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1 - APRESENTAÇÃO 

 

 A literatura como produção humana está intrinsecamente ligada a vida social. 

Dessa forma, a leitura literária é fundamental, pois como produto literário está sujeito 

a modificações históricas, portanto, não pode ser apreensível somente em sua 

constituição, mas em suas relações dialógicas com outros textos. Assim, de acordo 

com Lajolo(2005), é na literatura que se constrói os diferentes imaginários. 

 

É a literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os 

diferentes imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e 

comportamentos através dos quais uma sociedade expressa e discute, 

simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias. Por isso, a 

literatura é importante no currículo escolar: o cidadão, para exercer 

plenamente sua cidadania, precisa apossar-se dela, tornar-se seu usuário 

competente, mesmo que nunca vá escrever um livro: mas porque precisa ler 

muito. ( LAJOLO, 2005, p. 106).  

 

 Nessa perspectiva, este Projeto de Intervenção Pedagógica apresenta um 

trabalho voltado para a leitura com o intuito de contribuir teórico e metodologicamente 

para uma ampliação nos conhecimentos relacionados ao ensino da literatura no 

contexto da sala de aula. A análise das leituras dar-se-á a partir do gênero textual 

contos maravilhosos, pelo fato que as narrativas da tradição continuam encantando 

crianças e adultos, principalmente, por evidenciarem processos psíquicos e conflitos 

que independem do tempo para existirem. 

 Para Coelho (2000, p. 172), os contos maravilhosos tem raízes em narrativas 

orientais, difundidas pelos árabes, e cujo modelo mais completo é a coletânea “As mil 

e uma noites”, ( em que encontramos histórias como Aladim e a Lâmpada Maravilhosa 

e Ali Babá e os Quarenta Ladrões) e ainda O Gato de Botas, Joãozinho e o pé de 

feijão, Os músicos de Bremen, etc.. O Núcleo das aventuras é sempre de natureza 

material, sensorial e social seguidos da busca da riqueza, a satisfação do corpo e a 

conquista do poder. Em contrapartida, temos o conto de fadas que é de natureza 



espiritual, ética e existencial. Originou-se entre os celtas, com heróis e heroínas, cujas 

aventuras estavam ligadas ao sobrenatural, ao mistério do além-vida e visavam a 

realização interior do ser humano. 

 Tanto os contos de fadas como os contos maravilhosos são narrativas de 

encantamento, provêm de fontes distintas, com uma problemática diversificada ente 

si. Assim, os contos de fadas, havendo fadas ou não, se constituem com elementos 

do maravilhoso, tendo como eixo uma problemática existencial. A problemática central 

gira em torno da realização do herói ou da heroína, na maioria das vezes, isso está 

ligado à união homem-mulher. Há sempre um ideal a ser alcançado, um obstáculo ou 

provas a serem vencidas pelo herói ou pela heroína, a fim de que possam alcançar 

autorrealização existencial. No entanto, a busca da aventura é o ponto de partida para 

um encantamento, ou uma metamorfose. Já os contos maravilhosos se desenvolvem, 

via de regra, em um ambiente mágico, e tem como eixo gerador uma problemática 

social. O herói deseja se realizar socioeconomicamente. O ponto de partida para a 

busca da aventura é a miséria, ou a necessidade de sobrevivência. 

 A publicação desses contos continua acontecendo no mundo inteiro. Muitos 

são transformados em filmes ou peças de teatro e servem de inspiração para a criação 

de outras histórias. Daí aparecerem em diferentes versões, isto é, narrativas que 

apresentam semelhanças e diferenças em relação à narrativa original. 

 Nesse sentido, compreendemos que tanto os contos maravilhosos como os 

contos de fadas são importantes para o desenvolvimento do mundo imaginário da 

criança e do adolescente. Ao lermos esses contos, comparando-os, percebemos 

diferentes formas de visão do homem perante à vida. Isso confirma a ideia de que as 

mudanças pelas quais as sociedades passam ao longo do tempo, influenciam, de 

maneira direta, a arte, a literatura e os costumes. 

 Sendo assim, este trabalho é relevante pois busca repensar práticas 

pedagógicas, propondo uma experiência de leitura a partir dos contos maravilhosos, 

que possibilitem a motivação do aluno para uma leitura crítica, e que venha atender 

às necessidades de bem viver no mundo moderno, permitindo ao adolescente 

compreender melhor o presente e seu papel como sujeito histórico. 



 Para tanto, a abordagem das leituras se dará pela utilização de CADERNO 

TEMÁTICO/PEDAGÓGICO em forma de oficinas, com alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental, no Colégio Estadual Dirce de Aguiar Maia, Maringá-PR. 

 

 

2- CADERNO TEMÁTICO/PEDAGÓGICO 

 

 

 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE CONTOS MARAVILHOSOS: DA 

SENSIBILIDADE À CRÍTICA 

 

 

 

2.1- OFICINA 1 

 

REVISITAÇÃO DOS CONTOS DE FADAS TRADICIONAIS: DO EN CANTAMENTO 

PARA A REALIDADE 



 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=10&start=40 

Figura 1 – contos de fadas – Cinderela 

ATIVIDADE 1 

 Iniciar o trabalho com o gênero, questionando sobr e a história dos 

contos de fadas e contos maravilhosos, seus element os característicos, e o 

que eles sabem a respeito do gênero.  

 

CONVERSA SOBRE OS CONTOS DA TRADIÇÃO  

1-O que são contos de fadas? 

2-O que são contos maravilhosos? 

3-Qual é a diferença entre contos de fadas e contos maravilhosos? 



4-Quais contos das narrativas de tradição oral que você já leu? 

5-Você gosta de ler esse tipo de narrativa? Por quê? 

6-O que você lembra dos contos que você já leu? 

7-Você sabe o nome de alguns escritores de contos de fadas? E nome de 

personagens? 

8-Quais tipos de personagens sempre aparecem nos contos de fadas? 

9-O que os contos das narrativas de tradição oral têm em comum? 

10-Quais são as expressões que iniciam a maioria dos contos das narrativas de 

tradição oral? 

 

ATIVIDADE 2 

 Nessa atividade, o aluno deverá fazer o reconhecim ento das histórias por 

meio de alguns elementos característicos dos person agens. 

 

RECONHECENDO AS VELHAS HISTÓRIAS 

1-Quem usou “sapatinhos de cristal” no baile oferecido pelo príncipe? 

2-Quem teve que dormir nas cinzas do fogão por ordem da madrasta? 

3-Quem era a moça que tinha longas tranças e ficou presa em uma torre? 

4-Quem era o personagem que queria pegar os três porquinhos? 

5-Qual personagem de contos maravilhosos se transforma em um boneco de 

madeira? 

6-Que personagem de contos é devorada pelo lobo? 

7-Que personagem de história usa botas sete léguas? 

8-Que personagem de história teve que morar com uma fera? 

9-Quem foi parar na casa dos sete anões? 

10-Quem foi roubada pela bruxa quando era bebê? 



 

ATIVIDADE 3 

LEITURA COMPLEMENTAR: 

 Fazer a leitura sobre a história dos contos de tra dição oral, elencamos os 

primeiros registros e seus autores. Para isso, cada  aluno receberá uma folha 

impressa do material com o seguinte texto explicati vo: 

 

 A HISTÓRIA DOS CONTOS DE TRADICÃO ORAL 

 

 As histórias dos contos de tradição oral (contos de fadas e contos 

maravilhosos) são muito antigas. Suas origens nos remete a tempos pretéritos e eram 

transmitidas de boca em boca: quem ouvia uma história, memorizava-a e contava-a 

para outras pessoas, que faziam o mesmo. Assim, os contos passaram a fazer parte 

da herança cultural que conhecemos como tradição oral. A tradição oral é o modo de 

conservar conhecimentos e transmiti-los de uma geração para a outra pelas rodas de 

conversas, sem registros escritos. Assim, “quem conta um conto aumenta um ponto”, 

ou seja, ao recontarem uma história, as pessoas modificavam-na, aumentando ou 

diminuindo partes daquilo que tinham ouvido. Desse modo, de acordo com o público 

os contadores adaptavam a história aos diferentes públicos, influenciados pelo tempo 

e pelo lugar onde viviam. Essas histórias sofriam mudanças porque incorporavam os 

modos de vida e de pensar das pessoas das diversas épocas e regiões por onde 

circulavam. 

