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Projeto e sua localização: 
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Isabel do Ivaí 
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Núcleo Regional de Educação: Loanda 

Professor Orientador: Profª Me. Maísa Cardoso 

Instituição de Ensino Superior: IES: UNESPAR – Campus de Paranavaí 

Relação Interdisciplinar: Não 

Resumo: 
Diante das dificuldades encontradas no 
processo de ensino e aprendizagem da leitura 
nas escolas, percebe-se que há necessidade 
de se viabilizar um processo de leitura que 
permita uma vivência prática para o aluno. 
Desse modo, este projeto de intervenção tem 
por objetivo contribuir através da sequência 
didática que será desenvolvida no Colégio 
Estadual Narciso Mendes, da cidade de Santa 
Isabel do Ivaí, no ano 2015 tendo como 
sujeitos os alunos da 6ª série do Ensino 
Fundamental, para que desenvolvam a 
capacidade de leitura, por meio do trabalho 
com o gênero textual fábulas, em busca da 
formação de um leitor competente. Como 
fundamentação teórica para a construção 
deste trabalho, apoiamo-nos no quadro 
teórico-metodológico pesquisadores de 
Genebra (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 
2004; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) para 
fundamentar as reflexões sobre a sequência 
didática (SD) e nos estudos de Bakhtin (2003, 
2006) acerca do trabalho com gêneros 
discursivos para o ensino de Língua 
Portuguesa. Para que o conhecimento ocorra 
de forma sistematizada, serão propostas 
atividades diversificadas em torno do gênero 



2 

 

fábula, instigando o aluno a leitura, 
interpretação e, consequentemente, uma 
evolução no processo intelectual e humano. 

Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gêneros Discursivos, 
Fábulas.  

Formato do Material Didático: Sequencia Didática 

Público: 6º ano do Ensino Fundamental 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais:  

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
construção de significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe 
sobre a língua: características do gênero, do portador, do sistema de 
escrita, etc. (BRASIL, 2001, p.53). 
 

A leitura é considerada uma das mais importantes tarefas que a escola 

precisa explorar, tendo em vista que por todos os lugares que se passa, seja em 

casa, na escola, no trajeto que o aluno faz de um lugar para outro, no parque de 

diversões, enfim, e muitos outros casos, ele se depara com uma diversidade de 

textos, com diferentes características. 

Sob esta perspectiva, pretendo trabalhar com o gênero textual ―fábula‖, pois 

se trata de uma narrativa curta e popular, que pode contribuir para o interesse do 

aluno pela leitura, já que este gênero pode possibilitar, consequentemente, 

aprenderem a serem cidadãos conscientes e críticos em que farão uso de atitudes 

concretas no meio em que vivem.  

Terá como público alvo os alunos do 6ºano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Narciso Mendes buscando assim contribuir para que desenvolvam 

a capacidade leitora, através do trabalho com o gênero discursivo fábula, 

minimizando suas dificuldades de interpretação, em busca da formação de um leitor 

competente. 

Em Cardoso (2009), descreve-se que as fábulas (do latim ―contar, narrar‖) 

foram transmitidas por meio da oralidade. Essas histórias terminam com um 

ensinamento moral de caráter instrutivo. É um gênero muito versátil, pois permite 

diversas maneiras de se abordar determinado assunto. Com esse propósito, 

pretendo buscar nesse gênero, apoio para um trabalho de conscientização da 

importância da leitura na vida dos alunos, buscando nas fábulas de Esopo e La 

Fontaine, situações que apoiem, através de personagens que são normalmente 

animais, o interesse dos alunos como leitores atuantes. 
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Ao ler, o aluno se familiariza com diferentes textos produzidos em diversas 

esferas sociais, desde cotidianas a científicas, resgatando e aprimorando os seus 

conhecimentos prévios, as suas experiências, a sua formação familiar, religiosa, 

cultural, enfim, as várias vozes que o constituem e que constituem o texto lido. 

 

 

2.1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA AOS ALUNOS (Dinâmica de 

apresentação) 

 

Vocês conhecem o gênero textual fábulas?  

