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1. FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO PRODUÇÃO DIDÁTICO-
PEDAGÓGICA TURMA – PDE/2014 

 

Título Ensino e Aprendizagem de Leitura: a 
intertextualidade dos Contos de Fadas 
Tradicionais na obra O Fantástico Mistério de 
Feiurinha 

Autor Rosa Maria Mariano Lopes 

Disciplina/Área Língua Portuguesa 

Escola de Implementação 

do Projeto  

Colégio Estadual Anita Garibaldi – Ensino 

Fundamental e Médio. 

Município da Escola Jardim Alegre – Paraná 

Núcleo Regional de 

Educação 

Ivaiporã – Paraná 

Professor Orientador Drª Celciane Alves Vasconcelos 

Instituição de Ensino 

Superior 

Universidade Estadual de Londrina – UEL 

Relação Interdisciplinar Disciplinas de Arte e História 

Resumo A presente produção didático-pedagógica tem 

por objetivo propiciar oportunidades de 

aprendizagem através da leitura e análise dos 

Contos de Fadas tradicionais, como Chapeuzinho 

Vermelho, a Bela e a Fera, Cinderela, Rapunzel, 

Branca de Neve e a Bela Adormecida, com o 

intuito de evidenciar as características originais 

desse gênero literário contos maravilhosos e 

estabelecer paralelo com a obra o “O Fantástico 

Mistério de Feiurinha", de Pedro Bandeira, um 

conto de fadas contemporâneo que reinventa o 

gênero e se adapta para a realidade dos leitores 

modernos. Esse trabalho será realizado com 

alunos do 6º ano e tem como prioridade 

despertar o interesse pela leitura, sendo esta a 

grande preocupação da escola como um todo.  

Durante a implementação pedagógica, pretende-



se através de questionários, leituras, produções 

de textos, vídeos, encenação de teatro e debates 

envolver o aluno no processo de ensino e 

aprendizagem, despertando o gosto pela leitura, 

através da reescrita dos contos de fadas. 

Palavras-chave Contos de Fadas, Intertextualidade e Leitura. 

Formato do Material 

Didático 

Unidade Didática 

Público Alvo Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II 

 
 

2. TEMA DE ESTUDO DO PROFESSOR PDE 

 

Estratégias de leitura no processo de ensino-aprendizagem. 

 

3. APRESENTAÇÃO 

 

 Esta produção didático-pedagógica tem por finalidade despertar no 

aluno o interesse pela leitura, visto que desde os primórdios observa-se sua 

importância para o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade no geral. 

Sendo assim, a escola como um todo, deve sempre estar buscando 

alternativas para que todos que por ela passe, saiam capazes de serem 

leitores que consigam decodificar os diferentes tipos de textos que estão a sua 

disposição, como por exemplo: jornal, revista, livros diversos, entre outros. 

Neste contexto, pretende-se incentivar o gosto pela leitura através da 

recontagem de histórias que os educandos ouviam desde pequenos com os 

pais, depois com os colegas e professores das primeiras séries do ensino 

fundamental. Como exemplo, podemos citar os contos de fadas tradicionais: 

Chapeuzinho Vermelho, A Bela e a Fera, Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve 

e A Bela Adormecida, e compará-las com os temas abordados no livro O 

Fantástico Mistério de Feiurinha, que apresenta uma visão contemporânea dos 

contos de fadas. 



Dessa forma, acredita-se que com a leitura dos contos de fadas 

tradicionais supracitados e da obra O Fantástico Mistério de Feiurinha, seja 

possível despertar o gosto e hábito em ler livros com temas diversos. 

Neste contexto, a Produção Didática Pedagógica apresentada tem como 

um dos principais recursos também tornar o ambiente escolar um lugar 

prazeroso e convidativo à leitura e à reescrita de textos como uma ferramenta 

pedagógica que busca transmitir os conteúdos, e estes, uma vez 

compreendidos, podem ser relacionados ao cotidiano dos educandos. 

Assim, para dar início à produção didática, será aplicada uma breve 

pesquisa sobre o conhecimento prévio dos alunos do 6º ano, do Colégio 

Estadual Anita Garibaldi, que se localiza no município de Jardim Alegre. É de 

fundamental importância partir da realidade do educando para então traçar 

metas a serem atingidas com o desenvolvimento desta produção didática. 

 

4. MATERIAL DIDÁTICO 

 

Esta unidade refere-se ao material didático desenvolvido com o objetivo 

de apresentar algumas atividades diversificadas que possam estimular os 

alunos ao hábito da leitura. Para isso, foi estabelecido um paralelo entre os 

Contos de Fadas tradicionais com a obra de Pedro Bandeira “O Fantástico 

Mistério de Feirinha”, com intuito de se trabalhar a intertextualidade de maneira 

descontraída e criativa. 

 

4.1 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

APRESENTAÇÃO DA PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  
AO COLEGIADO 

 
 

A apresentação desta unidade aos membros do Colégio Estadual Anita 

Garibaldi tem por objetivo apresentar a Implementação Didático-Pedagógica 

que tem como título “Ensino e Aprendizagem de Leitura: a intertextualidade dos 

Contos de Fadas Tradicionais na obra o Fantástico Mistério de Feiurinha”, 



ressaltando que para um bom resultado educacional é necessário o 

envolvimento dos professores e da direção da escola como um todo. 