 Depois da invenção da imprensa (século XVI), algumas pessoas acharam 

importante registrar essas histórias em livros para que elas não fossem esquecidas 

ao longo do tempo. Uma dessas pessoas foi o francês Charles Perrault (1627-1703) , 

que publica na França um livro: As Histórias ou Contos de Outrora , que incluía A 

Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, O Barba-Azul, O Gato de Botas, As Fadas, 

Cinderela e o Pequeno Polegar.A coletânea de Perrault foi importante porque ele 

escreveu os contos com seriedade, fazendo algumas adaptações, adicionando 

versinhos no final para explicar a moral das histórias. 



 Na Alemanha, no século XIX, os dois irmãos, Jacob Grimm (1785-1863) e 

William Grimm (1786-1859) , se tornaram os mais famosos coletores de contos da 

tradição oral. Eles se interessavam muito pelos costumes da sua terra, resolveram 

registrar por escrito os contos que eram muito conhecidos em seu país. Então, 

publicaram um livro: Contos da Criança e do Lar , da qual fazem parte as histórias 

como: A Bela Adormecida no Bosque, Branca de Neve, Rapunzel, O Pássaro 

Dourado, Joãozinho e Mariazinha e O Lobo e os Sete Cabritinhos. 

 A publicação desses contos continua sendo feita até hoje, em diferentes 

versões, nos mais diferentes países. Muita coisa já foi alterada da versão original de 

Perrault até as versões de Walt Disney, mas muitos elementos permanecem 

inalterados, como castelos, reis rainhas, príncipe e princesas, madrastas e feiticeiras, 

valentes heróis e heroínas que enfrentam terríveis perigos. 

 De 1837 a 1874 – Hans Christian Andersen , um dinamarquês, publicou 

centenas de histórias, como A Pequena Sereia, O Patinho Feio, A Roupa Nova do 

Imperador, etc. Esse grande escritor não só modificou as histórias originais, como 

inventou suas próprias histórias inspiradas em incidentes de sua própria vida, como 

as que envolviam a profissão de seu pai, que era sapateiro. 

 Assim, a tradição de contar “contos de fadas” e “contos maravilhosos” não 

termina com Hans Christian Andersen. Desde então, histórias novas e antigas têm 

sido contadas e recontadas. A mesma coisa acontece quando você lê um conto, ao 

recontá-lo, você modifica-o e readapta-o, deixando suas impressões de acordo com o 

tempo e o lugar vivido. 

Fonte: Coleman, Michael – Dez Mais: horripilantes contos de fadas / ilustrações de 

Michael Tickner; Tradução de Daniel Galera. – São Paulo: Companhia das Letras, 

2006. 

 

ATIVIDADE 4  

 

LEITURA DOS CONTOS:  

- CINDERELA 



- A GATA BORRALHEIRA 

 

-Você já conhece a história de Cinderela ou A gata borralheira? 

-Vamos ler as duas versões comparando as semelhanças e diferenças entre as duas 

versões. 

 

  



LEITURA 1:  

CINDERELA 

(Charles Perrault) 

Era uma vez uma bela jovem chamada Cinderela que vivia com o seu pai, um 

comerciante viúvo e muito rico. Cinderela perdera a mãe ainda criança e o seu pai, 

pensando que Cinderela precisava de uma nova mãe, decidiu casar-se novamente. A 

madrasta da Cinderela, também era viúva e tinha duas filhas muito feias e muito más, 

do seu primeiro casamento. 

[...] 

Quando o pai de Cinderela morreu, por ordem da madrasta, Cinderela passou 

a dormir no sótão e a vestir-se de farrapos. Cinderela nada mais tinha que o seu pobre 

quarto e os seus amigos animais que habitavam na floresta. 

Um certo dia foi anunciado naquele reino que o Rei iria dar um baile no castelo, 

para que o seu filho, um jovem e belo príncipe, pudesse escolher entre todas as jovens 

do reino, aquela que seria sua esposa. 

Temendo que Cinderela fosse escolhida pois ela era realmente muito bela, a 

madrasta proibiu Cinderela de ir ao baile, argumentando não ter roupas adequadas 

para a vestir, enquanto suas irmãs experimentavam vestidos luxuosos para a festa. 

[...] 

- Como sou infeliz! Não tenho nem tecido nem tempo para fazer um novo 

vestido… 

Nesse mesmo momento, apareceu a sua fada madrinha que lhe disse: 

-Não chores mais Cinderela, pois com a minha varinha mágica transformarei 

esta abóbora num coche puxado por quatro lindos cavalos brancos e destes panos 

velhos farei o mais formoso dos vestidos! 

 



 

 

 

 

E então, Cinderela apareceu vestida com um lindo vestido azul e uns delicados 

sapatinhos de cristal; ao seu lado encontrava-se uma luxuosa carruagem dourada e 

um cocheiro muito bem vestido que gentilmente, lhe abria a porta. 

[...] 

Quando entrou no salão, Cinderela estava tão bela que a 

madrasta e as suas irmãs, apesar de acharem aquele rosto familiar, não conseguiram 

reconhecê-la. 

O príncipe, que não tinha demonstrado até então qualquer interesse pelas 

meninas que se encontravam na festa, mal viu Cinderela, apaixonou-se perdidamente 

por ela. 

Cinderela e o príncipe dançaram a noite inteira até que o relógio do castelo 

começou a tocar as doze badaladas. Cinderela ao ouvir o relógio, fugiu correndo pela 

escadaria que levava até aos jardins, mas no caminho, deixou ficar um dos seus 

sapatos de cristal. 

O príncipe desolado, apanhou o sapato e, no dia seguinte ordenou aos criados 

do palácio que procurassem por todo o reino a dona daquele pequeno e delicado 

sapato de cristal. 

[...] 



Foi então que Cinderela surgiu na sala, e o criado insistiu em calçar-lhe o 

sapato. Este entrou sem dificuldade alguma. A madrasta e as suas duas filhas nem 

queriam acreditar! 

O príncipe, sabendo do sucedido, veio imediatamente buscar a Cinderela, 

montado no seu cavalo branco e levou-a para o castelo, onde a apresentou ao rei e à 

rainha. Poucos dias depois, casaram-se numa linda festa, e foram felizes para 

sempre. 

O texto completo está disponível em: 

http://bebeatual.com/historias-cinderela_61 

 

LEITURA 2: 

A GATA BORRALHEIRA 

(Irmãos Grimm) 

Era uma vez um homem muito rico, cuja mulher adoeceu. Esta, quando sentiu 

o fim aproximar-se, chamou a sua única filha à cabeceira e disse-lhe com muito amor: 

-Amada filha, continua sempre boa e piedosa. O amor de Deus há de acompanhar-te 

sempre.  

[...] 

A menina ia todos os dias para junto do túmulo da mãe chorar e regar a terra 

com suas lágrimas. E continuou boa e piedosa. Quando o inverno chegou, a neve fria 

e gelada da Europa cobriu o túmulo com um manto branco de neve. Quando o sol da 

primavera o derreteu, o seu pai casou-se com uma mulher ambiciosa e cruel que já 

tinha duas filhas parecidas com ela em tudo. 

[...] 

Terminada a compra, ele comprou os vestidos para as enteadas e as joias que 

tinham pedido e no caminho de regresso cortou para a filha um ramo da primeira 

árvore que encontrou. De uma Oliveira. Ao chegar em casa, deu às enteadas o que 

lhe tinham pedido e entregou à filha um galho de oliveira, árvore que produz azeitonas. 



Ela correu para junto do túmulo da mãe, enterrou o ramo na terra e chorou tanto que 

as lágrimas o regaram. Começou a crescer e tornou-se uma bela árvore. 

[...] 

Pouco depois o rei anunciou a todo o reino que ia dar uma festa durante três 

dias para a qual estavam convidadas todas as jovens que queriam casar-se, a fim de 

que o príncipe herdeiro pudesse escolher a sua futura esposa. 

[...] 

Duas pombinhas brancas, seguidas de duas rolinhas e de uma nuvem de 

passarinhos entraram pela janela da cozinha, e começaram a bicar as lentilhas. E 

muito antes de terminarem as duas horas concedidas, separaram as lentilhas. 

Entusiasmada, a menina foi mostrar à madrasta o prato com as lentilhas escolhidas.  

[...] 

Quando entrou no salão de baile, todos os presentes se admiraram perante 

tamanha beleza. Mas as mais surpreendidas foram as duas filhas da madrasta que 

estavam convencidas que seriam as mais belas da festa. Porém, nem elas, nem a 

madrasta ou o pai reconheceram a Gata Borralheira. 

O príncipe ficou fascinado ao vê-la. Tomou-a pela mão e os dois começaram o baile. 

Durante toda a noite esteve ao seu lado e não permitiu que mais ninguém dançasse 

com ela. 

[...] 