 

 

 

 

 

 

 

        Que tal assistirmos a um vídeo sobre a Fábula: A Cigarra e a Formiga? 

                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=9v8VjXkhZdo 

 

 

DISCUSSÃO SOBRE O VÍDEO APRESENTADO: (ORAL) 

 

1- Quem são os personagens que aparecem na história? 

2- Vocês já conheciam esses personagens? 

3- Ao assistir ao vídeo o que vocês puderam observar quanto ao lugar 

que se passa a cena? 

A Fábula é um texto curto, uma narrativa, cujos personagens 

geralmente são animais, e a finalidade desse gênero textual é 

um aconselhamento, com uma moral. 

https://www.youtube.com/watch?v=9v8VjXkhZdo
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4- No início da cena, qual é a expressão facial da cigarra? 

5- O que pode observar na convivência entre as formigas? 

6- Qual dos personagens passou por situação de constrangimento? Por 

que isso aconteceu? 

7- Que característica da cigarra ficou marcante no decorrer da história? 

E das formigas? Vocês concordam? 

8--No final da história, a cigarra bateu na porta da casa das formigas. 

Como ela foi recebida?  

9-A atitude das formigas em relação à cigarra demonstra que elas são 

boas, isso significa que elas são solidárias. Vocês concordam com a 

atitude delas? Em que situação no dia a dia você já praticou uma atitude 

semelhante, ou que você presenciou? 

10- A cigarra pode ser considerada preguiçosa por só cantar? Você 

conhece alguém que sobrevive da arte de cantar? 

11- Vamos formular algumas hipóteses sobre a moral dessa fábula? 
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2) ATIVIDADES DE RECONHECIMENTO DO GÊNERO 

 

Parte l 

 

Os textos escritos são apresentados através de gêneros, e os gêneros, segundo Bakhtin 

(1997), são relativamente estáveis, pois eles sofrem alterações com o passar do tempo, 

como as cartas pessoais, familiares, e hoje temos os e-mails, o facebook, enfim, os gêneros 

discursivos tem uma finalidade específica. 

 

 

CONHECENDO O GÊNERO DISCURSIVO FÁBULA 

 

QUADRO 1: Fábula ―A lebre e a tartaruga‖ 

                                              A lebre e a tartaruga 
 

A lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais. Até o 
dia em que encontrou a tartaruga. 
 - Eu tenho certeza de que, se apostarmos uma corrida, serei a vencedora- 
desafiou a tartaruga. 
 A lebre caiu na gargalhada. 
 - Uma corrida? Eu e você? Essa é boa! 
 - Por acaso você está com medo de perder?_ perguntou a tartaruga. 
 - É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você_ 
respondeu a lebre. 
 No dia seguinte a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. Bastou dar o 
sinal da largada para a lebre disparar na frente a toda velocidade. A tartaruga não 
se abalou e continuou na disputa. A lebre estava tão certa da vitória que resolveu 
tirar uma soneca. 
 ―Se aquela molenga passar na frente, é só correr um pouco que eu 
ultrapasso‖- pensou. 
 A lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, em sua marcha 
vagarosa e constante, passou. Quando acordou, continuou a correr com ares de 
vencedora. Mas, para sua surpresa, a tartaruga, que não descansara um só minuto, 



7 

 

cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. 
 Desse dia em diante, a lebre tornou-se o alvo das chacotas da floresta. 
 Quando dizia que era o animal mais veloz, todos lembravam-na de uma certa 
tartaruga... 

 
Moral- Quem segue devagar e com constância sempre chega na frente. 

  
Fonte: Fábula de Esopo/ Jean de La Fontaine. Editora Scipione. 

 

Instrução para o professor: 

Abaixo questões abertas para respostas escritas sobre a fábula- modelo. Nessa 

seção, o aluno está iniciando seu reconhecimento do gênero.  

 

Roteiro de leitura da fábula 

a) Do que trata a fábula? (tema) 

R__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Quais são seus personagens? 

R__________________________________________________________________ 

c) Quando acontece a cena relatada? 