 

 

Professor(a) esta apresentação da Produção Didático-

Pedagógica ao colegiado escolar é um passo importantíssimo 

que deverá ser realizado visando estimular a todos participarem 

da implementação. 
 

 

 

1º MOMENTO 

[1h/a] 

 

Objetivo:  

 

 Investigar o nível de leitura que faz parte do cotidiano do aluno. 

 

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

 

No início do trabalho será aplicado um questionário investigativo sobre 

leitura a todos os alunos do 6º ano, do Ensino Fundamental, do Colégio 

Estadual Anita Garibaldi, no qual a implementação será realizada. Segue 

abaixo o modelo do questionário: 

 

QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO  
 

1. Você gosta de ouvir histórias? Como? 

2. Na sua casa, vocês têm o costume de contar histórias? Por quem? 

3. Além de ouvir histórias, você também as lê? Você gosta de ler? 

4. Você tem curiosidade de terminar de ler uma história quando alguém 

interrompe a leitura por algum motivo? 

5. Você leu ou está lendo algum livro recentemente? Qual? Você gostou? 



6. Que tipo de histórias você mais gosta? 

7. Você tem livros de histórias que já leu em sua casa? Se tiver, indique os 

nomes. 

8. Você já ganhou algum livro de presente de alguém da família, de algum 

amigo ou de alguma instituição? 

9. O que você sente quando está fazendo uma leitura? 

 

 

Professor(a) comece a produção didática aplicando o 

questionário investigativo, assim você saberá o nível de leitura 

que faz parte do cotidiano do seu aluno. Logo após a aplicação, 

esse material deverá servir de base para o planejamento da 

segunda atividade.  

Sobre a importância do conhecimento prévio do educando, 

sugere-se a leitura da obra: “A importância do Ato de Ler, em 

três artigos que se completam”, autoria de Paulo Freire. 41ª 

Edição. São Paulo: Cortez, 2001. 
 

 

2º MOMENTO 

[1h/a] 

 
Objetivo:  

 

 Observar quais são os conhecimentos prévios dos alunos com relação ao 

gênero Contos de Fadas. 

 

Neste momento, após ter analisado o nível de leitura dos seus alunos, 

o(a) professor(a) poderá abordar o tema Contos de Fadas. 

 

 

 



 

Professor(a), após analisar o conhecimento prévio do aluno 

através da escrita, é interessante falar sobre o tema Contos de 

Fadas, por meio de uma conversa descontraída, seguindo um 

questionário oral, assim você estará explorando a oralidade. 

Para maior conhecimento, será interessante a leitura da obra: 

“Morfologia do Conto”, autoria de Vladimir Propp, 2º edição de 

1983. Também sobre o tema: a estrutura de uma conto de 

fadas, pesquise o site: <www.graudez.com.br/litinf>.  
 

  

 

QUESTIONÁRIO PARA SOCIALIZAÇÃO 

EM SALA DE AULA 

 

1. Quais Contos de Fadas você conhece? Como os conheceu? 

2. Como iniciam os Contos de Fadas?  

3. Como terminam os Contos de Fadas? 

4. Em geral, quais são os personagens dos Contos de Fadas? 

5. Quais são os problemas enfrentados pelos personagens dos Contos de 

Fadas que você conhece? 

6. Na sua opinião, para quem é escrito os Contos de Fadas? Justifique sua 

resposta. 

7. Se você pudesse ser personagem de um Conto de Fadas qual seria? 

Justifique sua resposta. 

8. O que você aprendeu com os Contos de Fadas que você conhece?  

9. Na sua opinião, por que nos Contos de Fadas sempre tem madrastas que 

são muito maldosas. 

10. Que tipo de leitura você mais gosta? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

http://www.graudez.com.br/litinf


3º MOMENTO 

[2h/a] 

 

Objetivos: 

 

 Aula dialogada sobre gênero textual preparada no Power Point com 

diversas imagens para a fixação do conteúdo pelo aluno; 

 Aprofundar o conhecimento sobre as características do gênero Contos de 

Fadas. 

 

RODA DE LEITURA DE CONTOS TRADICIONAIS 

 

Primeiramente, o professor deverá explicar aos alunos o que se entende 

por Gênero Textual. Em seguida, deverá versar sobre os contos de fadas 

introduzindo-o ao gênero discursivo que possui características semelhantes e 

atrativas aos seus leitores. 

Segundo passo, deverá organizar os alunos em um círculo, na sala de 

aula, para realizar com eles uma roda de leitura, e por meio de uma 

conversação livre, deverão relembrar os principais Contos de Fadas que eles 

tiveram acesso em sua infância. Serão feitos questionamentos pelo(a) 

professor(a) com intuito de auxiliar a recordação das narrativas, e assim, o 

envolvimento de todos em um clima de socialização. 

Após esta etapa, o(a) professor(a) entregará aos alunos uma caixa 

decorada contendo os Contos de Fada Tradicionais, tais como: Branca de 

Neve, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho e A Bela Adormecida, 

todos devidamente ilustrados. Este material será disponibilizado para que os 

alunos possam realizar a leitura de todos os contos da caixa. 