Ao chegar a hora da despedida, o príncipe voltou a oferecer-se para 

acompanhá-la, mas ela insistiu que preferia voltar sozinha para casa. Mas desta vez 

o príncipe seguiu-a. De repente, parecia que tinha sido engolida pelo chão. Em vez 

de entrar em casa, a jovem Gata Borralheira, de vergonha, escondeu-se atrás de uma 

frondosa oliveira que havia no jardim. O príncipe continuou a procurá-la pelas 

redondezas, até que decepcionado regressou ao palácio. 

[...] 

Na manhã seguinte, mandou os seus mensageiros difundirem por todo o reino 

que se casaria com aquela que conseguisse calçar o precioso sapato. 

Depois de todas as princesas, duquesas e condessas o terem inutilmente 



experimentado, ordenou aos seus emissários que o sapato fosse provado por todas 

as jovens, qualquer que fosse a sua condição social e financeira. 

[...] 

As minhas ordens dizem que todas as jovens sem exceção devem 

experimentar o sapato. Tragam-na à minha presença. Eu mesmo lhe calçarei. 

A Gata Borralheira tirou um dos pesados tamancos e calçou o sapato sem o menor 

esforço. Coube-lhe perfeitamente. 

[...] 

Chegaram ao palácio e de imediato foi celebrado o casamento. Quando os 

habitantes do reino souberam da forma como o malvado e desnaturado pai, a 

madrasta e as duas filhas tinham tratado aquela que agora era a sua adorada 

princesa, começaram a desprezá-los de tal modo que eles tiveram que abandonar o 

país. A princesa, fiel à promessa feita à mãe, continuou a ser piedosa e bondosa como 

sempre e continuou a visitar o seu túmulo e a orar debaixo da árvore, testemunha de 

tantas dores e alegrias. 

 

O texto completo está disponível em: 

 

http://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/a_gata_borralheira_cinderela 

 

ATIVIDADE 5 

ANALISANDO OS CONTOS “CINDERELA” E “A GATA BORRALHE IRA” 

1) A partir da leitura dos contos “Cinderela” e “A Gata Borralheira” aponte pelo menos 

uma diferença e uma semelhança entre as duas versões. 

a)Diferença:__________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b)Semelhança:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 



2) Em qual das versões a personagem “Cinderela” se apresenta mais triste? Que 

palavras ou frases levaram você a perceber essa tristeza? 

___________________________________________________________________ 

3) Nas duas versões ocorre um acontecimento muito importante.  

a) Que acontecimento é esse? 

___________________________________________________________________ 

b) Em qual das versões o baile parece ser mais importante? 

___________________________________________________________________ 

 

4) Quem ajuda a “Cinderela” ir ao baile na primeira versão e na segunda versão? 

a) Primeira versão:____________________________________________________ 

b) Segunda versão:___________________________________________________ 

 

5) Ao lermos o final dos dois contos percebemos que as irmãs de CINDERELA têm 

destinos diferentes da primeira versão para a segunda versão. Aponte-as: 

a) Primeira versão:_____________________________________________________ 

b) Segunda versão:____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



6) DESCOBRNDO HERÓIS E VILÕES: Analisando as duas versões dos contos, que 

palavras descrevem as boas qualidades da protagonista ou heroína e as más 

qualidades das vilãs ou antagonistas. Utilize o quadro a seguir para realizar a 

atividade: 

Qualidades da protagonista  

(ou heroína) 

Qualidades das antagonistas  

(ou vilãs) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

7) Relacione as colunas observando como se dá as marcas de passagens de tempo 

nas histórias. 

(1) Primeira saída para o baile. 

(2) Segunda saída para o baile. 

(3) Terceira saída para o baile. 

 

(    ) No terceiro dia... 

(    ) Quando já não havia ninguém em casa... 

(    ) No outro dia... 

8) Se você tivesse que contar as histórias da CINDERELA qual das duas versões 

você contaria? 

___________________________________________________________________ 



9) Quais motivos que o levaram a ler contos de fadas, narrativas de aventuras e ou 

outras histórias? 

___________________________________________________________________ 

10) (RE) ELABORANDO CONCEITOS: Leia os questionamentos a seguir, depois use 

as siglas (CM) para marcar os conceitos relacionados às CINDERELAS MODERNAS  

e (CF) para marcar os conceitos relacionados aos CONTOS DE FADAS : 

a) (  ) Trabalha fazendo os serviços pesados da casa, é maltratada, até o dia em que 

aparece um belo príncipe a descobre e a salva. 

b) (  ) Elas estudam, trabalham, mas continuam esperando por um “príncipe 

encantado” que seja belo inteligente e apaixonado. 

c) (  ) A única salvação da princesa é o príncipe, se ele não aparecer, estará para 

sempre condenada a infelicidade. 

d) (  ) Esperar por um príncipe para salvá-la da luta diária, da vida monótona e que a 

levam para uma vida de rainha. 

e) (  ) Esperar por um príncipe que venha montado em um cavalo branco. 

f) (  ) Esperar por um príncipe que venha montado em um “carrão”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPLORANDO A ESTRUTURA DOS CONTOS DE FADA 

 

Os contos de fada possuem uma estrutura básica que não se altera. Observe as 

explicações no quadro a seguir: 

 

  

- Situação inicial : Apresentam as noções de tempo e espaço da narrativa; 

descreve-se a situação como habitualmente vivem os personagens principais. 

- Conflito : Um problema é introduzido à história, um fato ou uma situação nova 

muda a trama. Também podem ser introduzidos novos personagens que vão gerar 

conflitos às personagens principais. 

- Desenvolvimento : O desenvolvimento da narrativa envolve a intensificação o 

problema apresentado anteriormente. As personagens são envolvidas em 

situações diversas e são obrigadas a agir para resolver o conflito. 

- Clímax : Esse é o momento de maior tensão da narrativa. Nessa etapa da história, 

o personagem principal entra em confronto direto com o mal e luta para resolver o 

conflito. É o momento em que ocorre a transformação, como resultado da luta do 

bem contra o mal, obviamente que o bem sempre vencerá. 

- Desfecho : É a situação final da narrativa. Geralmente o príncipe casa com a 

princesa e a calma volta a se instalar.   



11) Agora, releiam os contos “Cinderela” e “A Gata Borralheira” identificando a 

situação inicial, o conflito, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho  para depois 

completar o quadro a seguir: 

 Situação 

inicial 

Conflito Desenvolvimento  Clímax Desfecho 

De acordo 

com o conto 

“Cinderela” 

 

 

 

 

 

     

De acordo 

com o conto 

“A Gata 

Borralheira”  

 

 

 

 

     

 

12) (RE)CONTANDO UM CONTO: Elabore um conto recontando uma história a partir 

das versões de CINDERELA.  Pense que você é um escritor profissional e que seus 

colegas vão ler a sua produção escrita. Antes de iniciar sua história, lembre-se: 

- Nos contos de fadas o tempo e o espaço são indefinidos, vagos; 

- Deve apresentar a heroína da história; 

- Para iniciar seu conto use as expressões características dos contos de fadas: “Era 

uma vez”, “foram felizes para sempre”, etc. 

- Inicie com uma situação de tranquilidade, a seguir passe para a situação de conflito; 

- Finalize a história; 



13) PARA A CONCRETIZAÇÃO DA ESCRITA :  

a) Debate sobre a escrita dos textos. 

b) Após a escrita dos textos, formar um círculo na sala de aula, onde cada autor vai 

ler a sua produção escrita para o grupo. 

c) Após a leitura dos textos, o professor irá recolher as produções dos alunos para 

fazer as devidas correções. Em seguida devolver os mesmos textos aos alunos para 

que possam realizar a reescrita textual.  

 

2.2 - OFICINA 2 

CONTOS MARAVILHOSOS: DO ENCANTAMENTO PARA A REALIDA DE 

ATIVIDADE 1 

LEITURA COMPLEMENTAR: 

O QUE SÃO CONTOS MARAVILHOSOS? 

 

De acordo com Nelly Novaes Coelho (2000), os contos maravilhosos e os 
contos de fadas apresentam diferenças essenciais quando analisados em função 
da problemática que lhes serve de fundamento. Assim, no início dos tempos, o 
maravilhoso  foi a fonte misteriosa e privilegiada de onde nasceram personagens 
que possuem poderes sobrenaturais; deslocam-se contrariando as leis da 
gravidade; sofrem metamorfoses contínuas; defrontam-se com as forças do bem e 
do mal personificadas; sofrem profecias que se cumprem; são beneficiadas com 
milagres; assistem a fenômenos que desafiam as leis da lógica, etc. 

