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• RESUMO: Por ter muitos anos de experiência e  vivenciando
diariamente  as  dificuldades  que  os  estudantes  vem
demonstrando em compreender que é através da leitura que
podemos  adquirir  o  conhecimento  científico,  senti  a
necessidade   de  desenvolver  um  projeto  de  leitura  que
possa  colaborar  para  o  resgate  dessa    prática  que,
diariamente,  se comprova no seio dos processos educativos
e  de  nosso  fazer  pedagógico.  O  objetivo  deste  projeto,
portanto,  é  apresentar  diversas  possibilidades  e  diversos
encaminhamentos  teórico-metodológico  para  o
desenvolvimento de um trabalho com a leitura e a literatura,
como  forma  de  contribuir  para  a  formação  de  sujeitos
críticos, letrados e com possibilidades autônomas na tomada
de suas decisões. Acreditando que o espaço escolar é um
dos  lugares  propícios  para   desenvolver  este  projeto  de
modo a possibilitar  aos educandos diferentes  práticas de



leitura  que  supram  essa  deficiência  respeitando  seu
processo evolutivo, de modo singular e idiossincrático. Este
estudo  requer  continuidade  e  persistência,  portanto
ultrapassará  nosso  período  de  professor  participante  do
PDE,  e  esta  é  uma  certeza  que  nos  ilumina  e  move  na
direção  da  efetivação  deste  projeto  de  intervenção
pedagógica e, para além dele, de modo que, aos poucos,
possamos colaborar no processo de formação de novos e
interessados leitores e, do processo de formação integral do
educando.  Nosso projeto objetiva,  ainda,  proporcionar  aos
educandos  a  leitura  de  uma  diversidades  de  gêneros
textuais,  no intuito de desenvolver práticas de leitura para
que estes se tornem indivíduos e críticos na sociedade, que
saibam  dialogar  e  defender  seu  ponto  de  vista  sobre
diversos assuntos.

Palavras-chave  Prática, leitura, Ensino-aprendizagem, redes sociais.  

APRESENTAÇÃO

 Para colaborar no processo de ensino-aprendizagem da leitura,  

elaboramos  uma unidade didática e procuramos desenvolver  nesta, estratégias 

e práxis de leitura que possam garantir aos estudantes a compreensão com mais 

leveza, pois muitas vezes tornamos nossas práticas de ensino  pouco atraente 

aos olhos dos estudantes.  

A escola tem uma grande função de  formar leitores com domínio da leitura

e escrita, que interpretem o que leem, sejam críticos e saibam refletir sobre a

própria realidade. As tecnologias são atraentes para o educando e devem ser

aproveitadas como recursos didáticos para auxiliar na aprendizagem.

 A leitura  de  contos  em  conjunto  com  as  tecnologias,  como  meio  e

repositório do que se leu e escreveu, vem facilitar essa função, porque a criança

também aprende buscando leituras, vivenciando outra realidade no laboratório de

Informática, interagindo com os colegas, partilhando descobertas, reinventando,

postando suas produções no Blog e comentando as postagens.

Ler enriquece a vida do ser humano,  desenvolve a escrita, o senso crítico

e a capacidade de questionar a realidade da sociedade, duvidar e expor suas



opiniões com segurança. Diante disto observa-se a importância dos contos na

construção do hábito da leitura nos alunos do nono ano do Ensino Fundamental,

pois  através  dos  contos,  de  forma  indireta,  incentiva  o  aluno  a  ler,  e

consequentemente a escrever melhor, instigando a curiosidade para descobrir e

se encantar com o mundo do faz de conta. O  Blog será uma das  ferramenta que

o estudante domina ou quer conhecer.  Através dele o trabalho com as oficinas de

leitura  e  escrita  de  contos  pode  ser  divulgado,  comentado  e  apreciado,

possibilitando que pais e comunidade fiquem inteirados das atividades da escola.

Permite ainda que o estudante seja autor,  além de uma interação entre texto-

leitor-autor, num dialogismo teoria-prática.

Os  contos  de  Sherazade,  e  outros  contos,  nos  levam  a  uma  viagem

através  dos  tempos,  proporcionando  aprendizagens  significativas,  capazes  de

mudar nosso modo de ser e viver.

As práxis de leitura de contos será implementada  com alunos do  9º ano,

do  Colégio  Estadual Nova Esperança, de Nova Esperança do Sudoeste, e tem o

intuito de promover essa interação entre texto e sujeitos, como motivação para

leitura e escrita de contos,  utilizando o Blog entre outras estratégias e formas de

produção, incentivo e compartilhamento.   

FUNDAMENTAÇÃO

Segundo as diretrizes (2008), “praticar a leitura em diferentes contextos 

requer que se compreendam as esferas discursivas em que os textos são 

produzidos e circulam, bem como se reconheçam as intenções e os interlocutores

dos discursos”.

É nessa perspectiva que pretendemos estabelecer as novas práxis de 

leitura buscando amenizar as dificuldades que professores e alunos enfrentam em

sala de aula paulatinamente.