 

 

Professor(a) é importante que você instigue seu aluno a ler os 

Contos de Fadas, realizando questionamentos curiosos, fazendo 

com que desperte o interesse e venha a ler de forma prazerosa. 



Estes contos deverão ser ilustrados e bem coloridos. Após a 

leitura, escolha um da preferência deles e faça uma leitura 

dramatizada. Para esta atividade seria interessante à leitura da 

reportagem que se encontra no site: 

<gazetaonline.globo.com/_conteudo/2014/10/entretenimento/re

vista_ag/1498613-uma-analise-dos-contos-de-fadas-dos-

classicos-aos-contemporaneos.html>, e também poderá ser feita 

a leitura da obra: “Literatura Infantil: teoria, análise, 

didática”, autoria de Nelly Novaes Coelho. São Paulo: 

Moderna, 2000. 

Os textos dos contos de fadas poderão ser encontrados nos 

links: 

Branca de Neve: 

<www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/branc

adeneve.html> 

Cinderela: 

<www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/Cinder

ela.html> 

 Rapunzel: 

<www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/rapun

zel.html> 

Chapeuzinho Vermelho: 

<http://www.contandohistoria.com/chapeuzinhovermelho.htm

> 

Bela Adormecida: 

<http://www.contandohistoria.com/abelaadormecida.htm> 

 

Ou na obra: “Contos de fadas”, edição comentada e ilustrada, 

introdução e notas de Maria Tatar, tradução Maria Luiza X. de 

A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. 

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2014/10/entretenimento/revista_ag/1498613-uma-analise-dos-contos-de-fadas-dos-classicos-aos-contemporaneos.html
http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2014/10/entretenimento/revista_ag/1498613-uma-analise-dos-contos-de-fadas-dos-classicos-aos-contemporaneos.html
http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2014/10/entretenimento/revista_ag/1498613-uma-analise-dos-contos-de-fadas-dos-classicos-aos-contemporaneos.html
http://www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/brancadeneve.html
http://www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/brancadeneve.html
http://www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/Cinderela.html
http://www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/Cinderela.html
http://www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/rapunzel.html
http://www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/rapunzel.html
http://www.contandohistoria.com/chapeuzinhovermelho.htm
http://www.contandohistoria.com/chapeuzinhovermelho.htm
http://www.contandohistoria.com/abelaadormecida.htm


4º MOMENTO 

[2h/a] 

 

Objetivos: 

 

 Produzir textos com coerência, coesão e criatividade; 

 Estimular a dedução pelo raciocínio, levando em consideração a ligação 

entre as diferentes ilustrações propostas, como por exemplo: história em 

quadrinhos. 

 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS:  

UTILIZANDO A INFERÊNCIA 

 

Nesta atividade o(a) professor(a) utilizará a história em quadrinhos como 

estratégia para analisar o nível de conhecimento e inferência dos alunos 

quanto ao conhecimento sobre o Conto de Fadas: Chapeuzinho Vermelho. 

Para isso, será entregue a cada um, uma folha contendo algumas ilustrações 

sobre a história, porém, fora da sequência. De posse desse material, eles 

deverão recortar, colorir e colar no caderno, na sequência correta, e escrever 

sobre cada desenho. 

A seguir, será apresentado um exemplo de história em quadrinhos para 

ser desenvolvida com os alunos. Não se esqueça de que, para dinamizar ainda 

mais a aula e o conhecimento dos alunos, podem utilizar outras histórias de 

Contos de Fadas já trabalhadas com os mesmos. 



  

 

Professor(a) nesta atividade é interessante estimular os alunos a 

escreverem utilizando o conhecimento que eles possuem da 

história e também conduzi-los a usar a criatividade que poderá 

deixar a produção textual mais emocionante e divertida. 

Para melhor compreensão de como elaborar essa dinâmica, é 

importante ler a obra: “Produção Textual, Análise de Gêneros e 

Compreensão”, autoria de Luiz Antônio Marcuschi. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2008. 

 

 

 

5º MOMENTO 

[2h/a] 

Objetivos: 

 

 Conhecer o significado das palavras desconhecidas; 

 Interpretação de contos complementares; 

 Perceber os valores dispostos nos Contos de Fadas Tradicionais. 

 



ATIVIDADES SOBRE OS CONTOS DE FADAS TRADICIONAIS 

 

Nesta atividade, os alunos deverão responder algumas questões sobre 

os principais Contos de Fadas trabalhados em sala de aula. Em seguida, será 

aplicada uma atividade de caça-palavras. Esta dinâmica proporcionará o 

conhecimento através do lúdico. 