 O conto maravilhoso tem raízes em narrativas orientais, difundidas pelos 
árabes, cujo modelo mais completo é a coletânea As Mil e Uma Noites. O núcleo 
das aventuras é sempre de natureza material/social/sensorial . Há uma busca 
constante pelas riquezas, pela satisfação do corpo e a conquista de poder, etc. 
Podemos citar como exemplos as obras de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa; 
Os Músicos de Brêmen; O Gato de Botas, etc. 

 Os contos de fadas são de natureza espiritual/ética/existencial , tem 
origem Celta e estão relacionados à realização interior do indivíduo após vencer 
grandes obstáculos impostos pela maldade de algum outro personagem, como se 
pode observar em narrativas como Rapunzel, A Bela e a Fera, A Bela 
Adormecida , etc. Daí a presença da fada, cujo o nome vem do termo latino 
“fatum”,  que significa destino. 



ATIVIDADE 2 

LEITURA 1 

A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFORO 

( Hans Christian Andersen) 

 

http://pt.wikisource.org/wiki/Contos_de_Andersen/A_pequena_vendedora_de_f%C3

%B3sforos#mediaviewer/File:Plate_facing_page_406_of_Fairy_tales_and_stories_(

Andersen,_Tegner).png 

Figura 2 – contos maravilhosos – A pequena vendedor a de fósforos 

 O frio era impiedoso; a neve estava caindo, e a noite escura já estava se 

aproximando; e essa era a última noite do ano – Véspera do Ano Novo. E foi nesse 

frio tenebroso e com essa escuridão inquietante que uma pobre garota, descalça e 

sem nenhuma proteção na cabeça, caminhava pelas ruas. Ela usava uma espécie de 

chinelo quando saiu de sua casa, mas de nada lhe adiantou, porque eram chinelos 

muito grandes para o seu tamanho. A sua mãe os usara por último, então você pode 

imaginar que eram chinelos para adulto. A medida que a garota atravessava a rua 

bem na hora em que duas carruagens estavam passando em alta velocidade, ela 

perdeu os chinelos. Um dos chinelos não pode ser encontrado, e o outro um garoto 



saiu correndo com ele. Ele disse que usaria o chinelo como berço quando fosse 

grande e tivesse seus filhos um dia.  

 Lá estava a pequena garota andando pra lá e pra cá com seus pequeninos pés 

desprotegidos, eles até estavam congelados por causa do frio intenso. Protegidos por 

um babador velho e usado, ela carregava alguns palitos de fósforos, e em sua mão 

ela exibia um deles. Ninguém havia comprado nada dela o dia todo, e ninguém havia 

lhe dado nem sequer uma moeda. Trêmula e com fome, ela, a pobre garota, 

continuava caminhando, olhando por toda a parte os quadros de miséria e tristeza. Os 

flocos de neve caiam sobre os seus cabelos longos e loiros, os quais se enrolavam 

com muita beleza em torno do seu pescoço; mas é lógico que ela não pensava em 

tais futilidades. Luzes brilhavam em todas as janelas, e no ar, havia um cheiro tão 

delicioso de ganso assado. “Ah! É véspera de Ano Novo,” ela pensou. [...] 

 

O texto completo pode ser encontrado no site: 

http://pt.wikisource.org/wiki/Contos_de_Andersen/A_ pequena_vendedora_de_f

%C3%B3sforos 

 

ATIVIDADE 3 

 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

1) A Pequena Vendedora de Fósforos é um conto que narra uma história infantil. Essa 

história vem sendo contada de pais para filhos há décadas. 

a) Há muitas situações em que essa história se instaura na vida real? 

___________________________________________________________________ 

b) Que situações são estas? 

___________________________________________________________________ 

c) O que você pensa a respeito? 

___________________________________________________________________ 



2) Era o último dia do ano, uma noite escura e gelada, a neve caía sobre a cidade. 

a) O que a protagonista fazia? 

___________________________________________________________________ 

b) Ela estava vestida adequadamente para a ocasião? 

___________________________________________________________________ 

c) Por que a vendedora de fósforos não quis voltar para casa? 

___________________________________________________________________ 

3) Nos contos maravilhosos sempre aparecem os vilões. Observa-se que na história 

há um vilão. 

a) Quem é esse vilão? 

___________________________________________________________________ 

b) Na sua opinião, esse vilão é mais cruel que os vilões que normalmente aparecem 

nos contos maravilhosos? Justifique. 

___________________________________________________________________ 

4) Geralmente um conto apresenta poucas personagens. 

a) Quem é a personagem principal? 

___________________________________________________________________ 

b) Como é descrita fisicamente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Como ela se sente ao longo da história? 

___________________________________________________________________ 

5) O conto retrata um único conflito. 

a) Qual é esse conflito? 

___________________________________________________________________ 



b) Em que espaço ocorre os fatos narrados? 

___________________________________________________________________ 

6) No conto os fatos narrados ocorrem num curto espaço de tempo. 

a) Copie do texto o trecho que indica quando se passa a história. 

___________________________________________________________________ 

b) Quem narra a história? 

___________________________________________________________________ 

7) A cada fósforo que a menina acendia correspondia a uma de suas visões e desejos. 

Relacione cada uma das visões de acordo com suas imagens evocadas: 

a) ao calor 

b) à beleza 

c) ao alimento 

d) a afeição 

(  ) Na terceira visão a menina vê a árvore mais linda de natal. 

(  ) Na última visão a menina vê sua avó. 

(  ) Na primeira visão ela se sente aquecida diante de um grande fogão. 

(  ) Na segunda visão ela vê um delicioso frango assado. 

 

8) Muitos contos maravilhosos  surgiram na Idade Média, na Europa, numa época 

em que havia muita miséria.  

a) Qual situação social é retratada no conto? 

___________________________________________________________________ 

b) Você conhece outros contos maravilhosos em que crianças têm de enfrentar o 

abandono, a fome e a injustiça social? 

___________________________________________________________________ 



c) Essas situações sociais de injustiças e miséria acontecem na vida real? Comente. 

___________________________________________________________________ 

9) Releia o texto “A menina dos fósforos” e complete o quadro a seguir: 

Situação 

inicial 

Complicação 

(conflito) 

Desenvolvimento  Clímax Desfecho 

     

     

     

     

     

     

     

 

10) O que vocês acham de modernizar a história? 

- Reescreva o texto colocando-o para os dias de hoje. 

- Escolha nome para as personagens. 

- O lugar onde os fatos vão ser narrados. 

- Quem aparece para ajudar a protagonista. 

- O que aconteceria no final. 

 

 

  



 

ATIVIDADE 4 

LEITURA 2 

 CONTO MARAVILHOSO – IRMÃOZINHO E IRMÃZINHA 

(Irmãos Grimm) 

 

http://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/irmaozi nho_e_irmazinha  

O irmãozinho pegou a irmãzinha pela mão e disse: - "Desde que a nossa 

mãezinha morreu não fomos mais felizes, e a nossa madrasta bate em nós todos os 

dias, e se tentamos nos aproximar dela, ela nos expulsa com os pés. A nossa refeição 

são os pedaços de pães duros que sobram, e o cachorrinho que fica debaixo da mesa 

tem mais sorte, porque para ele ela joga pedaços melhores. Tomara que o céu tenha 

pena de nós. Se a nossa mãe soubesse! Venha, vamos sair e andar pelo mundo." 

[...] 

Quando eles chegaram no próximo riacho a irmã ouviu quando ele também 

disse: - "Quem beber de mim será um lobo, quem beber de mim será um lobo." Então 

a irmã gritou: - "Por favor, querido irmão, não beba essa água, ou você vai ser tornar 

um lobo, e irá me devorar." O irmão não bebeu, e disse: - "Eu vou esperar até quando 

chegarmos na próxima fonte, mas eu então eu vou beber, diga você o que disser, 

porque a minha sede é grande demais." 

[...] 



E quando eles tinham percorrido uma grande parte do caminho, eles chegaram, 

finalmente, em uma pequena cabana, e a garota olhou dentro, e a cabana estava 

vazia, então ela pensou: - "Nós poderíamos ficar aqui e morar." Então ela começou a 

procurar folhas e musgos para fazer uma cama macia para o cabrito, e todas as 

manhãs ela saía para colher raízes, frutas e nozes para ela, e trazia grama verde para 

o cabrito, que comia tudo na mão dela, e estava contente e ficava brincando em volta 

dela. À noite, quando a irmãzinha estava cansada, e após ter feito as suas orações, 

ela punha a sua cabeça nas costas do cabritinho, que ficava como travesseiro, e ela 

dormia suavemente sobre ele. E se o seu irmão adquirisse de volta a sua forma 

humana, a vida se tornaria maravilhosa. 