A leitura é um meio de formação e transformação humana, que deve ser

ensinada  e  promovida  sempre.  Estabelecer  novas  situações  de  ensino

aprendizagem, possibilita  melhorias em nosso trabalho.  Com isso  desenvolver

esse  papel  com  responsabilidade  contribuirá  ao  ensino  da  leitura.  Ler  é  um

processo social, segundo Freire (1985, p.11) "a leitura do mundo precede a leitura



da palavra". Ler não significa codificar as palavras, vai muito além disso. A leitura

tona-se eficiente quando após lida gera conhecimento. Porém, desenvolver práxis

diferenciadas leva o educando a reconhecer melhor seu funcionamento para o

processo de sua aprendência. Sabe-se que já existe alguns professores aplicando

diferentes práticas no ensino de leitura nas escolas brasileiras, visando despertar

nos estudantes o gosto pela leitura e mostrando-os,  a  importância dela como

fonte de informação e multiplicação de cultura.

Segundo as DCE's do estado do Paraná:  

“a escola pública brasileira, nas últimas décadas, passou a atender um
número cada vez maior de estudantes oriundos das classes sociais de
baixa  renda.  Ao  assumir  essa  função,  que  historicamente  justifica  a
existência  da  escola  Pública,  intensificou-se  a  necessidade  de
discussões sobre o papel do ensino básico no projeto de sociedade que
se quer para o país.”(PARANÁ, 2008, p.14).

Com isso pode-se observar que a maioria dos nossos alunos fazem parte

das classes com menor prestígio social e econômico. A maioria deles são filhos

de operários assalariados, agricultores, trabalhadores autônomos e informais, de

diferentes  origens  e  culturas.  Com   as  atuais  transformações  do  mundo

contemporâneo  observou-se  a  necessidade  do   acesso  a  todo  conhecimento

produzido pela humanidade, por intermédio da escola  possibilita-se a leitura, e

com esta,  a ascensão a esse conhecimento. Entretanto isso ocorre ainda de

modo  cartesiano  e  fragmentário,  sem  a  devida  inter  e  transdisciplinaridade  e

transversalidade necessária a uma formação mais abrangente e rizomática.

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio,
entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é
aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo "ser", mas o rizoma
tem como tecido a conjunção "e...  e...  e..."  Há nesta conjunção força
suficiente  para  sacudir  e  desenraizar  o  verbo  ser  (DELEUZE  &
GUATTARI, 2000, p.5).

 Compreender a escola dentro de uma visão rizomática leva-nos a buscar

outros encaminhamentos teóricos metodológicos para demonstrar que a leitura é

importante porque através dela o ser humano se desenvolve em vários aspectos.



Por exemplo, no campo  literário há desenvolvimento de faculdades cognitivas no

individuo que estão ligadas intrinsecamente a imaginação e a criatividade.  

Entretanto não basta apenas saber ler e escrever, é preciso também saber

fazer o uso do ler e do escrever, saber responder às exigências de leitura e de

escrita que a sociedade faz continuamente.

“Não  se  pode  mais  ensinar  sem  fazer  uso  das  tecnologias”,  segundo

(Gomes  Senna  2009  p.  115),  é  necessário  que  os  educadores  utilizem  os

recursos  tecnológicos  para  poder  formar  indivíduo  informado,  criativo,

participativo,  desenvolvido  dentro  do  conhecimento  científico  através   da

exploração da capacidade de leitura.

 Nessa perspectiva,  Senna propõe que;

[...] em face de uma educação tecnológica que se atualiza incessante,
estabeleça  uma  arquitetura  para  os  processos  educacionais  diferente
daquela que vem sendo utilizada desde a introdução dos livros-texto e
que possa,  então  oferecer  a  seus  alunos  um modo de  compreensão
amplificado; que na incorporação de múltiplas mídias seja criada uma
possibilidade de produção de sentido em que a palavra impressa se “re-
encante”na polissemia das múltiplas que constituem a cultura na qual a
escola e o aluno estão inseridos (SENNA , 2009 p. 115).

Sabe-se que grande  parte  das  escolas  públicas  tem um laboratório  de

informática,  mas  infelizmente  não  funcionam  como  deveria.  Por  este  motivo

muitas  pesquisas deixam de ser  relevantes.  Mas compreendendo todas estas

deficiências que a escola apresenta, ela continua sendo o lugar da reflexão e da

produção de um conhecimento que ajude o aluno a entender o mundo onde vive.

Para  (SENNA,  2009,  p.  69-70).  Indiscutivelmente,  o  lugar  no  qual  a
educação brasileira se desenvolve mais legítima é no interior da escola
pública, onde o povo do Brasil se encontra e se redescobre como sujeito
social. Nela todos os processos educacionais se dão simultaneamente,
formais e informais, todos os conceitos se fundem, todos os plurais se
acentuam e mais fortemente se agregam àquela identidade mestiça que
gerou a cultura tipicamente brasileira.



      E ainda (SENNA, 2009 p.70) continua reafirmando que “é através da escola e

a partir dela, o Brasil pode, finalmente, se fazer Brasil”.

A escola é responsável pelo acesso a informação e ao conhecimento além

de preparar o aluno para desenvolver o senso crítico necessário para selecionar,

utilizar e conferir sentido e significado às informações.   

Acredita-se que as tecnologias devam ser exploradas pelos educadores e

educandos de forma benéfica e conjunta, oportunizando novas práticas diárias de

ensino e aprendizagem. A  leitura e a produção de contos por intermédio do uso

das  mídias proporcionará  um incentivo a mais no prazer de se fazer leitura de

forma livre, e não como um ato imposto, forçado.