R__________________________________________________________________ 

d) Onde acontece a cena? 

R________________________________________________________________ 

e) O que a moral nos ensina? 

R________________________________________________________________ 
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Parte ll 

Características do gênero discursivo fábula: 

 

As fábulas são textos curtos, narrados por alguém (narrador), num determinado 

tempo (época), num determinado lugar, envolvendo os personagens (geralmente 

animais). 

 

 

QUADRO 2: Fábula ―A raposa e as uvas‖ 

A raposa e as uvas 
 A raposa vinha pela estrada quando viu uma parreira carregada de 
suculentas uvas vermelhas. 
 ―Essas uvas já estão no papo‖ _ Pensou. 
 Doce ilusão. A raposa tentou de tudo, mas os cachos estavam tão altos que 
não conseguiu apanhar um bago que fosse. 
 Matreira, ela comentou para quem quisesse ouvir: 
 __Reparando bem, essas uvas estão muito verdes. Raposas não comem 
uvas verdes, pois dão dor de barriga. 
 E foi embora. 
 Quando já tinha percorrido algumas léguas, um vento forte começou a 
soprar. Então a raposa voltou depressinha e pôs-se a farejar o chão em busca de 
bagos de uva. 
 
Moral- Quem desdenha quer comprar. 
 

  Fonte: Fábula de Esopo/ Jean de La Fontaine. Editora Scipione. 

 

 

Instrução para o professor 

Os alunos, após observarem os elementos da narrativa teoricamente, agora vão 
identificá-los na fábula dada. Os grupos vão encontrar os elementos e colocá-los no 
quadro de papel Kraft colado na sala. Você poderá usar uma fábula apenas ou levar 
uma para cada grupo. 
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 Atividade em grupos 

 

Atividade em grupo: cada grupo encontra um elemento da narrativa, presente na 

fábula lida, e coloca-se no quadro. 

 

 

 

QUADRO 3: Exemplo a ser usado. 

Fábulas A raposa e as uvas 

Personagens  

Tempo  

Espaço  

Conflito  

Narrador  

Enredo  

 

3) Interpretação textual: relacionando gêneros 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos agora ver mais uma versão da fábula a Cigarra e a Formiga apresentada no 

vídeo, através do gênero textual charge. 
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a) Quem está trabalhando nesta charge? A cigarra ou a formiga? 

b) Há alguma semelhança entre a charge e o vídeo apresentado? 

c) Qual ou quais são as diferenças entre os dois textos? 

d) A cigarra canta para receber algo em troca. O que ela pretende receber? 

e) Observe a frase: ―O que uma cigarra não faz para ganhar um troco‖ O que 

significa a palavra em destaque? 

 

                                                                  Brincadeiras de aprender 

 

Instrução para o professor: 

    Dividir em grupos os alunos, dar a eles, fábulas recortadas em tiras, para que 

eles as organizem na sequência dos fatos ocorridos no texto. 

 

Quadro 4: Exemplo de uma fábula em tiras para ser trabalhada na atividade 

brincadeiras de aprender. 

                                       O leão e o caçador 

   Um homem perambulava pela floresta quando perdeu seu fiel cão de caça. 

   Ao encontrar um pastor de ovelhas, perguntou: 

   _ Por acaso você viu um cão de raça malhado passar por aqui? 

   _ Aposto que ele foi devorado por um leão! – lamentou-se o caçador. 

   _ Pode ser! Ali, naquela montanha – disse o pastor apontando para a frente-, vive 

um leão muito feroz. Todos os meses eu lhe dou uma ovelha como tributo, assim 

vivo em paz. Quando ele me vê, fica manso como um gatinho! 
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   Mal o pastor terminou de falar, o tal leão apareceu no meio da mata. 

  __ Por Júpiter, é melhor eu dar no pé! Virar almoço de leão não está nos meus 

planos- apavorou-se. 

Moral: È fácil ser valente quando o perigo está longe. 

Fonte: Fábulas de Jean de La Fontaine. Editora Scipione. 