[...] 

Mas a madrasta perversa, a qual era a culpada pelas crianças terem saído pelo 

mundo, achava o tempo todo que a irmãzinha tinha sido reduzida a pedacinhos pelos 

animais selvagens da floresta, e que o irmão tinha sido morto como cabritinho pelos 

caçadores. Então quando ela soube que eles estavam tão felizes, e passavam bem, 

a inveja e o ódio tomaram conta do seu coração e ela não conseguia ter paz, e ela 

não queria pensar em nada que não fosse trazer infelicidade a vida deles novamente. 

A sua própria filha, que era tão feia quanto um filhote de cruz credo com Deus me 

livre, era caolha, e disse resmungando para ela: "Rainha, eu é que devia ser a rainha." 

- "Pode ficar sossegada," respondeu a velhinha, e a consolava dizendo: "quando 

chegar a hora eu estarei preparada." 

[...] 

Então ela contou ao rei a maldade que a bruxa perversa e a sua filha eram 

culpadas do que tinha acontecido com ela. O rei ordenou que elas fossem 

apresentadas diante do tribunal, e o julgamento foi decidido em condenação para elas. 

A filha dela foi levada para a floresta onde ela foi feita em pedacinhos pelos animais 

selvagens, mas a bruxa foi atirada no fogo e queimada até virar brasa. E quando ela 

era queimada, o cabritinho mudou o seu aspecto e tomou a forma humana novamente, 

então a irmãzinha e o irmãozinho viveram felizes juntos até o fim dos seus dias. 

 

O texto completo está disponível em: 

http://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/irmaozinho_e_irmazinha 



ATIVIDADE 4 

TROCANDO IDEIAS 

 

1) Hoje ainda existem muitas crianças abandonadas? 

2) Por que há tantas crianças abandonadas nas ruas? 

3) Quem são os personagens principais da história? 

4) Quem seria a bruxa? 

5) Por que as crianças saíram de casa? 

6) Que solução as crianças encontraram para se abrigar? 

7) Quem apareceu e salvou as crianças? 

8) O que aconteceu com a linda jovem, a irmãzinha? 

9) Qual foi o feitiço que a bruxa praticou com a rainha? 

10) Nos contos as bruxas praticam a metamorfose, isto é mudam de forma. Quais as 

formas que a bruxa se apresenta no texto? 

11) No final da narrativa, o que aconteceu com a bruxa perversa e sua filha? 

12) Em que momento da narrativa acontece a magia, o elemento sobrenatural, onde 

o feitiço é desfeito? 

13) Você considera as crianças do conto espertas? Comente. 

14) Compare o conto Irmãozinho e Irmãzinha  com o conto A pequena vendedora 

de fósforos : 

- O que ambos têm em comum? 

- Ambos têm um final feliz? 

15) Releia a história “Irmãozinho e Irmãzinha” e complete o quadro a seguir: 

 

Situação 

inicial 

Complicação 

(conflito) 

Desenvolvimento  Clímax Desfecho 

     

     

     

     

     

     

     



 

LEITURA COM A FAMÍLIA 

 

- Em casa leia o conto com a família. Após isso escreva o que seus familiares acharam 

da história. Depois comente em sala de aula as observações que você registrou, 

seguindo os questionamentos a segui: 

- Em que horário foi feita a leitura do conto? 

- Quem leu a história? 

- Em que lugar da casa foi realizada a leitura? 

- Quantas pessoas participaram da leitura?  

- Quem eram as pessoas envolvidas na leitura?  

- Sua família gostou da história? Sim ou não? Por quê? 

 

ATIVIDADE 5 

 

LEITURA 3 

 

 CONTO MARAVILHOSO – OS SAPATINHOS VERMELHOS 

(Hans Christian Andersen) 

 

Era uma vez uma menina, bonitinha e delicada, que no verão tinha de andar 

sempre descalça, pois era pobre, e no inverno tinha de usar grandes sapatos de 

madeira, que lhe deixavam o tornozelo vermelho e dolorido. 

Na aldeia morava a velha sapateira. De velhas tiras vermelhas de vestidos, ela 

fez, como melhor pôde, um par de sapatos. Eram estes, na realidade, bem grosseiros, 

mas feitos com a melhor das intenções, para serem presenteados à menina, que se 

chamava Karen. 

Precisamente no dia em que sua mãe foi enterrada, Karen recebeu os sapatos 

vermelhos, e pela primeira vez os calçou. Não eram muito adequados para o luto, mas 

ela não tinha outros; e, com eles nos pés, sem meias, Karen acompanhou o pobre e 

tosco caixão da sua mãe. 

[...] 

Certa vez, a Rainha percorreu o país, levando em sua companhia a sua filhinha, 

que era princesa. O povo aglomerou-se em frente ao palácio, e Karen também lá 



estava. A princesinha, num luxuoso vestido branco, assomou à janela, deixando-se 

ser vista pelo povo. Não tinha ela vestido de cauda, nem coroa de ouro na cabeça; 

mas calçava lindos sapatos vermelhos, de marroquim. Como eram diferentes 

daqueles que a velha sapateira da aldeia costurara para Karen! Sim: nada neste 

mundo se podia comparar a uns sapatos vermelhos! 

[...] 

Toda a gente olhava para os pés dela. Quando ela atravessou a igreja, para ir 

ao coro, pareceu-lhe que até os velhos retratos coloridos nas sepulturas — retratos 

de sacerdotes e de suas esposas, com golas e trajes pretos — não despregavam os 

olhos dos seus sapatos vermelhos. E só nos sapatos ela pensava, quando o padre 

lhe pôs a mão na cabeça e, falando do sagrado batismo, e da aliança com Deus, disse 

que, dali por diante, depois da crisma, ela seria uma pessoa adulta. O órgão soava, 

solene, as vozes das crianças elevavam-se, no coro, juntamente com a do velho 

cantor da igreja, mas Karen só pensava nos sapatos vermelhos. 

[...] 

A velha senhora adoeceu. Dizia-se que não sobreviveria. Seu estado requeria 

cuidados e tratamentos especiais, e ninguém melhor que Karen para encarregar-se 

deles. Na cidade, porém, havia um grande baile, para o qual Karen fora convidada. 

Ela olhou a velha senhora, que de qualquer modo não iria sobreviver, olhou os sapatos 

vermelhos, e achou que não havia pecado em calçá-los. Calçou-os, e foi ao baile. 

[...] 

Um clarão surgiu entre as árvores. Karen julgou que fosse a lua, mas era um 

rosto, o rosto do velho soldado de barba vermelha, que lhe disse: “Que lindos sapatos 

de baile!” 

[...] 

Dançando, sempre, Karen entrou no cemitério. Ali, os mortos não dançavam: 

tinham coisa melhor que fazer. Ela quis sentar-se numa sepultura pobre, onde 

cresciam samambaias agrestes, mas para ela não havia repouso, nem sossego. Ao 

aproximar-se, dançando, da porta da igreja, que estava aberta, viu um anjo, de longa 

roupagem branca, com asas, que lhe iam dos ombros até o chão. Seu rosto era grave 

e severo. E o anjo empunhava uma espada larga e cintilante. 

[...] 

Certa manhã, passou dançando, por uma porta que ela conhecia bem. Dentro 

da casa soavam salmos, e, no momento em que ela passava, ia saindo um caixão 



enfeitado com flores. Karen soube, então, que a velha senhora falecera, e sentiu-se 

abandonada por todos e amaldiçoada pelo anjo de Deus. 

[...] 

Confessou todos os seus pecados, e o carrasco cortou-lhe os pés calçados 

com os sapatos vermelhos. Os sapatos saíram dançando, com os pés cortados, pelo 

campo afora, e desapareceram na mata. 

[...] 

Num clarão de luz solar apareceu-lhe então o mesmo anjo de roupagem 

branca, que ela vira à porta da igreja, naquela noite horrível. Não empunhava mais a 

grande espada, mas um lindo ramo verde, cheio de rosas; tocou com ele o teto, que 

se elevou em abóbada, onde brilhava uma estrela dourada. Tocou as paredes, que se 

distenderam, e Karen viu o órgão tocando, viu os velhos retratos dos sacerdotes e de 

suas esposas: os fiéis estavam sentados nas cadeiras enfeitadas, e cantavam salmos. 

A própria igreja viera até a pobre menina, no seu pequeno quarto. Ou seria que ela se 

achava, de repente, na igreja? Viu-se na cadeira, ao lado das pessoas da família do 

pastor, e. quando terminaram de cantar o salmo e ergueram os olhos, todos lhe 

fizeram um sinal de aprovação, dizendo: “Que bom teres vindo, Karen!” 