Caso as palavras que estiverem na atividade, o aluno não conheça seu 

significado, este deverá grifá-la, e assim que terminar de encontrar as 

respostas no caça-palavras, irá escrevê-las no caderno. Com o auxílio de um 

dicionário de língua portuguesa, irá pesquisar o conceito de cada termo 

desconhecido. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADES 

 

1. Responda as questões e em seguida procure as palavras no caça-

palavras: 

a) É uma obra de ficção que cria um universo de seres e acontecimentos, de 

fantasia ou imaginação: _____________________. 

b) Quais são as estruturas com que se compõem os textos, sejam orais ou 

escritos: _____________________________________. 

c) Tem características ritualísticas e cerimoniais que visam entrar em contato 

com os aspectos ocultos do Universo e da Divindade: 

____________________. 

d) Pessoa mais importante em um reino: _______________. 

e) Companheira da pessoa mais importante do reino: 

________________________. 

f) São sempre os personagens principais nos Contos de Fadas: 

____________________ e o ___________________________. 

g) Ser mitológico que sempre aparece nas histórias: ___________________. 

h) Mulher velha e má, nariguda e encarquilhada: ___________________. 

i) Mulher que está no lugar de mãe: ________________________. 



j) Princesa que de tão bela, não foi morta pelo caçador: 

______________________. 

k) Única protagonista de conto de fada que não se casou: 

____________________________________. 

l) Filha de um comerciante rico que depois de morto tornou-se serviçal de sua 

madrasta: __________________________; 

 

Professor(a) lembre-se, depois que todos os alunos responderem 

as questões, convém fazer a correção logo em seguida para que 

os alunos iniciem a atividade de caça-palavras. Com o intuito 

de ampliar o vocabulário dos alunos, também é importante 

fazer com que escrevam no caderno todas as palavras que eles 

não saibam o significado, para posteriormente pesquisarem no 

dicionário de língua portuguesa. 

 

 

CAÇA-PALAVRAS 
 
C O T A D O L A U T X E T O R E N E G E 

C H A P E U Z I N H O V E R M E L H O H 

P R A N C E S A R A B R A I A H N I A R 

C I N P E B E L A B R A R A D E N P V E 

M A G A L E R E D N I C F E D A M R A D 

G E N E R U T A T E A L B R I X A I R R 

M A G R I A Z X N P R I N C I P E N R E 

R A A I N H A I D C P R O C I P E C D O 

F A T A M A D R M H A G E N I O T E S T 

R A S B R O X A N F H D R A B I D S F E 

C O A N T O G A L O A B E R C A D A V A 

J I R M U I X C H A P D E N V E M E L H 

C I D E A U C O N T O P A R E I N S E S 

A D A G R B R U X I L D A F A V A M E M 

R E M B G E N E R O B R U X E L E V E S 



6º MOMENTO 

[2h/a] 

 
Objetivos: 

 

 Despertar o interesse do aluno pela obra de Pedro Bandeira; 

 Conhecer o autor da obra; 

 Despertar o interesse pela pesquisa visando o acesso ao conhecimento. 

 

CONHECENDO A OBRA DE PEDRO BANDEIRA:  

“O FANTÁSTICO MISTÉRIO DE FEIURINHA” 

 

Nesta atividade o(a) professor(a) apresentará o livro O Fantástico 

Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira (2009), com o propósito inicial de 

estudar a biografia do escritor. Dando sequência, o(a) professor(a) os levará ao 

laboratório de informática para que em dupla os alunos pesquisem sobre a 

biografia do autor.  

Em seguida, os alunos deverão montar um cartaz da biografia de Pedro 

Bandeira, contendo suas respectivas obras, para que seja colocado no painel 

principal de apresentações da escola, com intuito de socializar o tema em 

questão, com os demais alunos de outras séries, e também possibilitar à 

comunidade escolar conhecer as obras de Pedro Bandeira e o trabalho que 

está sendo desenvolvido por esta turma de ensino. 

 

 

Professor(a), para esta atividade é importante orientar seus 

alunos que tragam caderno, lápis e/ou caneta para as anotações 

da pesquisa que será realizada no laboratório de informática. 

Não se esqueça de orientar como será desenvolvida a atividade 

e os links onde encontrarão fatos sobre a vida de Pedro 

Bandeira e suas principais obras, como por exemplo: 

<http://www.e-biografias.net/pedro_bandeira/>. 

http://www.e-biografias.net/pedro_bandeira/


 

Outro ponto importante é estabelecer regras para que todos 

sigam as mesmas etapas, pois, na maioria dos casos, os alunos 

sabem navegar pela internet, mas não sabem como realizar 

uma pesquisa dirigida. 

 

 

7º MOMENTO 

[2h/a] 

 

Objetivos: 

 

 Incentivar e estimular a leitura da obra de Pedro Bandeira através de 

questionamentos; 

 Identificar as principais diferenças e semelhanças entre os Contos de 

Fadas tradicionais e contemporâneos; 

 

LEITURA DA OBRA:  

“O FANTÁSTICO MISTÉRIO DE FEIURINHA” 

 

 A leitura do livro O Fantástico Mistério de Feiurinha será realizada pelo(a) 

professor(a) proporcionando a interação dos alunos, por meio de discussões 

sobre o que mais lhes chamou atenção na obra, se algo lhes causou algum tipo 

de estranhamento, entre outras indagações que poderão surgir 

espontaneamente pelos alunos. 

  Após a leitura da obra de Pedro Bandeira O Fantástico Mistério de 

Feiurinha, o(a) professor(a) irá trabalhar com os alunos a diferença entre um 

texto narrativo e um texto dramático. Em seguida, irá orientá-los para a 

produção de um texto que deverá conter relatos do que aprenderam com a 

aula dialogada, com os textos e com o vídeo.  