 

1 - Leia a fábula e reflita sobre ela respondendo as perguntas abaixo: 

 A raposa e as uvas 
 A raposa vinha pela estrada quando viu uma parreira carregada de 
suculentas uvas vermelhas. 
 ―Essas uvas já estão no papo‖ _ Pensou. 
 Doce ilusão. A raposa tentou de tudo, mas os cachos estavam tão altos que 
não conseguiu apanhar um bago que fosse. 
 Matreira, ela comentou para quem quisesse ouvir: 
 __Reparando bem, essas uvas estão muito verdes. Raposas não comem 
uvas verdes, pois dão dor de barriga. 
 E foi embora. 
 Quando já tinha percorrido algumas léguas, um vento forte começou a 
soprar. Então a raposa voltou depressinha e pôs-se a farejar o chão em busca de 
bagos de uva. 
 
 
Moral- Quem desdenha quer comprar 
  Fonte: Fábula de Esopo/ Jean de La Fontaine. Editora Scipione. 

a) Ao deparar-se com as uvas, supõe-se que a raposa parou por quê? 

() A cor das uvas lhe chamou a atenção; 

() Ela estava faminta; 

() A parreira estava no meio do caminho atrapalhando sua passagem. 

Instrução para o professor: 

    O reconhecimento passa pela interpretação do gênero, portanto, neste momento, 

vamos ter exercícios de perguntas de leitura a fim de explorar os conhecimentos de 

leitura e interpretação desses alunos. 
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b) O que significa a expressão ―Essas uvas já estão no papo‖? 

 

c) Na fábula, a raposa, com fome, vê ―lindos cachos de uva‖. Se os cachos eram 

lindos, por que, então, a raposa diz que estavam verdes? 

 

d) A raposa, não alcança as uvas, vai embora. Que fato posterior a esse comprova 

que a raposa mentia ao dizer que as uvas estavam verdes? 

 

e) Qual das frases abaixo traduz a ideia principal da fábula de Esopo?(0,5) 

() Quem não tem, despreza o que deseja. 

() A mentira tem pernas curtas. 

() Quem não tem o que deseja, sente inveja dos outros. 

 f) Quem participa da história? 

g) Quem conta a história? Como vocês percebem isso? 

h) Onde acontece a história? 

f- Que outra moral poderia ser usada para essa fábula? 

 

4) Relacionando gêneros: o seminário 

 

SEMINÁRIO é uma atividade pedagógica no qual a equipe apresenta 

aos colegas sobre um determinado tema ou assunto, e todos passam a 

entender e conhecer sobre o conteúdo exposto. 
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Instrução ao professor 

- Os alunos terão três aulas para prepararem o material para o seminário, com a 

ajuda da professora. 

- No dia do seminário, será entregue uma cópia das fábulas a cada aluno da sala. 

Assim, eles terão não só um texto, mas sete textos diferentes. 

O seminário se dará da seguinte forma: 

- A equipe apresentará à sala a sua fábula, comentando sobre: 

1) Elementos da narrativa;             2) Moral - explicar. 

Após o seminário, os alunos terão um momento para exporem sobre a experiência 

em participarem do trabalho em grupo. (pode ser oral ou escrito...). 

 

 

5) Reconhecimento do gênero: comparando versões 

 

 

Vamos ver mais algumas versões da fábula: A cigarra e a 

formiga? 
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A cigarra e a formiga  

 

Figura: A cigarra e a formiga.                                                                        

 
Fonte: http://escolovar.org/index_geral.htm 

 
 
 

VERSÃO I 

    Era uma vez uma jovem cigarra que não fazia outra coisa na vida a não ser 

cantar. 

    Entoava as mais lindas canções perto de um formigueiro. 

    Enquanto isso, as formigas trabalhavam sem parar. 

    Colhiam pedaços de folhas para forrar o berçário das formigas recém-nascidas.       

Transportavam grãos para que no inverno tivessem o que comer. Enfim, vivam 

atarefadas, entrando e saindo do formigueiro. 

    O inverno chegou. O frio era tanto que a cigarra quase ficou congelada. Então, 

bateu na porta do formigueiro à procura de um lugar quentinho para se abrigar. 
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    __ Olá! Será que eu posso entrar? Estou com frio e com fome! 