 O  ler,  o  estudar,  o  escrever,  o  analisar,  o  vivenciar  experiências
educativas esses anos de magistério nos permitiram ver claramente, no
panorama universal que se configura, que o ato de ensinar-aprender, ou
seja, a aprendência, se tornará substancialmente mais eficaz, mais rica,
mais  producente  e  adequada  às  exigências  do  homem  hodierno,  à
medida que incorpore em seu fazer novas ferramentas tecnológicas que
permitam, com maior competência e agilidade, tornar o conhecimento
em  algo  importante  e  pertinente  à  vida  dos  aprendentes.  Com  a
tecnologia de comunicação digital virá todo um espírito de agilidade, de
flexibilidade, de interatividade, de velocidade ( DAL MOLIN,2003, p. 25).

Almeja-se que as aulas não sejam massantes e para isso a escola precisa

oferecer recursos mínimos que colaborem com o ensino. É necessário sair do

tradicionalismo enraizado  por muitos anos. Torna-se importante  que a nossa

proposta  tenha  como objetivo trabalhar a recontação de contos vivenciados, de

modo que haja a interação ativa da família na prática da leitura.

Estamos aqui questionando uma proposta de ensino de leitura para alunos

que  já  sabem  ler  e  escrever.  Nesta  fase  de  conhecimento  torna-se  viável

desenvolver  estratégias  de  leitura  mais  eficientes  definindo  tarefas  mais

complexas, para o fortalecimento e avanços significativos do estudante, mas para

obter  crescimento  neste   sentido,  é  importante  salientar  que  os  estudantes

precisam de uma orientação maior dos educadores. Nesta linha de pensamento

(KLEIMAN,  2008  p.  9)  afirma  que:  “Aos  poucos  o  professor  vai  retirando  os



suportes,  e  a  criança  redefine  as  tarefas  para  si  própria  ,  constituindo-se  aí

aprendizagem de estratégia de leitura”. 

A compreensão da leitura não se dá no momento de sua realização, mas

durante o desenvolvimento da tarefa, na interação do professor e na retomada do

texto. Nessa re-leitura compartilhada entre professor aluno, aluno professor, as

complexidades  de  leitura,  paulatinamente  contribuem   para  um  objetivo

pedagógico  relevante  no  crescimento  do  conhecimento  para  os  estudantes.

(KLEIMAN,  2008,  p.9),  conclui  que  nessas  condições,  “  a  criança  estará  se

formando como leitor , isto é, estará construindo seu próprio saber sobre texto e

leitura”.

Deve-se  entender a leitura  então, como um processo ativo e dinâmico,

pois o texto tem um potencial de evocar significado, mas não tem significado em

si mesmo. O significado dele não está somente nele, mas sim fora, envolvendo o

leitor e o meio social em que está inserido. Envolve uma teoria geral sobre ele e,

que a leitura é uma prática social  num dado momento histórico que determina a

linguagem e o sentido.

Para (JURADO & ROJO, p. 39) “ A leitura é, pois,  um ato interlocutivo,

dialógico   entre  autores  e  textos,  a  partir  do  que  vão  sendo  produzidos  os

discursos”.

Percebe-se, portanto, que a leitura é muito mais do que a simples ação de

apropriação de significado: ela é uma atividade de recriação, de reconstrução de

ideias. A leitura pressupõe a figura do autor presente no texto através de marcas

formais que atuam como pistas para a reconstrução do caminho que ele percorre

durante a produção.  É o diálogo entre o autor e o interlocutor.  Portanto para

produzir um bom texto é necessário que se faça muitas leituras.  

A leitura  não  é  esse  ato  solitário;  é  interação  verbal  entre  indivíduos

socialmente determinados: o leitor, seu universo, seu lugar na estrutura social,

suas relações com o mundo e com os outros.



A  leitura  é  uma  atividade  ao  mesmo  tempo  individual  e  social.  É
individual             porque nela se manifestam particularidades do leitor:
suas  características  intelectuais,  sua  minoria,  sua  história;  é  social
porque  está  sujeita  às  convenções linguísticas,  ao  contexto  social,  à
política. (NUNES, 1994, p. 14).

 A  leitura  enquanto  atividade  individual,  desenvolverá  no  leitor  suas

características peculiares, enquanto a mesma vista como fator social resgata todo

o conhecimento prévio do leitor. No que diz respeito ao individuo, observa-se as

particularidades  deste,  qualidades  que  produzem a  inovação  da  leitura  ,  cujo

resultado  provoca  mudanças  relevantes  em  qualquer  área  que  se  apresente

tecnologia social, educacional, entre outras.  A leitura clássica conduz o indivíduo

ao   conhecimento  mais  eficaz,  apresentando  saberes  científicos,  históricos  e

sociais no mundo vivenciado.

Neste  sentido  deve-se  oportunizar  aos  educandos  textos  de  contos  e

atividades  metodológicas  centradas  nesse  gênero  textual.  Para  isso,  faz-se

necessário  estimular  aos  alunos  para  a  praxe  da  leitura,  uma vez  que  ela  é

fundamental e imprescindível na aquisição do conhecimento. Nunca devemos nos

esquecer  que estamos em sala  de  aula,  diante  de  alunos heterogêneos com

diversos estágios de aprendizagem, cabe sabermos selecionar textos e atividades

que contribuam no processo de aprendência de cada estudante.