 

 



 

Professor(a), a tarefa de estimular o hábito da leitura nos 

alunos é árdua, por isso tente manter a magia dos Contos de 

Fadas durante suas aulas. Para ampliar o conhecimento, é 

interessante conhecer a obra: “Como incentivar o hábito de 

leitura”, autoria de Richard Bamberger. São Paulo: Ática, 

2000.  

Nesta atividade é muito importante também que seja corrigido 

o texto. As palavras escritas fora do padrão ortográfico devem 

ser circuladas, para que os alunos a reescrevam dentro das 

normas da ortografia. 

 

8º MOMENTO 

[2h/a] 

 

CONHECENDO A VERDADEIRA HISTÓRIA 

 

Objetivos:  

 

 Compreender o contexto histórico em que foram produzidos os Contos de 

Fadas; 

 Entender a mensagem transmitida através dos Contos de Fadas. 

 

A atividade a seguir será realizada de maneira interdisciplinar contando 

com o auxílio de um(a) professor(a) da disciplina de História que irá relatar o 

surgimento dos Contos de Fadas, destacando seu contexto histórico, e o seu 

verdadeiro sentido. Serão enfatizados os tipos e características da sociedade 



durante período do surgimento dos Contos de Fadas, fazendo um paralelo com 

os contos modernos. 

 

Professor(a) lembre-se que a interdisciplinaridade é algo que 

deve sempre estar presente no contexto escolar. As aulas 

deverão ser preparadas no Power Point com diversas imagens 

para que os alunos possam relacionar os contos de fadas ao 

contexto em que foram criados. Para esta atividade, é 

conveniente que se faça uma leitura da obra: “A psicanálise dos 

Contos de Fadas”, autoria de Bruno Bettelheim, 2011. 

 

 

 

Logo após a exposição do conteúdo, o(a) professor(a) deverá propor 

atividades para serem resolvidas individualmente pelos alunos. 

 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

CRUZADA 

 

1) Completar a cruzada com o nome dos personagens: 

a) Qual princesa tinha de ir embora antes da meia noite? 

b) Quem vivia na floresta? 

c) Qual o nome da princesa que vivia com os sete anões? 

d) Quem fazia o papel de mãe, mas era muito ruim? 

e) Foi devorada pelo lobo. 

f) Seres mitológicos em figura de mulher que aparece de forma pequena: 

g) Sobrenome da maioria dos príncipes. 



h) Mulheres que sempre tinham um final feliz. 

i) Obra de Pedro Bandeira: O Fantástico Mistério de... 

j) Ofereceu uma maçã envenenada a uma princesa. 

k) A semelhança entre as princesas na obra de Bandeira é que todas 

estavam... 

l) Como se inicia os Contos de Fadas? 

m) O que Cinderela perdeu nas escadarias? 
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9º MOMENTO 

[3h/a] 

 

Objetivos: 

 

 Pesquisar em diferentes fontes, como por exemplo: jornal, revistas, 

internet, entre outras, sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea; 

 Socializar o conhecimento adquirido; 

 Relacionar fatos atuais com os descritos nos Contos de Fadas. 



PESQUISAR O TEMA: MULHERES MODERNAS 

 

Em sala de aula, o(a) professor(a) irá trabalhar alguns valores contidos 

nos Contos de Fadas e, em seguida irá propor uma pesquisa sobre 

acontecimentos atuais, os quais os alunos poderão encontrar em jornais, 

revistas ou internet. Assim, os alunos poderão ter acesso às informações 

como: (I) casos de mulheres que sustentam suas famílias; (II) muitas dessas 

são infelizes por não terem o padrão de beleza imposto pela mídia; (III) sofrem 

violência familiar etc.. Por outro lado, também é possível constatar que muitas 

mulheres são bem sucedidas em nossa sociedade, algumas têm altos cargos 

políticos importantes, umas são empresárias, outras gestoras públicas etc.. Em 

seguida, o(a) professor(a) realizará uma plenária onde cada aluno apresentará 

o resultado da pesquisa sendo instigados pelo professor(a) para que tentem 

relacionar os fatos que mais se aproximam da realidade descrita no livro de 

Pedro Bandeira ou dos que são idealizados nos Contos de Fadas tradicionais. 

 

 

Professor(a) lembre-se que em primeiro plano devem ser 

levadas para a sala de aula várias revistas e jornais para que os 

alunos também realizem pesquisas em material impresso. Em 

seguida, o(a) professor(a) deverá orientar de que maneira irá 

ocorrer a segunda etapa do trabalho, passando algumas regras e 

também os links que estarão fazendo as análises pela internet. 

Não se esqueça de avisar os alunos para levar caderno, lápis e 

caneta. 

 



Links:  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoer

endimento/pme_nova/defaultestudos.shtm; 

http://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/20

14/05/confira-6-mulheres-da-atualidade-que-fizeram-historia-

no-mundo.html. 

  

10º MOMENTO 

[2h/a] 

 

 

Objetivos: 

 

 Compreender o conteúdo através de atividades lúdicas; 

 Interagir e socializar os alunos em grupo. 