    A guardiã do formigueiro não se conteve: 

    __ O que? Enquanto nós trabalhávamos duro, você só pensava em se divertir.    

Pois agora: boa diversão!- disse. 

    E bateu a porta na cara da cigarra, que foi obrigada a cantar em outra freguesia. 

Moral: Os preguiçosos nada têm a colher. 

 

 
 
 
 

VERSÃO II      

A CIGARRA E A FORMIGA  

     Era verão, e a cigarra vagabundeava estendida numa folha, abanando-se 

preguiçosamente. 

   ―Que vida boa!‖, pensou a cigarra. ―Está um belo dia, e me sinto realmente feliz!‖ 

E olhava com pena as largas e as formigas que se cansavam ao sol. 

    __ Para de trabalhar_ disse afinal a cigarra a uma formiga_ e venha se divertir 

comigo! 

    Mas a rainha das formigas disse à formiga operária para não ouvir os maus 

conselhos da cigarra e continuar trabalhando com suas companheiras. 

    Enquanto o vento do outono fazia cair as últimas folhas, a cigarra continuava a 

cantar, e as formigas seguiam trabalhando a fim de acumular provisões para o 

longo inverno. 

    Chegou o inverno, e a cigarra não tinham nenhum alimento para comer, nem 

abrigo para proteger-se do frio. 

   ―Como fui descuidada!, reprova-se a cigarra.‖ Por que não recolhi as provisões 

para o inverno como fizeram as formiga?‖ 

    A cigarra já estava morrendo de fome e frio: mas algumas formigas a socorrem e 

a levarem para sua caverna, onde todas as formigas estavam descansando, 

desfrutando as férias de inverno. 

    As corajosas formigas socorreram a cigarra; tiraram-lhe as roupas molhadas e 
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lhe deram de comer. 

    _ Veja o estado em que você ficou por causa da sua maluquice!- repreendeu-a a 

rainha das formigas. 

    A cigarra pediu desculpas e prometeu não ser mais preguiçosa e insensata; e 

para retribuir a ajuda das formigas tocou e cantou para elas. 

 Moral: Quem é previdente não corre riscos. 

 

Fonte- Coleção Fábulas do Bosque 

 

                                                             Compreensão dos textos I e II 

 

a) Qual dos textos você achou mais interessante? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) No texto I, a atitude da formiga foi diferente da atitude da formiga do texto II. 

Qual atitude você considera a mais ideal? Por quê?_______________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) Qual a situação problema enfrentada pelas formigas do texto I e no texto ll? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

d) Você considera correto viver apenas de diversão? 

Justifique:_____________________________________________________

______________________________________________________________ 
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e) O trabalho desenvolvido pelas formigas, nos dois textos, é importante? 

Justifique? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

f) É possível conciliar o tempo entre trabalho e diversão? Explique: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

g) Que estações do ano aparecem nas fábulas lidas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

h) Qual dos personagens se encontra em situação de constrangimento? 

Explique:_______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

i)  As formigas podem ser caracterizadas como trabalhadeiras, unidas, 

esforçadas. E quais são as características da cigarra nas duas versões? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

j)  Nas fábulas, os animais se comportam como seres humanos. Encontre na 

fábula da versão ll alguns desses comportamentos.____________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

k)  Como o problema da cigarra foi resolvido no final da história de ambas as 

fábulas? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

l)  As fábulas lidas podem ser consideradas uma narrativa? Por 

quê?_________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

m) Explique com suas palavras a moral da fábula na versão l ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

n)  Explique com suas palavras a fábula da versão II, relacionando-a aos dias 

de hoje. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

o)  Por que você acha que a formiga acolheu a cigarra na versão ll ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

p)  Você costuma ajudar o seu próximo? Dê um exemplo de uma situação na 

qual ajudou alguém? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Um pouco de gramática 

       6) Atividade de análise da linguagem 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS SUBSTANTIVOS: 
  