— Foi uma graça! — respondeu ela. 

O órgão soava, e ternas eram as vozes das crianças no coro. A clara luz do sol 

entrava, cálida, pelas janelas da igreja. Também o coração de Karen se encheu de 

sol, de paz e alegria. Sua alma voou para Deus, num raio de sol. E ninguém mais 

perguntou pelos sapatos vermelhos. 

 

O texto completo está disponível em: 

http://aguasdeprata.blogspot.com.br/2012/11/os-sapatinhos-vermelhos-por-

hans.html 

 

 

ATIVIDADE 6 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 

1) O texto que você acabou de ler é um conto maravilhoso. Que semelhanças há entre 

a personagem protagonista do texto “Sapatinhos Vermelhos”  com as personagens 



dos textos anteriores: Irmãozinho e Irmãzinha e A Pequena Vendedora de 

Fósforos ?        

___________________________________________________________________ 

2) Releia o início da história: 

 

Era uma vez  uma menina bonitinha e delicada...  

 

a) Esse conto da Sapatinho Vermelho começa assim, como começaram os demais? 

Responda reproduzindo o início de cada texto lido anteriormente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Que gênero textual costuma ter início com a expressão era uma vez ? 

(   ) Novela 

(   ) Romance 

(   ) Conto 

  

c) Nos contos maravilhosos desse tipo costuma-se utilizar os verbos no passado. Por 

quê? 

___________________________________________________________________ 

d) Aponte no texto 5 exemplos de emprego de verbos no pretérito imperfeito.  

___________________________________________________________________ 

3) Lembre-se de outras histórias que tenha como personagens crianças e madrastas. 

Anote o nome das dessas histórias: 

___________________________________________________________________ 

4) Leia a seguir o significado da palavra maravilhoso:   

 

Maravilhoso: extraordinário; prodigioso; fora do comum; que causa admiração. 

 

 Minidicionário Moderna da Língua Portuguesa – São Paulo: Moderna, 2010. 

 

Responda: 

 



a) Os seres que se apresentam nos contos de fadas e contos maravilhosos como 

gigantes, bruxas, fadas, carrascos, heróis e heroínas, etc. – fazem parte das histórias 

reais? 

___________________________________________________________________ 

b) E o conto: Os sapatinhos vermelhos, conta uma história real? Por quê? 

___________________________________________________________________ 

4) Complete o quadro a seguir com os dados da história: Os Sapatinhos Vermelhos . 

Razão que leva 

Karen a calçar os 

sapatos 

vermelhos.  

Conflito principal 

vivido pala 

personagem. 

Estratégia de 

defesa usada pela 

personagem. 

Solução do 

conflito e 

desfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

5) Substitua as palavras destacadas por sinônimos. Para isso vamos fazer uso do 

dicionário da Língua Portuguesa. 

a) “...calçava lindos sapatos vermelhos de marroquim .”  

___________________________________________________________________ 

b) “...até mesmo as imagens como os fitavam ...” 

___________________________________________________________________ 

c) Karen não podia deixar de fitá-los . 

___________________________________________________________________ 

d) “Dançando através de um tojal. ..”  



___________________________________________________________________ 

e) “Expiar  o meu pecado...” 

___________________________________________________________________ 

f) “Não chegou porém a transpor  a porta da igreja...” 

___________________________________________________________________ 

6) Associe as palavras a seguir com seus respectivos significados: 

(1) resoluta                          (   ) enfeites, ornamentos 

(2) diligente                          (   ) cobertura encurvada 

(3) presbítero                       (   ) corajosa, decidida 

(4) cálida                              (   ) mover de um lado para outro 

(5) adornos                          (   ) sacerdote, padre, ancião 

(6) meneava                        (   ) ardente, quente, sagaz 

(7) abóbada                         (   ) dilatar, inchar, esticar 

(8) distender                        (   ) zeloso, ativo                         

 

7) Complete os espaços utilizando os verbos no pretérito imperfeito do indicativo,  

que são formas terminadas em –ava (como os verbos da primeira conjugação, 

terminados em –ar, como: chorava, cantava, passava, etc... E os verbos de segunda 

e terceira conjugação, terminados em –er e –ir, fazem o imperfeito em – ia, como: 

bebia, vendia, partia, vivia, etc...) A partir dessa breve explicação, pedimos que releia 

o texto Os Sapatinhos Vermelhos  que você encontrará os verbos conjugados em 

pretérito imperfeito do indicativo. 

a) A menina ___________ (ter) que andar sempre descalça. 

b) Na aldeia ___________ (morar) a velha sapateira. 

c) Naquele momento ____________ (passar) uma grande e antiga carruagem. 

d) Recebeu vestidos novos, e _________ (dever) ganhar também sapatos novos. 



e) “...não __________ (sentir) prazer nenhum diante daquilo.” 

f) “...exatamente igual ao que a princesa _________ (usar) ...” 

g) Toda a gente ________ (olhar) para os pés dela. 

h) “E só nos sapatos ela ___________ (pensar)...” 

i) “Junto à porta da igreja ___________ (estar) parado um velho soldado...” 

j) “...Ali, os mortos não ____________ (dançar)...” 

k) E o anjo _______________ (empunhar) uma espada larga e cintilante. 

l) “...pois os sapatos já a ____________ (levar), através do portão...” 

m) Ele era paciente e ___________(trabalhar) muito. 

n) A clara luz do sol ____________ (entrar) pelas janelas da igreja. 

 

ANALISANDO O PASSADO DOS VERBOS: O PRETÉRITO PERFEI TO DO 

INDICATIVO E O PRETÉRITO IMPERFEITO DO INDICATIVO  

  

Os verbos em passado costumam apresentar uma forma no pretérito perfeito  e outra 

no pretérito imperfeito . 

O pretérito perfeito do indicativo  transmite a ideia de uma ação completamente 

concluída, em exemplos como: 

- Recebeu  vestidos e sapatos novos. 

- E o anjo empunhou  uma espada larga e cintilante. 

O pretérito imperfeito do indicativo  transmite a ideia de continuidade dos 

acontecimentos. Também é usado em muitos casos nas descrições, em exemplos 

como: 

- A clara luz do sol entrava  pelas janelas. 

- Na aldeia morava  a velha sapateira. 

 



ATIVIDADE 7  

LEITURA COM A FAMÍLIA 

 Esta tarefa tem como objetivo inicial congregar a família e levá-la a participar 

da leitura. Vocês deverão ler a história: Os Sapatinhos Vermelhos.   

Como segunda atividade, propomos a resposta às seguintes perguntas:  

 

- O que sua família achou da história? Gostaram ou não? Por quê? 

___________________________________________________________________ 

- Quem da família participou da leitura? De que maneira? Quem leu a história em voz 

alta? Houve interrupções à leitura? A que horas foi feita a leitura? Em que lugar da 

casa? 

___________________________________________________________________ 

- Karen deveria ser castigada da maneira como foi? 

___________________________________________________________________ 

- O que a religião representava para Karen? 

___________________________________________________________________ 

- Será que as pessoas devem levar os sentimentos de culpa até a eternidade? 

___________________________________________________________________ 

- Karen foi castigada porque desobedeceu a uma ordem da velha senhora. O que 

karen fez foi errado? Justifique.  

___________________________________________________________________ 

 

2.3 - OFICINA 3 

 

LEITURA E ANÁLISE DOS CONTOS MARAVILHOSOS RECONTADO S POR 

PEDRO BANDEIRA 

 

 

ATIVIDADE 1: LEITURA DO LIVRO – O FANTÁSTICO MISTÉR IO DE FEIURINHA 

– Pedro Bandeira  

 

 



MOTIVAÇÃO: 

- Observe a capa do livro: Que tipo de livro é esse? 

- Qual o nome do livro? 

- Quem é o autor? 

- Já conhecem a história de Feiurinha? 

- Vocês conhecem esse autor? 

- Vocês já leram outros livros do autor Pedro Bandeira? 

- Quais livros vocês já conhecem do autor Pedro Bandeira? 

- O que vocês acham de suas histórias? 

- De que trata a história que vamos ler agora? 

 

 

A história completa se encontra no livro: O fantást ico mistério de 

Feiurinha / Pedro Bandeira; Ilustrações - Avelino G uedes. – 3. Ed. – São Paulo: 

Moderna, 1986. – (Série roda de histórias) 

 

ATIVIDADE 2 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

1) Por que a Branca de Neve passou a ser chamada de Branca Encantada? 

