aulas) 

1º Momento: Confecção do caderno que será o livro das fábulas. O material usado 

ficará a critério do aluno ( foto,adesivo, colagens,etc.). 
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2º Momento: Leitura de duas fábulas (A tartaruga e a lebre, Os burros e a carga de sal) 

3º Momento: Reescrita das fábulas mudando os animais. 

4º Momento: Fazer a ilustração de cada fábula. 

2º Parte (Tempo estimado 4 aulas) 

1º Momento: Reescrita definitiva das fábulas da aula anterior. 

2º Momento: Leitura de duas fábulas escolhidas pelos alunos. 

3º Momento: Reescrita dessas fábulas introduzindo uma nova moral. 

4º Momento: Ilustração das fábulas escolhidas por eles. 

3º Parte (Tempo estimado 4aulas) 

1º Momento: Reescrita definitiva das fábulas no caderno. 

2º Momento: Escolher uma fábula e desenhar em história em quadrinhos. 

3º Momento: Revisão das fábulas escritas. 

4º Momento: Cada aluno deixará uma mensagem. 

3.3 - AVALIAÇÃO 

A avaliação acontecerá mediante a participação, relatos orais e escritos, bem 

como a entrega das fábulas reescritas desenvolvidas pelos alunos que participaram do 

projeto. 
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4 - ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

O material didático ora apresentado tem como objetivo tornar as aulas de leitura 

mais atraentes, a fim de que os alunos compreendam as mensagens contidas nos 

textos. 

No início da execução do projeto, pretende-se que os alunos sejam provocados à 

leitura. Para tanto foi apresentada as fábulas conhecidas e após as desconhecidas. 

A cada fábula estudada será trabalhada a leitura como foco principal e que 

possibilite a compreensão das mensagens presentes na leitura, espera-se ir além das 

mensagens primárias, e a debater aquilo que realmente a fábula quer trazer para o 

aluno, pois sabe-se que uma das características da fábula é trazer um tema a ser 

debatido. 

É importante que o professor tenha sempre o material solicitado com 

antecedência, pois para trabalhar fábulas será apresentado filme, relacionado as 

fábulas lidas. 

O trabalho é centrado na leitura de fábulas bem como a compreensão.  Para 

tanto o professor deverá ler mais de uma vez as fábulas utilizadas no projeto para que 

tenha a compreensão necessária à execução desta produção didática pedagógica.  
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