Substantivo comum- é aquele que nomeia os seres de uma espécie em geral,os 
lugares, as ações, as qualidades e os sentimentos 
Substantivo próprio- é aquele que nomeia um ser determinado, distinguindo- o de 
outros. São escritos com letra maiúscula. 
Substantivo simples- é aquele formado por uma só palavra. 
Substantivo composto – é aquele formado por mais de uma palavra. 
Substantivo primitivo – é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra. 
Substantivo derivado - é aquele que origina de outra palavras. 
Substantivo concreto - nomeia aeres de existência própria, do mundo real ou 
imaginário. 
Substantivo abstrato- é aquele que nomeia coisas de existência dependente, como 
sentimentos, estados, ideias, ações. 
 Substantivo coletivo - é aquele que, no singular, indica um conjunto de seres ou 
coisas. 
 

 

 

Nesse momento, precisamos rever conteúdos da Língua Portuguesa que 

vocês já tiveram contato em anos anteriores.  

Observamos que a fábula trabalha dois tipos de palavrinhas muito importantes: 

SUBSTANTIVO e ADJETIVO 

SUBSTANTIVOS são palavras que dão nomes a seres reais ou imaginários - 

pessoas, animais, objetos -, a lugares, a sentimentos, enfim, tudo que possa 

ter nome. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS ADJETIVOS: 
 
 
Adjetivo simples- Constituído por uma só palavra. 
 
Adjetivo composto - Constituído por mais de uma palavra. 
 
Adjetivo primitivo - que não provém de outra palavra em nossa língua, mas pode 
dar origem a outra. 
 
Adjetivo derivado - que se origina de outra palavra em português. 
 
 

 
ATIVIDADES 

 
a) O substantivo filhote é uma palavra derivada. De que palavra ela se deriva: 
 
b) Classifique as palavras abaixo em: 
(1) Substantivo simples. 
(2) Substantivo composto. 
(3) Substantivo próprio. 
(4) Substantivo comum 
(5) Substantivo coletivo 
 
() coruja 
() Brasil 
() floresta 
() pontapé 
(‗) formigueiro 
 
c) Faça a correspondência da primeira coluna de acordo com a segunda, para 
classificar os adjetivos. 
(1) Adjetivo simples. 
(2) Adjetivo composto. 
(3) Adjetivo primitivo. 
(4) adjetivo derivado 
 
() bonito 

ADJETIVOS são determinantes que caracterizam o substantivo, indicando-

lhe qualidade, estado, modo de ser. 

O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. 
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() monstrinhos 
() surdo-mudo 
() alegre 
() brilhante 
() blusa verde-claro 
() alegre 
() feio  

 

 
7) Reconhecimento do gênero: analisando a linguagem da fábula.     
 

a) ―[...] concentrada na sua grande labuta diária‖. Qual é a expressão que mais se 

adequa expressão destacada? 

1. trabalho diário 

2. cansaço diário 

3. esforço diário 

4. lazer diário 

5. ócio diário 

b) ―A cigarra esfomeada e enregelada‖. A palavra que poderia substituir o termo 

destacado sem causar nenhum prejuízo na frase é 

1.  aquecida 

2. congelada  

3. queixosa 

4. engabelada 

5. nervosa 
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c) ―Preferiu cantar e tocar violão? Pois agora dance!‖ Explique a expressão 

destacada, considerando o contexto em que foi usada. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) ―o mau tempo não cessa e eu [...]‖.  A palavra destacada trata-se de (assinale as 

afirmações corretas) 

1. um adjetivo 

2. um advérbio 

3. um substantivo 

4. um artigo 

5. um pronome 

 

 

 
8) Reconhecimento do gênero: trabalhando os valores e ensinamentos das fábulas. 