 

BRINCANDO E APRENDENDO 

 

Neste momento do projeto, os alunos da sala serão divididos em quatro 

grupos e cada um receberá uma caixa contendo várias palavras representando 

as características dos personagens dos Contos de Fadas tradicionais, escritas 

em verde, vermelho, amarelo e azul, sendo que, cada equipe será 

representada pela cor que for escrita as palavras. Na frente da sala, no quadro 

de giz, terá um painel com as ilustrações dos personagens dos Contos de 

Fadas como, por exemplo: Cinderela, os sete Anões, a bruxa, a madrasta, 

entre outros. Com o tempo cronometrado, os alunos de cada grupo pegarão as 

palavras e terão oportunidade única de colocar a característica no personagem 

condizente. Terminada as palavras da caixa, será feita a contagem pelo(a) 

professor(a) para ver qual grupo teve mais acerto. Caso a porcentagem de 

erros seja superior ao esperado, o conteúdo deverá ser retomado. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/defaultestudos.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/defaultestudos.shtm
http://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2014/05/confira-6-mulheres-da-atualidade-que-fizeram-historia-no-mundo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2014/05/confira-6-mulheres-da-atualidade-que-fizeram-historia-no-mundo.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2014/05/confira-6-mulheres-da-atualidade-que-fizeram-historia-no-mundo.html


 

Professor(a), nesta atividade é recomendável a confecção de um 

cartaz de pregas, para que sejam colocadas as palavras que 

representam as características dos personagens dos Contos de 

Fadas. O modelo pode ser encontrado no link: 

<http://socorrobritopedagogia.blogspot.com.br/2013/09/cartaz-

de-prega.html>. 

Ou também, as palavras podem ser escritas em balões pequenos 

e colocadas junto ao personagem para ter a sensação de que 

estes estão segurando os mesmos. 

 

 

11º MOMENTO 

[2h/a] 

 

Objetivos: 

 

 Desenvolver a criatividade, sentido e coesão textual; 

 Aprender sobre o gênero textual “Conto”; 

 Identificar a estrutura lógica de textos. 

 

CONTOS DE FADAS: O NOVO MISTÉRIO DA TURMA 

 

Para esta atividade, os alunos participarão de uma oficina de Produção 

de Texto, cujo tema proposto será O Novo Mistério ou Um novo Conto de 

Fadas, no qual os estudantes serão o escritor-narrador e poderão ser os 

personagens que eles desejarem. Ainda nesta atividade, para terem alguns 

exemplos, observarão um conto de fadas para mulheres modernas, disponível 

http://socorrobritopedagogia.blogspot.com.br/2013/09/cartaz-de-prega.html
http://socorrobritopedagogia.blogspot.com.br/2013/09/cartaz-de-prega.html


no site: <http://muraldebugarin.com/conto-de-fadas-para-mulheres-modernas-

luis-fernando-verissimo/>.  

 Para esta atividade será usado o laboratório de informática e os alunos 

terão o prazo de uma semana para desenvolverem suas produções. 

  De posse das produções dos alunos, o(a) professor(a) fará suas 

correções avaliando a coerência e a coesão de acordo com o gênero textual. 

Em seguida, levará os discentes para a sala de aula, para que em grupo seja 

feita a próxima atividade.  

 

12º MOMENTO 

[3h/a] 

 

Objetivos:  

 

 Desenvolver o espírito de cooperação entre os alunos; 

 Promover a intertextualidade presente nos Contos de Fadas; 

 Desenvolver a imaginação e a criatividade. 

 

CONFECÇÃO DO LIVRO: OS MISTÉRIOS DA TURMA 

 

Após as correções dos contos produzidos em sala de aula, acontecerá a 

confecção do livro com o tema provisório: Os Mistérios da Turma (o título será 

decidido pelos próprios alunos). Logo depois, estes trabalhos serão expostos 

no pátio da Escola, para que todos possam ter acesso e compartilhar do saber. 

Para a confecção do livro, os alunos serão divididos em quatro grupos e 

cada equipe será responsável por uma etapa do conto, sendo: I. Introdução: 

neste grupo os alunos deverão pensar na lição de moral que querem transmitir 

aos que irão ler o livro; II. Desenvolvimento: neste grupo os alunos deverão 

criar os personagens, como por exemplo: a personagem principal que deverá 

ser bonita, divertida, bondosa e também engraçada e em oposição a outra má. 

Nesta etapa o grupo deverá utilizar e abusar da magia, lembrando que os 

animais podem falar e agir como seres humanos; III. Conclusão: o grupo que 

http://muraldebugarin.com/conto-de-fadas-para-mulheres-modernas-luis-fernando-verissimo/
http://muraldebugarin.com/conto-de-fadas-para-mulheres-modernas-luis-fernando-verissimo/


ficar com o desfecho terá a missão de finalizar o conto que poderá ou não ter 

um final feliz, pois, será responsabilidade dos alunos.  

Novamente, o(a) professor(a) fará as devidas correções com a ajuda de 

outros professores de Língua Portuguesa da escola, para em seguida levar o 

trabalho completo aos alunos, na sala de aula, para poderem fazer a leitura 

coletiva. 

 

 

Professor(a) lembre-se, para que os alunos consigam produzir o 

livro, será importante a retomada de conteúdo, como por 

exemplo: estrutura dos Contos de Fadas, discurso direto e 

indireto, intertextualidade e paródia. Essa explicação ou 

retomada deve ser preparada em Power Point. 