___________________________________________________________________ 

2) Quem eram os padrinhos dos filhos de Dona Branca Encantada? 

___________________________________________________________________ 

3) Por que Chapeuzinho Vermelho não era uma princesa também? 

___________________________________________________________________ 

O livro trata do desaparecimento de uma suposta princesa, uma heroína dos 
contos de fadas chamada Feiurinha. Durante a narrativa o autor promove um 
reencontro entre as principais princesas dos contos de fadas: Cinderela, Branca 
de Neve, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Rapunzel, Bela do conto A 
Bela e a Fera e Rosaflor Della Moura Torta. Todas com exeção de Chapeuzinho 
Vermelho se encontram grávidas e prestes a completar vinte e cinco anos de 
casadas com seus respectivos príncipes encantados. 



4) Por que o sobrenome de todas as heroínas era Encantado? 

___________________________________________________________________ 

5) Qual personagem sente falta de Feiurinha e vai contar às outras? 

___________________________________________________________________ 

6) Qual o perigo que o mundo encantado corria com o desparecimento de Feiurinha? 

___________________________________________________________________ 

7) Quem roubou a princesa Feiurinha? 

___________________________________________________________________ 

8) Quais sentimentos motivaram as bruxas a roubar Feiurinha? 

___________________________________________________________________ 

9) Qual foi a solução encontrada para procurar Feiurinha? 

___________________________________________________________________ 

10) O narrador do texto é também personagem ou só observador? Escreva uma frase 

que justifica a sua resposta. 

___________________________________________________________________ 

11) Coloque (V) VERDADEIRO e (F) FALSO em relação à história do livro? 

(  ) Chapeuzinho leva a notícia do desaparecimento de Feiurinha às outras 

princesas. 

(  ) AS princesas resolvem enviar Caio a procura de um escritor que saiba a história 

de Feiurinha. 

(  ) Caio Lacaio sai procurando Feiurinha e a encontra perdida. 

(  ) Feiurinha foi abandonada pelos pais e criada pelas bruxas malvadas. 

(  ) Feiurinha se salva das bruxas com a ajuda de um príncipe que quebrou 

desencanto. 

 



12) Na tabela seguir marque as características de cada personagem de acordo com 

sua numeração: 

1 – Caio Tinha calo nos pés. 

2 – Escritor A única solteira. 

3 - Dona Branca Bruxas más. 

4   Dona Cinderela O marido foi lobisomem. 

5 - Dona Bela Adormecida Sobrinha das bruxas. 

6 - Dona Bela Fera Deixou de ser bode. 

7 – Jerusa Vivia sempre dormindo. 

8 - Feiurinha Tinha dores de cabeça. 

9 – Príncipe Era o Lacaio do castelo. 

10 – Ruim, Malvada, Piorainda Uma empregada. 

11 - Belezinha Dona do castelo. 

12) Chapeuzinho Inventa histórias. 

 

13) Feiurinha cresceu, julgando ser dotada de extrema feiúra e acreditando que as 

bruxas e sobrinhas fossem belas. Por que a farsa criada pelas bruxas pode ser 

considerada cruel? 

___________________________________________________________________ 

14) De acordo com a leitura, as forças do bem sempre acabam por superar as ações 

maléficas das bruxas. A seu ver, todos os personagens da história receberam o que 

mereciam? Justifique. 

___________________________________________________________________ 

15) A beleza de Feiurinha foi a causa de seus transtornos a partir do momento em que 

nasceu e foi tirada dos pais. A beleza porém não era a sua maior qualidade. Quais 

virtudes que a menina demonstrou ter no conto? 

___________________________________________________________________ 

16) De acordo com cada época, os padrões de beleza têm se alternado. O que é 

considerado belo em um momento da história humana pode ser feio em outra. O que 

acontece quando uma pessoa não corresponde ao padrão de beleza de sua época? 



___________________________________________________________________ 

17) Os contos de fadas terminam em geral com um final feliz. 

a) Qual é sua opinião a esse respeito? 

___________________________________________________________________ 

b) Que outro desfecho você daria para a personagem? 

___________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 3: LEITURA DO LIVRO – ROSAFLOR E A MOURA TORTA – Pedro 

Bandeira 

MOTIVAÇÃO: 

- Observe a capa do livro. Que desenho vocês estão vendo? 

- O que vocês acham da ilustração? 

- Qual o título do livro?  

- Quem é o auto do livro? 

- Vocês já conhecem essa história?  

- Vamos ler mais esse conto recontado pelo autor Pedro Bandeira. 

 

Rosaflor e a Moura Torta 

  

 A história completa se encontra no livro: Rasaflor e a Moura Torta / Pedro 

Bandeira; ilustrações de Avelino Guedes. – 3. Ed. –  São Paulo: Moderna, 2010.  

O autor Pedro Bandeira reconta esse conta para explicar a presença da  
personagem, Rosaflor Della Moura Torta , no conto: O fantástico mistério de  
Feiurinha .O conto é um clássico mais conhecido como “O Amor das Três  
Laranjas” . A novidade é que o papel do narrador é desempenhado pelo rio, que 
também participa da trama como personagem. A história é ambientada na Espanha 
na época da invasão dos mouros em Sevilha. 



 

ATIVIDADE 4 

RODA DE CONVERSA 

- Para a leitura do texto, posicionar os alunos na sala de aula em forma de círculo. 

Depois da leitura realizar uma discussão sobre os elementos pertinentes ao texto.   

 

1) O texto que você acabou de ler é um conto maravilhoso? Por quê? 

2) Quem narra a história? 

3) Quem são os personagens? 

4) Quem é a personagem protagonista da história? 

5) Quem são os personagens antagonistas? 

6) Quem é a vilã da história? 

7) Rosaflor era tão bela que causou inveja na bruxa. A beleza natural nas pessoas 

pode causar inveja? 

8) Qual é a ideia de beleza apresentada no texto? 

9) O que você entende por beleza? 

10) Na sociedade atual há uma busca intensa de alcançar a beleza e a autoestima. O 

que as pessoas buscam para alcançar essa beleza tão almejada? 

11) O complexo de inferioridade pode levar o ser humano a atos que prejudicam sua 

relação de convívio com a sociedade? 

12) As indagações “Aquela garota é metida” ou “Esse cara se acha”, são frase comuns 

que em certos casos podem até causar discriminação ou inveja pela beleza. Você 

concorda com isso? 

13) Os meios de comunicação como a TV, Internet, em especial as propagandas, 

fazem o papel das bruxas em nossa sociedade: Cultuam certo padrão de beleza e 

menosprezam os milhões de pessoas que não correspondem a ele. Assim, muitas 

pessoas podem acabar se sentindo feias. O que você pensa sobre isso?  



14) Na sua opinião, a beleza é o suficiente para as exigências que existem na 

sociedade nos dias atuais? 

 

ATIVIDADE 5:  LEITURA DO LIVRO – O GATO DE BOTAS – Pedro Bandeira 

MOTIVAÇÃO 

- Vocês já ouviram falar da história de “O Gato de Botas”? 

- Vocês já leram o conto “O Gato de Botas” recontado pelo autor Pedro Bandeira? 

- Quem já assistiu ao filme “O Gato de Botas” dirigido por Chris Miller, lançado em 

2011? 

- Vocês gostaram do enredo do filme “O Gato de Botas”? 

- Observe a ilustração da capa do livro “O Gato de Botas” de Pedro Bandeira. Qual é 

o efeito inusitado que o autor proporciona? Quem é o ilustrador? 

- Observe a dedicatória. A quem é direcionada a dedicatória? 

- Vamos ler o conto “O Gato de Botas” recontado por Pedro Bandeira. 

  A história completa se encontra no livro: O Gato de  Botas / Pedro 

Bandeira; ilustrações – Avelino Guedes. – 2. Ed. – São Paulo: Moderna, 2012. 

 

ATIVIDADE 6 

PARA REFLETIR 

O Gato de Botas é um conto clássico, primeiramente, de autoria do escritor 

francês Charles Perrault. O autor Pedro Bandeira recontou esse conto em que 

narra a história de um caçula de três irmãos que recebe como herança de seu pai 

um gato de estimação e um par de botas encantado. O pobre rapaz não sabia o 

que fazer com a herança que rebera de seu pai. Mas, o gato pediu-lhe as botas 

garantindo que cuidaria de tudo. O gato muito esperto e ágil transforma seu amo 

no Marquês de Carabás, derrotando o bruxo Mílcaras, Assim, conquista a amizade 

do rei e ganha para o seu dono o coração de uma bela princesa. 