 
 

 

Vamos ler a notícia: SOLIDARIEDADE 

 

VOCABULÁRIO: Solidariedade significa ajudar alguém, fazer o bem a alguém que 

esteja necessitando de ajuda. 
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Solidariedade muda vida de sapateiros que tiveram loja destruída por 

incêndio. Com as doações de várias pessoas o estabelecimento foi reaberto 

em BH 

 

 

A história de um casal de idosos que teve sua sapataria destruída por um 

incêndio sensibilizou amigos, vizinhos e clientes. Com a solidariedade dessas 

pessoas, Maria das Graças da Fonseca e João da Fonseca conseguiram arrecadar 

fundos para reabrir o estabelecimento.  Os dois são proprietários da loja há mais de 

60 anos no bairro Luxemburgo, na região centro-sul de Belo Horizonte, e a loja é a 

única fonte de renda da família. 

Uma conta bancária foi aberta para o casal e cada pessoa se dispôs a ajudar 

com o que podia. Eles receberam doações de equipamentos de alto valor, como 

máquina de costura, por exemplo. A lojista Maria da Glória diz que se comoveu com 

o caso. 

— Moro aqui há muito tempo e a gente conhece a dona Maria e o senhor 

João há anos. Ficamos sensibilizados e nós ajudamos também. 

A dona da sapataria, Maria das Graças, se emociona ao falar da ajuda das 

pessoas e o carinho que recebeu depois do incêndio. 

— Tem uma menininha de sete anos que se chama Malú que reza todos os 

dias de joelhos pra gente. Toda moedinha que ela junta, traz para ajudar. 

Fonte: http://noticias.r7.com/minas-gerais/solidariedade-muda-vida-de-sapateiros-que-tiveram-loja-

destruida-por-incendio-20072014 

 

1 - RESPONDA: 

a) O que aconteceu com a família Fonseca foi algo muito triste porque era da loja 

que eles tiravam o seu sustento. Porém nessa fatalidade eles puderam contar 

com a ajuda das pessoas. Essa ajuda recebe o nome de___________________ 

______________________________________________________________ 

b) Por que as pessoas ajudaram a família 

Fonseca?_______________________ 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) O que você percebe de semelhante entre a notícia e a fábula A cigarra e a 

formiga boa?__________________________________________________ 

d) Essa é uma notícia comum? Do que normalmente tratam as notícias?______ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

                                     O que é Valor Moral? 

 

 

 

 

 

9) Atividade de reflexão sobre a Moral – VALORES SOCIAIS 

 

 

 

  

                                             

 

 

 

Moral: o mesmo que Ética. Objeto da ética, conduta dirigida ou 

disciplinada por normas.  

Fonte: Dicionário de Filosofia/ Nicola Abbagnano.4ª ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. 

Como vocês observaram, as FÁBULAS ensinam, buscam apresentar 

valores humanos, como a generosidade, a bondade e trazer outros 

ensinamentos para pensar sobre o egoísmo, a maldade, a vingança 

presentes nas relações humanas.  

Para refletir melhor sobre esses valores, vamos buscar em situações que 

vivenciamos em nosso cotidiano que muito tem a ver com relacionamento 

entre as pessoas.  

Primeiramente, vamos assistir ao vídeo ―O bullyng é coisa séria‖, que 

retrata uma dessas situações. 
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 Vamos pesquisar sobre isso? 

Instrução ao professor: 

O vídeo indicado na atividade encontra-se no link: 

http://www.youtube.com/watch?v=j3v70bmk4eE 

 

Em duplas, com a ajuda do dicionário, pesquisem sobre os seguintes VALORES: 

a) bondade 

b) solidariedade 

c) amizade 

d) ética 

e) amor 

f) perseverança 

g) perdão  

h) paciência  

 

 

 

Instrução ao professor: 

Em uma caixa, colocar várias fábulas recortadas sem a moral. Dividir em 

grupos para que leiam e produzam a moral, buscando perceber qual 

ensinamento e valor está sendo tratado. Expor para a turma. 

Os alunos deverão produzir a moral para a fábula, apresentarão o título da 

fábula, o autor da fábula. 