 

 

 

13º MOMENTO 

[3h/a] 

 

AULA COM VÍDEO 

 

Objetivos: 

 

 Perceber detalhes no vídeo, como por exemplo: tipo de roupa utilizada 

pelos personagens, comportamentos, cenário, que poderão servir de base para 

a montagem de uma peça teatral; 

 Estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de 

síntese. 



Nesta atividade, o(a) professor(a) conduzirá os alunos para uma aula 

com vídeo que estará disponível no site: 

<https://www.youtube.com/watch?v=1yC9lJC-h98>, baseado na obra de Pedro 

Bandeira O Fantástico Mistério de Feiurinha. É importante o professor trabalhar 

com aulas diferenciadas, dispondo de recursos audiovisuais que permitem a 

ativação de sentidos e apresentam diversidades no aprendizado.  

 

 

Professor(a), é importante que antes dos alunos assistirem ao 

vídeo, seja feita um relato dos principais pontos a serem 

observados. Não se esqueça de lembrá-los de trazer caderno, 

caneta e lápis para fazerem as devidas anotações. 

 

 

 

14º MOMENTO 

[4h/a] 

 

PREPARAÇÃO DE UMA PEÇA TEATRAL 

 

Objetivos: 

 

 Expressar sentimentos e opiniões através das encenações; 

 Promover a autoestima dos alunos; 

 Explorar a comunicação oral; 

 Desenvolver aulas interdisciplinares, que possam dialogar com demais 

áreas do conhecimento. 

  Com a ajuda de um(a) professor(a) da disciplina de Artes, os alunos 

farão a confecção das máscaras dos principais personagens da peça teatral 

baseada no livro “O Fantástico Mistério de Feiurinha”. Com auxílio de 

https://www.youtube.com/watch?v=1yC9lJC-h98


professores voluntários, os alunos realizarão em período contraturno, os 

ensaios para posterior apresentação à Comunidade Escolar.  

Para que a família dos alunos e demais interessados venham participar 

da apresentação, serão elaborados convites com a ajuda do(a) professor(a) de 

Artes. 

 

 

Professor(a) lembre-se que para realizar essa atividade é 

necessário que seja em contraturno, e para isso, os pais deverão 

ser comunicados com antecedência. 

 

 

 

15º MOMENTO 

[2h/a] 

 

 

APRESENTAÇÃO À COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Objetivos:  

 

 Apresentar o trabalho realizado com os alunos à Comunidade Escolar; 

 Estimular a prática de atividades diferenciadas com os alunos almejando o 

gosto pela leitura. 

Os alunos irão apresentar à comunidade escolar em período e horário 

previamente marcados pelo professor(a) e direção, no pátio da escola. Antes 

de iniciar a apresentação da peça teatral, o(a) professor(a) fará uma breve 

exposição do trabalho que foi realizado com a turma, destacando os objetivos 

de cada atividade e os resultados alcançados. 

 



 

Professor(a) lembre-se que para a apresentação será necessário 

à preparação do cenário e do ambiente para recepcionar o 

coletivo da escola. Os alunos ficarão encarregados de fazer a 

abertura e o encerramento da peça teatral. 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação se dará ao longo do desenvolvimento do trabalho sendo 

processual e continuada, levando em consideração o conhecimento adquirido e 

as dificuldades encontradas durante as explicações orais e também nas 

produções textuais. Neste momento da avaliação, é importante o(a) 

professor(a) levar em consideração o desenvolvimento e a aprendizagem dos 

alunos diante de todas as atividades desenvolvidas durante a implementação 

pedagógica. 

Em cada etapa da implementação, haverá uma observação do 

envolvimento e do interesse dos alunos pelas atividades propostas. Estas 

serão registradas para que no final do desenvolvimento da proposta 

pedagógica possam ser analisados os avanços e as dificuldades durante o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

6. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O primeiro passo deste projeto de educação será a apresentação da 

Intervenção Pedagógica à direção, à equipe pedagógica e aos professores da 

escola onde a Implementação ocorrerá durante o segundo semestre do ano 

letivo de 2015. Em seguida, será apresentada aos alunos do 6º ano do Colégio 

Estadual Anita Garibaldi - Ensino Fundamental e Médio. 



Após a explanação de como será desenvolvido o trabalho aos alunos, 

será aplicado um questionário investigativo com questões relacionadas aos 

Contos de Fadas e sua importância para a formação dos educandos. O 

objetivo desta atividade é partir do que os alunos sabem sobre o assunto 

Contos de Fadas, com intuito de aumentar o horizonte de expectativas e 

conhecimentos. 

Para estimular os alunos quanto à prática da leitura, o(a) professor(a) irá 

colocar os alunos sentados em círculo, na sala de aula, e realizará uma roda 

de leitura dos Contos de Fadas tradicionais, tais como: Cinderela, Branca de 

Neve, Chapeuzinho Vermelho e Rapunzel. Nesta atividade, o(a) professor(a) 

poderá fazer uma avaliação sobre o conhecimento prévio dos educandos 

analisando a leitura e a participação crítica sobre os textos lidos.  