Pode-se trabalhar a leitura de contos na sala de aula, mas primeiramente

devemos  saber  instigar  o  conhecimento  que  o  estudante  já  possui  sobre  o

gênero,  a  fim  de  melhorar  e  entender  como  os  significados  estão  presentes

naquele texto, ao dialogar com o texto, identificar as  singularidades presentes,

porque  a leitura deixou de ser considerada uma mera decifração de significados

contidos no texto, e como o leitor se tornou um criador de sentido, e não apenas,

um receptor de mensagem.

 Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que
certas respostas podem ser  encontradas na escrita,  significa poder de
acesso a essa escrita, significa construir uma resposta que integra parte



das novas informações ao que já se é (FOUCAMBERT, 1994,p. 5). Ler é
compreender os sentidos do texto.

 Para chegar nesta fase de compreensão do contexto social  exige-se de

práticas diárias de leitura,  não é um trabalho simples que se conquista de forma

imediata, requer autodeterminação dos estudantes, professores e da escola.

Várias  concepções  norteiam  as  visões  do  que  vem  a  ser  leitura  e

compreensão.

...a leitura é o momento crítico da produção da unidade textual, da sua
realidade  significante.  É  nesse  momento  que  os  interlocutores  se
identificam com interlocutores e, ao fazê-lo, desencadeiam o processo de
significação do texto ...(ORLAND, 1988,  p. 10)

Acredita-se  que a melhor  forma de compreender  um texto  é quando a

leitura  é  interessante,  a  certa  aprendizagem  como  objetivo  no  momento.   A

motivação talvez  seja um dos principais meios de aquisição do conhecimento  em

determinada fase do aprendizado. É bom lembrar que, para ( Piaget apud Amorim

p.57),  “a  afetividade  não  se  restringe  as  emoções  e  aos  sentimentos,  mas

engloba também as tendências e a vontade”.

 Ao descrever o projeto de leitura de contos tentamos também trabalhar

com a afetividade dos alunos, assim torna-se mais fácil alcançar os objetivos. A

carência afetiva presente nos estudantes pode acarretar  certas sensibilidades e

dificuldades de aprendizagem.

 Pretende -se utilizar nas aulas, material  literário diversificado, assim ao

sentir-se  intrigados com certo  tipo  de conto,  poderão recorrer  a  outros  que o

agradem,  ou  seja,  aquilo  que  vier  ao  encontro  de  seus  anseios,  suas



sensibilidades  e  emoções.   Para  que  se  tenha  mudança  nesse  sentido,  é

necessário que os estudantes sintam-se motivados a ler. Uma vez  experimentado

essa atividade com o texto conto, possa-se criar o gosto pela leitura.

Para  Cândido  (1972)  a  literatura  é  vista  como  “arte  que

transforma/humaniza  o  homem  e  a  sociedade”.  (Cândido  apud  Diretrizes

Curriculares para a Educação Básica, 2008, p.57). A leitura só ocorre plenamente

quando  o  homem  é  capaz  de,  através  do  conhecimento,  transformar-se  e

melhorar o mundo que o cerca.

Nas diretrizes (2008, p. 56), podemos continuar afirmando que:

“[...]  compreende-se a leitura como um ato dialógico,  interlocutivo,  que

envolve  demandas  sociais,  históricas,  políticas,  econômicas,  pedagógicas  e

ideológicas de determinado momento”.

Nosso objetivo é desenvolver  oficinas para a leitura e escrita de contos

que serão apresentados de diversas modalidades de exposição, somadas ao uso

do Blog, acreditamos que o trabalho acrescenta um saldo positivo aos processos

de leitura e escrita, tão importantes para a produção de novos conhecimentos e

também para a formação do senso crítico.

  Assim funcionará  nossa Unidade Didática:  o  estudante lê  e  escreve

contos na classe, posta no Blog, lê as postagens, escreve comentários, esses,

por sua vez, são lidos novamente e, assim segue-se um círculo de leitura-escrita-

leitura.

Nesta abordagem entendemos ainda mais a importância do trabalho do

professor, conforme consta às Diretrizes Curriculares Estaduais,

Na sala de aula, é necessário analisar, nas atividades de interpretação e
compreensão de um texto: os conhecimentos de mundo do aluno, os
conhecimentos  linguísticos,  o  conhecimento  da  comunicação
comunicativa, dos interlocutores envolvidos, dos gêneros e suas esferas,
do  suporte  em  que  o  gênero  está  publicado,  de  outros  textos
(intertextualidade) (PARANÁ, 2008, p.73)



A escola  deve  propiciar  o  acesso  a  diferentes  textos  produzidos  nas

muitas  esferas  sociais,  inclusive  considerar  as  linguagens  não  verbais.  Todas

apresentam  possibilidades  de  leitura  de  mundo,  cabe-nos  ensinar  nossos

educandos a lê-las, pois muitos têm dificuldades de ler o mundo que os cerca, e

até mesmo, dificuldades para entender a própria língua portuguesa.  

Segundo  Levy  (1999),  “Virtualização  pode  ser  entendida  como  um

movimento que ultrapassa a informação e se faz sentir  em todos os aspectos da

vida humana, seja na relação consigo mesmo, com outro e com a natureza”.