     Atividade lúdica 

http://www.youtube.com/watch?v=j3v70bmk4eE
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           10) Reconhecimento: Interpretação textual 

 

                         A coruja e a águia 
 
 
 Depois de muito brigar a coruja e a águia resolveram fazer as pazes. 
 _Seremos um exemplo de amizade para toda a floresta! _ disse a coruja. 
 _ Combinado! _ concordou a águia. 
          _ De hoje em diante, você não comerá mais os meus filhotes! 
 _ Concordo- respondeu a águia. –Mas os filhotes de aves são tão parecidos 
uns com os outros!... Como saberei quais são os seus? 
 _ Que pergunta tola! Os meus filhotes são os mais bonitos da floresta. Têm a 
penugem brilhante, olhos que faíscam de alegria e um corpo cheio de graça. Eles 
transpiram beleza. 
 _ Ah, então será fácil reconhece-los! – disse a águia. 
 Alguns dias depois, quando sobrevoava as florestas em busca de comida, a 
águia encontrou três filhotes de ave. Três filhotinhos feios, cinzentos e 
desengonçados. 
 _ Tenho certeza de que esses aí não são da coruja! – disse a águia. 
 E devorou-os com gosto 
 Quando a coruja voltou para a sua toca, encontro-a vazia. Dos seus filhotes 
restaram apenas algumas penas. Não teve dúvida de que a águia os havia 
devorado e foi ajustar contas com ela. 
 __Traidora! Você rompeu o nosso acordo e devorou os meus lindos filhotes! 
 __ Lindos?! Sinto muito, dona coruja, mas de lindos eles não tinham nada... 
Pareciam três monstrinhos, isso sim. Quem mandou a senhora exagerar? 
 
Moral- Quem ama o feio, bonito lhe parece. 

Fonte: Fábula de Esopo/ Jean de La Fontaine. Editora Scipione. 

 

1 - Questões para melhor compreensão do texto. 

1) A coruja e a águia pertencem a que tipo de animais? 

2) Qual é a finalidade desse texto? 

3) Qual é a solução encontrada por elas para fazerem as pazes? 

4) O problema entre elas foi solucionado? Explique. 

5) Foi uma alternativa inteligente para resolverem o problema? Por quê? 

6) Segundo o que estudamos sobre fábula, responda: por que o texto no início das 

frases apresenta-se com travessão? 
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Instrução ao professor: 

Após as questões de interpretação serão vistas atividades envolvendo substantivo e 

adjetivo, reforçando o que já foi explicado anteriormente. 

 

 

ATIVIDADES: 

1-―Coruja e águia, depois de muita briga resolveram fazer as pazes‖. 

               ―Basta de guerra — disse a coruja‖. 

Retire da frase dois 

substantivos._________________________________________. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2-―— Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de 

corpo, alegres, cheios de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma 

outra ave, já sabes, são os meus‖. 

Como vimos os conceitos  de adjetivos. Agora chegou a hora de você encontrar no 

período acima, os adjetivos presentes, reescrevendo-os.______________________. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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11) Voltando às origens: conhecendo um pouco mais sobre as fábulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalhando com os gêneros do discurso: narrar: fábula 

 

                                                Dramatização 

 

Instrução ao professor: 

Será proposto aos alunos que escolham, em grupo, uma fábula para dramatizarem. 

Portanto a escolha e quantidade de alunos por grupo será de acordo com a 

necessidade de personagens da fábula. Lembrando que para dramatização são 

necessários: narrador, personagens e ajudante de cenário. 

Será marcado o dia e horário para apresentação para as outras turmas do colégio. 

 

 

Há muitos anos, o homem começou a contar histórias de 

todos os tipos... Umas que explicavam as coisas da natureza, 

outras que falavam sobre suas viagens, sua vida, seus 

desejos... Umas com fadas e seres mágicos, outras com 

animais ou objetos com qualidades humanas... 

As fábulas são tão antigas quanto às conversas dos 

homens. Como foram passadas de boca em boca pelo povo, não 

a sabemos quem a criou. 

De qualquer forma, conhecemos algumas fábulas que 

foram escritas no século VIII antes de Cristo, ou a.C. (800 

anos antes do ano número 1!) .Sabemos também que fábulas 

muito antigas, do Oriente, foram difundidas na Grécia no 

século VI aC., há 2600 anos, por um escravo chamado Esopo. 
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