Na aula seguinte, serão realizadas atividades diversificadas: caça-

palavras, cruzadas e questões de interpretação de texto. Estas serão 

realizadas individualmente, em outro momento os exercícios poderão ser 

realizados em grupo, promovendo a socialização da turma. 

Realizadas as atividades, é a hora de o(a) professor(a) apresentar à 

turma o livro que serviu de base para a elaboração do projeto: “O Fantástico 

Mistério de Feiurinha”, autoria de Pedro Bandeira, e também falará um pouco 

sobre o autor do livro.  

No decorrer das aulas, o(a) professor(a) conduzirá os alunos ao 

laboratório de informática para realizarem uma pesquisa sobre o autor e as 

obras por ele escrita. Feita a pesquisa, os alunos retornarão à sala de aula, e 

em equipe farão um cartaz contendo a biografia do autor e o colocarão no 

mural da escola para que todos os demais alunos e professores vejam o 

trabalho que está sendo realizado. 

A próxima atividade a ser realizada, visará a leitura coletiva da obra de 

Pedro Bandeira: “O Fantástico Mistério de Feiurinha”. Logo em seguida, será o 

momento de trabalhar de maneira interdisciplinar com o(a) professor(a) de 

História que fará um relato sobre a origem dos Contos de Fadas, ressaltando o 

seu contexto histórico.  

A pesquisa é um meio utilizado para que o aluno alcance o aprendizado, 

diante disto a próxima atividade vai exigir que pesquisem em jornais, revistas e 

internet sobre as mulheres na atualidade, verificando não só os casos de 



sucesso, como os de fracasso também. Feita a pesquisa, será realizada uma 

apresentação em sala de aula para a interação dos demais alunos. 

Toda atividade lúdica pretende envolver os alunos e os mesmos acabam 

aprendendo brincando. Com esta metodologia, o(a) professor(a) realizará uma 

atividade dispondo os alunos em grupo, depois receberão uma caixa com 

várias palavras contendo características dos personagens dos Contos de 

Fadas estudados durante este trabalho. Cada equipe estará com uma caixa e 

com as palavras escritas em uma única cor, sendo: azul, verde, vermelho ou 

amarelo, para que no final da atividade o(a) professor(a) possa fazer a 

contagem e ver qual grupo acertou mais. Cada palavra deverá ser colocada por 

um aluno que estará disposto em coluna e assim que o primeiro tiver terminado 

de fixar a palavra no painel, na frente da sala, o segundo já sairá com outra 

palavra. E assim sucessivamente, até que todas as palavras sejam postas no 

painel ao lado dos personagens. No final dessa atividade, o(a) professor(a), 

juntamente com os alunos, fará a contagem para ver qual grupo conseguiu 

absorver mais conhecimento sobre os Contos de Fadas. 

A produção de texto será contemplada nesta atividade quando os alunos 

baseando-se nos Contos de Fadas tradicionais e no livro “O Fantástico Mistério 

de Feiurinha” farão uma produção de texto, inventando uma história exclusiva.    

Dando continuidade ao trabalho, os alunos de posse de suas produções 

e divididos em grupo, realizarão a confecção de um livro, cujo título será os 

próprios alunos que o escolherão. Essas produções serão expostas durante a 

semana da família na escola, para que a comunidade possa contemplar o que 

os seus filhos como estudantes estão produzindo e aprendendo na escola. 

A sala será dividida em grupo e cada um ficará responsável por uma 

etapa do livro, sendo que o enfoque principal será discutido em sala de aula 

para que os alunos não fujam do tema central. Nesta atividade, a criatividade e 

a imaginação dos alunos serão de grande valia. 

A aula com vídeo será uma atividade que terá o objetivo de fazer com 

que os alunos percebam alguns detalhes na encenação e tenham também um 

olhar crítico sobre a produção. Depois de assistirem ao filme, começarão as 

atividades práticas das quais os alunos estarão elaborando as máscaras e 

também ensaiando para a apresentação à comunidade. Esta atividade terá o 

auxílio de um(a) professor(a) de Artes, que também os auxiliará na confecção 



dos convites que será entregue aos pais para assistirem à apresentação do 

teatro. 

Para finalizar, o(a) professor(a) na data marcada, antes da apresentação 

dos alunos, fará um breve relato de como surgiu a ideia e como foi colocada 

em prática, destacando os pontos positivos e negativos do trabalho. Em 

seguida, os alunos farão a apresentação com máscaras retratando os 

personagens. A ideia da máscara surgiu pensando em uma possível solução: 

os alunos do 6º ano poderão sentir vergonha ou receio no momento da 

apresentação e com a máscara sentirão mais tranquilidade para se 

apresentarem. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se que este trabalho possa proporcionar aos alunos o interesse 

não somente pela leitura, como também por outras atividades, a saber: 

pesquisa, produção e análise de textos.  

Ressalta-se, portanto, a importância de mais professores estarem 

apoiando a realização deste projeto e de outros que tenham como meta 

despertar o gosto pela leitura, pois o aluno tendo o domínio da mesma estará 

apto a desenvolver qualquer outra atividade na escola, sem contar que sua 

participação na sociedade será mais eficaz e dinâmica. 
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