A sociedade  transformou-se  com  a  expansão  do  uso  das  tecnologia.

Muitos meios de comunicação como, a carta, telegramas e telégrafos tornaram-se

ultrapassado aos olhos das novas gerações. Por isso sinto-me responsável em

usar às tecnologias nas aulas de leitura de contos, aproveitando este recurso tão

utilitário como instrumento de se fazer a leitura. Não será tão simples, mas será

muito bom e desafiador. Comprometo-me como educadora desenvolver um bom

trabalho na escola, eu, equipe escolar e principalmente os estudantes.

Muitos educadores não querem arriscar em fazer uso das tecnologias, pois

é  uma nova técnica  de  letrar-se,  e  ensinar  letrar.  Entende-se,  que esta  nova

tecnologia surgiu para somar, auxiliando as já existentes. Seu objetivo é facilitar a

vida  das  pessoas,  aproximando-as,  melhorando  a  comunicação,  facilitando  a

educação e o conhecimento.

Os estudantes, preferem utilizar o computador e as ferramentas que ele

dispõe. É uma ferramenta a mais, e atrativa à aprender.  Eles podem escrever seu

texto,  modificar  o  texto  de  outro,  partilhar  opinião,  postar  comentários,

comunicarem-se,  pesquisar...  E tudo isto  exige  produção escrita  e  leitura.  Dal

Molin  (2003)  corrobora  "Na  era  da  tecnologia,  os  princípios  fundamentais  da

Aprendência são a flexibilidade, a integração e o compartilhamento das ideias e

saberes”.

O bom professor é flexível. Ele lembra de incluir em suas aulas, além de

bons livros,  estratégias  tecnológicas de leitura  bem como,  a Internet  e  outros

dispositivos digitais para dinamizar e atualizar suas aulas. É um grande desafio

utilizar o  Blog atrelado às oficinas de leitura e escrita de contos, uma vez que,

este universo tecnológico ainda nos assusta, mas com a paixão que me toma e o

desejo de superar desafios, sei que vou ultrapassar os temores que me cercam.



“Precisamos olhar o mundo de hoje com os olhos do mundo de amanhã,

não com os de ontem. Ora, os olhos de amanhã são os olhos planetários. As

fronteiras são as ruínas, ainda de pé, de um mundo em revolução”.(LEVY 2001,

P.33).

 Por isso meu compromisso como educadora é enfrentar este novo desafio,

sei que não é tão simples, porque não domino a máquina mas, me dedicarei ao

máximo para desenvolver um bom trabalho junto aos meus alunos, e aprender

com eles.

Na contemporaneidade é comum à criança e o jovem navegar na web, os

que tem acesso. É natural para eles, esse meio  de comunicação.  Acessar, www

via  site,  e-mail,  facebook,  orkut,  blog,  MSN  é  algo  natural;  comunicam-se,

conversam, pesquisam, conectam-se com o mundo.

O blog é uma ferramenta criada por Jorn Barger ( o Ele foi o editor do

chamado weblog, primeiro blog do mundo, criado em 17 de dezembro de 1997.

Jorn Barger chamou seu blog de página da web onde um diarista pudesse

relatar e indicar outras páginas relevantes.  O primeiro blog da internet existe até

hoje e mantém a mesma aparência.

O nome weblog acabou abreviado e se tornou blog, palavra tão popular

entre os internautas de plantão. O responsável pela abreviação foi Peter Merholz,

e o termo passou a ser usado em abril de 1999.

A palavra blog pegou tanto, que nos Estados Unidos o termo se tornou

substantivo  e  até  verbo.  Quando  alguém vai  escrever  num blog  nos  Estados

Unidos usa-se o verto To Blog. No Brasil, o verbo é blogar.

Atualmente, existem diversas ferramentas e opções de blogs gratuitos na

internet. É só criar o seu e começar a escrever. <http://www.brogui.com/a-historia-

dos-blogs/  >: Acesso em 19,nov. 2014.

A maioria dos provedores é gratuita facilitando assim a adesão de tantos

usuários;  pode ser  acessado por  qualquer  pessoa e  permite  que as  mesmas

comentem as  postagens.  Nesse  material  ele  será  utilizado  como actante  das

oficinas  de  contos  para  divulgar  o  trabalho,  interação  entre  os  participantes,

ampliação  do  conhecimento,  comunicação  e  avaliação.  Como  apregoa  Pierre

Lèvy (1999) em seu livro Cibercultura. “Os mundos virtuais podem eventualmente

http://www.brogui.com/a-historia-dos-blogs/
http://www.brogui.com/a-historia-dos-blogs/


ser enriquecidos e percorridos coletivamente. Tornam-se um lugar de encontro e

um meio de comunicação entre seus participantes”. (LÉVY, 2001, p.145)

Assim o blog: www.oficinasdecontonaescola.blogspot.com.br

,  será  alimentado  e  enriquecido  com  as  produções  dos  alunos

proporcionando uma troca de  conhecimento entre os participantes do 9º  ano e a

comunidade.

Essa troca será possível porque o conto pertence a todas as épocas, é

uma forma natural de expressão entre a humanidade, o encatamento, admiração,

a  surpresa,  faz  parte  da  maioria  dos  contos.  Nos  contos   predomina  uma

linguagem,  popular  e  cotidiana,  que  é  capaz  de  encantar,  crianças,  jovens  e

adultos.