- Na história narrada no livro “O gato de Botas” usa de falsa identidade atribuindo 

certos poderes a seu amo para conquistar a confiança e a amizade do rei. Na vida 

real isso pode constituir-se em crime. 

 

 De acordo com o Código Penal Brasileiro cometer Falsa Identidade  é: 

 

Art. 307 . Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em 

proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: 

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento 

de crime mais grave. 

 Código Penal Comentado / Guaracy Moreira Filho. – 2. Ed. – São Paulo: Rideel, 

2012. 

 

- A situação de falsa identidade narrada no conto “O Gato de Botas” é fantasiosa faz 

parte do mundo do encantamento. Na vida real isso acontece? Comente. 

___________________________________________________________________ 

- Você conhece algum fato de falsa identidade no seu bairro ou na sua cidade? 

___________________________________________________________________ 

- Você acha correto as pessoas usarem dessa situação para obter proveito próprio? 

___________________________________________________________________ 

- Na história narrada no livro “O Gato de Botas” fez certo ou errado? Justifique. 

___________________________________________________________________ 

 

Após a leitura do livro: Assistir ao filme – “O Gato de Botas” 

 



- Fazer comentário comparando a história narrada no livro com o filme – “O Gato de 

Botas”. 

- Há alguma semelhança entre o filme e a história narrada no livro? 

- Que diferença você observa no filme com relação a história narrada no livro? 

 

ATIVIDADE 7 – LEITURA DO LIVRO: CHAPEUZINHO VERMELH O E O LOBO MAU 

– Pedro Bandeira 

 

MOTIVAÇÃO 

- Vocês já conhecem a história do Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau de Pedro 

Bandeira? 

- Observe as ilustrações da capa do livro. Quem ilustrou? O que você vê na ilustração? 

- Quem é a editora do livro? 

- Observe a dedicatória. Para quem o autor dedicou esse livro? 

- Vocês conhecem outras narrativas de Chapeuzinho Vermelho? 

- Fale o nome de outras narrativas de Chapeuzinho vermelho que vocês já leram. 

- Agora vamos ler o livro Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. 

- Antes da leitura vamos ver como começou a história de Chapeuzinho Vermelho. 



APÓS A LEITURA DO CONTO 

 

ATIVIDADE 8 – ATIVIDADE EM GRUPO  

 

 Os contos maravilhosos e os contos de fadas costumam dividir-se em partes 

apresentando em seu enredo as seguintes características: situação inicial, conflito, 

desenvolvimento, clímax e desfecho. 

- SITUAÇÃO INICIAL: apresentação da situação. 

- CONFLITO/COMPLICAÇÃO: surge um conflito, algo modifica a situação inicial que 

desencadeia uma série de ações. 

- DESENVOLVIMENTO: sequência de ações das personagens. 

- CLÍMAX: ponto de tensão máxima da narrativa. 

- DESFECHO: a complicação é solucionada. 

 

A versão mais antiga do conto Chapeuzinho Vermelho é a de Charles Perrault, 

retirada do folclore francês foi inserida no livro Contos da Mamãe Gansa. A história 

de Perrault retrata uma moça jovem, atraente e educada que ao sair da aldeia onde 

morava é enganada pelo lobo que a devora, sem final feliz. No entanto, na versão 

dos Irmãos Grimm, eles modificam o final, introduzindo o “caçador” que abre a 

barriga do lobo e salva a menina e sua avó. Já o autor Pedro Bandeira recontou 

esse conto com título Chapeuzinho e o Lobo Mau. Na versão de Pedro Bandeira, 

Chapeuzinho usa “capinha vermelha” e leva brioches gostosos para a sua 

vovozinha. No caminho encontra o lobo que a engana e chega primeiro na casa da 

vovó. O Lobo engole a vovó e a menina. Eis aparece um lenhador que abre a 

barriga do Lobo e salva-as. Vovó convida o lenhador para tomar um lanche, e 

assim a história tem um final feliz com todos comendo bolo de chocolate, torta de 

amoras e brioches. 



 Em pares releia o conto “Chapeuzinho e o Lobo Mau” e complete o no  quadro 

a seguir: 

Situação 

inicial 

Complicação 

(conflito) 

Desenvolvimento  Clímax Desfecho 

     

     

     

     

     

     

     

 

ATIVIDADE 9 

INTERPRETAÇÃO ORAL DO TEXTO: 

a) Quem é a personagem protagonista do texto? 

b) Em que espaço os fatos são narrados? 

c) Quem são os personagens da história? 

d) Que personagem aparece para atrapalhar a situação de tranquilidade da menina? 

e) O desfecho da história tem um final feliz? Comente. 

 

 

2.4 - OFICINA 4  

CONHECENDO O AUTOR PEDRO BANDEIRA E SUAS OBRAS 

ATIVIDADE 1 

- No ambiente informatizado da escola os alunos farão uma pesquisa sobre a 

bibliografia do autor e suas obras. 

- A seguir os alunos produzirão relatos sobre a vida do autor destacando algumas de 

suas obras que mais lhe chamou a atenção.  



- Os trabalhos deverão conter ilustrações com fotos ou desenhos. 

- Os trabalhos serão expostos no mural da escola para que a comunidade escolar 

conheça o autor Pedro bandeira e suas obras. 

 

2.5 - OFICINA 5 

RECONTANDO OS CONTOS DE PEDRO BANDEIRA 

 

ATIVIDADE 1 

- Escolha um dos contos de Pedro Bandeira trabalhados na oficina três: O fantástico 

mistério de Feiurinha; Rosaflor e a Moura Torta; O Gato de Botas; Chapeuzinho e o 

Lobo Mau. Reconte-os com suas palavras trazendo-os para os dias atuais, 

privilegiando os momentos que lhe pareceu mais significativos nos contos de Pedro 

Bandeira. Também crie ilustrações, inspirando-se nas imagens de Avelino Guedes. 

- Para a escrita do texto você deverá seguir as orientações a seguir: 

- Defina quem será a personagem protagonista. Não se esqueça de dar um nome a 

ela. 

- Quem será as antagonistas? Dê nome a elas. 

- Onde e quando vai se passar a história? 

- Planeje uma situação inicial, a complicação, o desenvolvimento, o clímax, e o 

desfecho. 

- Após a escrita do texto, organize a sala em duplas. Cada dupla lê sua narrativa para 

o colega da equipe, que devem fazer uma audição crítica apontando eventuais 

problemas, juntamente, com a intervenção do professor. 

- Depois de fazer as alterações necessárias, o aluno deverá redigir a versão final da 

história, digitando-a dentro da norma padrão de escrita. Ao digitar o aluno deverá 

deixar os espaços necessários para as ilustrações. 

- Ao final, o aluno deverá entregar ao professor para posteriormente fazer a montagem 

de um livreto com todas as produções. 



 

2.6 - OFICINA 6 

 

CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE UM LIVRETO COM AS PRODUÇÕ ES DOS 

ALUNOS 

 

ATIVIDADE 1 

- Como montar um livro artesanal: 

- Disponível em: 

http://pt.wikihow.com/Fazer-um-Livro-Artesanal  

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONFECÇÃO DO LIVRO ART ESANAL: 

Encadernação com cola e tecido 

- Cartolina  (ou outro material grosso) 

- Tesoura 

- Régua 

- Agulha e linha 

- Dois tipos de papel decorativo 

- Papel para impressora 

- Cola branca ou cola de artesanato similar 

- Tecidos 

- Papel de cera 

- Enfeites 

 

 



ATIVIDADE 2 

 

EXPOSIÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS LIVRETOS PRODUZIDOS PELO S ALUNOS 

 

- Dividir os alunos em dois grupos: 

1) O primeiro grupo ficará na biblioteca para apresentar o livreto à comunidade 

escolar fazendo leituras e explicações sobre os contos produzidos. 

2) O segundo grupo ficará responsável pela divulgação do livreto na comunidade 

escolar; 

 

  



3 - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES TOTALIZANDO 32 H/A 

OFICINA 1 Apresentação do projeto aos alunos 

com a revisitação de alguns contos de 

tradição oral 

 

06 aulas 

OFICINA 2 Leitura e análise de contos 

maravilhosos de tradição oral 

06 aulas 

 

OFICINA 3 Leitura e análise de contos 

maravilhosos recontados por Pedro 

Bandeira 

 

08 aulas 

OFICINA 4 Pesquisa 

Conhecendo o autor Pedro Bandeira 

04 aulas 

OFICINA 5 Produção escrita 

Recontando os contos de Pedro 

Bandeira 

04 aulas 

OFICINA 6 Confecção e divulgação de um livreto 

com as produções dos alunos 

04 aulas 
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