Trabalhar o conto, contribui para a formação integral do estudante porque

envolve  descobertas,  sentimentos,  invenção,  encantamento.   Auxilia  no

autoconhecimento afetivo e cognitivo. O desafio é permitir que o estudante viva

seu  mundo  de  imaginação,   visitando  o  mundo  de  imaginação  presente  nos

contos. Eles  nos proporcionam maior possibilidade de resolvermos os conflitos,

medos, dores, solidão, eles nos oportuniza a desvendar o caminho da superação.

Como não podemos saber quando um conto será importante para uma 

criança, não podemos decidir qual dos contos ela deveria escutar num dado 

período de sua vida. Só a criança,  quando ouve uma história, seja ela de um 

conto ou não, poderá analisar seu encantamento.

Como se sabe “As mil e uma Noites” é uma coletânea de histórias 

fascinantes  inventadas e preservadas na tradição oral pelos povos da Pérsia e da

Índia. A primeira versão, em língua ocidental editada em 1904, foi feita por Antoine

Galland, que partiu de um texto Sírio do século XIV  e o adaptou ao gosto francês 

excluindo o que lhe parecia demasiado lascivo ou chocante. Em 1872, surgiu uma

nova versão, esta do Inglês Richard Francis Burton que, ao contrário de Galland, 

sublinhou o erotismo e a violência do texto original. Uma outra tradução, também 

em Língua Inglesa, feita pelo orientalista Edward Lane, é   considerada a mais 

escrupulosamente fiel ao origina. Mas qual original se Jorge Luis Borges observa 

que a primeira versão, escritas daquelas histórias já é uma adaptação ao gosto da

classe média? Por isso, sinto-me à vontade para usar, nessa tradução, o texto 

http://www.oficinasdecontonaescola.blogspot.com.br/


francês de Galland, que se tornou o mais difundido no Oriente. As mil e uma 

noites continuam a ser “um repertório de maravilhas”. E não apenas pela riqueza 

de personagens. Episódios e situações surpreendentes como também pelo 

pretexto básico que dá origem à própria narração das histórias: quem as conta, 

Sherazade, o faz para salvar a própria vida e a  vida de todas as futuras esposas 

do sultão Shariar.

Sherazade é uma heroína, que arrisca a vida confiando apenas em sua

capacidade de contar  histórias e no poder  que têm as histórias  de mudar as

pessoas.   Nas  histórias  mesmas  que  conta,  mais  de  uma vez  esse  poder  é

comprovado,  como  no  conto  do  mercador  condenado  à  morte  por  um  gênio

vingativo. As histórias de As mil e uma noites têm fascinado as pessoas através

dos séculos, encantando crianças e adultos. (FERREIRA GULLAR, 2006,p.5 e 6).

Ferreira Gullar selecionou alguns contos que encantam pela riqueza dos

personagens, pelo enredo envolvente e pelos acontecimentos surpreendentes. O

poeta confere ao livro “As mil e uma noites”,  um toque todo especial pela sua

linguagem  clara  e  agradável,  tendo  utilizado  a  primeira  versão,  em  língua

ocidental, feita por Antoine Galland. A obra é indicada para leitores de todas as

idades e, principalmente, para jovens ávidos por aventuras.

Do texto original  As narrativas, entre as quais estão as viagens de Simbad,

o marujo, as aventuras de Aladim e a lâmpada maravilhosa e a história de Ali

Babá e os quarenta ladrões,  são contadas por Sherazade.

A história de Sherazade é totalmente oposta às histórias dos contos de

fadas, onde as princesas esperam os seus príncipes que   as acordem com um

belo  beijo, para tonarem-se  felizes.

Pretendo trabalhar no projeto, os seguintes textos: Os contos Árabes. “As 

mil e uma noites, As viagens de Simbad o Marujo,  A Bela adormecida no Bosque,

o príncipe Desencantado. Através de pesquisas conhecer a importância dos 

contos no desenvolvimento da criança e do adolescente.

  PROCEDIMENTO, CONTEÚDOS, ORIENTAÇÕES E ATIVIDADES

• SARAU DE SHERAZADE -BLOG



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PPROPOSTAS NA IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE

DIDÁTICA.

O trabalho é dividido em 11 Unidades Didáticas com uma carga horária de 35 aulas.

Atividades Conteúdos Nº de aula

     01 Apresentar o projeto aos alunos.      01

     02 Questionário  para  sondar  os  aluno  sobre  o  hábito  de
leitura.

     01

     03 Mural de contos para divulgar a leitura.     04

     04 Conhecendo o blog e E-mail.     02

     05 Conhecendo a história de Sherazade.     02

     06 Leitura dos contos  (As mil e uma Noites).     05

     07 Interdisciplinaridade.     04

     08 Produção escrita(gênero narrativo)     05

     09 Importância dos contos.(Pesquisa).     04

     10 Apresentação das oficinas.     05

     11 Chá de contos.     05

1- OBJETIVOS:

• Apresentar o projeto para os alunos, explicando detalhadamente os passos

que iremos seguir em cada etapa.

• Verificar o conhecimento dos alunos sobre o Gênero conto.

• Reconhecer os contos das. “ As Mil e uma Noites”.

Atenção professor (A). Nesta atividade apresentar o projeto aos alunos e

responsabilizá-lo cada um, para que o mesmo seja bem elaborado e aplicado na

escola.  Explicar que iremos trabalhar com os contos Árabes, direcionados aos 

contos das “Mil e Uma Noites ”traduzidos por Ferreira Gullar. Pedir-lhes, se já os  

conhecem, ou somente ouviram falar. Explicar que as aulas serão divididas em 

                             

                

                     1º SARAU

   APRESENTAR O PROJETO AOS ALUNOS

     

                 

                   



saraus. Cada sarau terá seus objetivos propostos e seguidos na íntegra, para que

as aulas sejam  produtivas. Também para que o nosso trabalho seja valorizado e 

socializado na escola, postaremos nossas atividades no Blog, onde toda a 

comunidade escolar poderá ver e acompanhar  as produções realizadas. O 

trabalho tem como objetivo motivar os alunos a buscar a leitura para obter 

conhecimento, mas também incentivá-la toda a comunidade escolar a ler por 

prazer. Então assim seguirá  nosso trabalho. Duração da apresentação do projeto,

uma aula.

2- OBJETIVOS:

• Elaborar um questionário.

• Investigar os alunos sobre o hábito de leitura.

Atenção professor(A). Nesta atividade você irá aplicar um questionário com

os  alunos, para conhecer o nível de conhecimento em que eles estão em relação 

a leitura. Tendo este resultado o seu trabalho será de melhor qualidade. Duração 

da atividade, uma aula.

Questionário

1) Você gosta de ler?
______________________________________________________________________

2) Com que frequência faz algum tipo de leitura?
_________________________________

3) Você considera a leitura importante?______________Porquê?_____________

_________________________________________________________________

4) Que tipo de leitura você mais gosta de fazer?___________________________
_________________________________________________________________
5) O que significa ler para você?_______________________________________
_________________________________________________________________
6) Quais os livros que você mais gostou de ler?___________________________

                2º SARAU
             QUESTIONÁRIO



               3º SARAU

     MURAL DE CONTOS

_________________________________________Por quê?________________
_________________________________________________________________
7) Você tem costume de consultar algumas obras literárias disponível na sua 
escola?___________________________________________________________
_________________________________________________________________
8) Você pesquisa algum tipo de leitura na internet?_________________________
Quais?____________________________________________________________
9) Na biblioteca de sua escola tem bons livros de leitura?____________________
ar poderá ver e acompanhar  as produções realizadas.
10) Na escola em que você estuda há momentos de leitura? Comente:_________
_________________________________________________________________
11) Em relação a leitura,você encontra algumas dificuldades em compreender 
histórias mais longas ou textos mais curtos?__________ Quando isso acontece 
você recorre a algum tipo de recursos para tentar sanar as dificuldades como: 
reler o texto ou pesquisar o dicionário?__________________________________

3-OBJETIVOS

Definir o nome do mural juntamente  com os alunos.

Ilustrar personagens  de contos.

Incentivar o hábito da leitura através de um comentário sobre o conto lido.

Organizar o mural de contos.

Atenção professor (A). Nesta atividade explicar aos alunos que eles irão ler

os contos contados por  Sherazade ao Sultão.  Imprimir e ilustrar. Depois de 

finalizada a ilustração, colocar o conto no mural. Outra opção de atividade será de

ler um conto, escrever um comentário do conto lido, indicando-os para que outros 

alunos  leiam também. Depois do mural pronto, fotografar e postar no blog. 

Duração da atividade 4 aulas. Esta atividade será desenvolvida junto com a 

professora de arte.

                 4º SARAU   

           CONHECER O BLOG             



                5° SARAU.
    CONHECER A HISTÓRIA DE
                SHERAZADE.

4. OBJETIVOS:

Acessar e navegar no Blog: 

Criar um e-mail. Faz

er  um e-mail,  e

Como  enviar

mensagens.

Duração

aproxim

Atenção professor(A). Nesta atividade explicar aos alunos que eles  irão ao

laboratório de informática,conhecer o  blog. Dar o endereço do blog aos alunos.

Deixar que leiam. Explicar-lhes  que aí serão postadas as suas produções. Eles

poderão postar os textos escritos por eles e postar comentários, e para isso cada

aluno  terá  seu  e-mail,  para  comunicar-se  com  a  professora  fora  da  escola.

Ensinar fazer um e-mail, e Como enviar mensagens. Duração aproximadamente

duas aula.

5- OBJETIVOS:

• Conhecer a história de Sherazade.
• Assistir aos vídeos e interpretar os textos.

Para responder oralmente.

a) Você gosta de ler? Vocês sabiam que Sherazade livrou-se da morte através de

seu conhecimento? Vocês gostariam de ouvir a história dela?

Atenção professor(A). Nesta atividade ler com os alunos a Historia de 

Sherazade. Logo após a leitura conversar com eles sobre o texto. Logo em 

seguida assistir os vídeos da história. É importante que os alunos entendam bem 



este texto por isso responderão também a  um questionário.Duração da atividade,

duas aulas.

HISTÓRIA DE SHERAZADE.

Conta a lenda que na antiga Pérsia o Rei Shariar descobre que foi traído 

pela esposa, que tinha um servo por amante, o Rei despeitado e enfurecido 

matou os dois. Depois, toma uma terrível decisão: todas as noites, casar-se-ía 

com uma nova mulher e, na manhã seguinte, ordenaria a sua execução, para 

nunca mais ser traído. Assim procede ao longo de três anos, causando medo e 

lamentações em todo o Reino.

Um dia, a filha mais velha do primeiro-ministro, a bela e astuta Sherazade, 

diz ao pai que tem um plano para acabar com a barbaridade do Rei. Todavia, para

aplicá-lo, necessita casar-se com ele. Horrorizado, o pai tenta convencer a filha a 

desistir da ideia, mas Sherazade estava decidida a acabar de vez com a maldição

que aterrorizava a cidade.

E assim acontece, Sherazade casa-se com o Rei.

Terminada a breve cerimônia nupcial, o rei conduziu a esposa a seus 

aposentos, mas, antes de trancar a porta, ouviu uma ruidosa choradeira. “Oh, 

Majestade, deve ser minha irmãzinha, Duniazade”, explicou a noiva. “Ela está 

chorando porque quer que eu lhe conte uma história, como faço todas as noites. 

Já que amanhã estarei morta, peço-lhe, por favor, que a deixe entrar para que eu 

a entretenha pela última vez!”

Sem esperar resposta, a jovem abriu a porta, levou a irmã para dentro, 

instalou-a no tapete e começou: “Era uma vez um mágico muito malvado...”. 

Furioso, Shariar se esforçou ao máximo para impedir a narrativa; resmungou, 

bufou, tossiu, porém as duas irmãs o ignoraram. Vendo que de nada adiantava 

sua estratégia, ele ficou quieto e se pôs a ouvir o relato de Sherazade, meio 

distraído no início, profundamente interessado após alguns instantes. A pequena 

Duniazade adormeceu, embalada pela voz suave da rainha. O soberano 

permaneceu atento, visualizando mentalmente as cenas de aventura e romance 

descritas pela esposa. De repente, no momento mais empolgante, Sherazade 

silenciou. “Continue!”, Shariar ordenou. “Mas o dia está amanhecendo, Majestade!

Já ouço o carrasco afiar a espada!” “Ele que espere”, declarou o rei. Shariar se 



deitou e logo dormiu profundamente. Despertou ao anoitecer e ordenou à esposa 

que concluísse o relato, mas não se deu por satisfeito. “Conte-me outra!”

Sherazade com sua voz melodiosa começou a contar histórias de 

aventuras de reis, de viagens fantásticas de heróis e de mistérios. Contava uma 

história após a outra, deixando o Sultão maravilhado.

Sem que Sheramin percebesse, as horas passaram e o sol nasceu. 

Sherazade interrompeu uma história na melhor parte e disse:

- Já é de manhã, meu senhor!

O rei interessado na história, deixou Sherazade no palácio para mais uma 

noite.

E assim Sherazade fez o mesmo naquela noite, contou-lhe mais histórias e

deixou a última por terminar. Sempre alegre, ora contava um drama, ora contava 

uma aventura, às vezes um enigma, em outras uma história real.

Dessa forma se passaram dias, semanas, meses, anos. E coisas 

estranhas aconteceram. Sherazade engordou e de repente recuperou seu corpo 

esguio. Por duas vezes ela desapareceu durante várias noites e retornou sem dar

explicação, e o rei tampouco lhe perguntou nada.

Certa manhã ela terminou uma história ao surgir do sol e falou: “Agora não 

tenho mais nada para lhe contar. Você percebeu que estamos casados há 

exatamente mil e uma noites?” Um ruído lhe chamou a atenção e, após uma 

breve pausa, ela prosseguiu; “Estão batendo na porta! Deve ser o carrasco. 

Finalmente você pode me mandar para a morte!”.

Quem entrou nos aposentos reais foi, porém, Duniazade, que ao longo 

daqueles anos se transformara numa linda jovem. Trazia dois gêmeos nos braços,

e um bebê a acompanhava, engatinhando. “Meu amado esposo, antes de ordenar

minha execução, você precisa conhecer meus filhos”, disse Sherazade. “Aliás, 

nossos filhos. Pois desde que nos casamos eu lhe dei três varões, mas você 

estava tão encantado com as minhas histórias que nem percebeu nada...” Só 

então Shariar constatou que sua amargura desaparecera. Olhando para as 

crianças, sentiu o amor lhe inundar o coração como um raio de luz. Contemplando

a esposa, descobriu que jamais poderia matá-la, pois não conseguiria viver sem 

ela.

Assim, escreveu a seu irmão e lhe propondo que se casasse com 



Duniazade. O casamento se realizou numa dupla cerimônia, pois Shariar esposou

Sherazade pela segunda vez, e os dois reis reinaram felizes até o fim de seus 

dias.

Podemos concluir por essa história contada por Sherazade que, "A 

liberdade se conquista com o exercício da criatividade."

<  http://www.miniweb.com.br/cantinho/infantil/38/estorias_miniweb/1001_noites.html  >. 
Acesso em: 18 nov. 2014.

Alguns sites de vídeos e textos de  Sherazade. Você pode escolher um deles e assistir,ou se 
quiser pode assistir todos.

www.youtube.com/watch?v=t?aTShc3hBNE: Acesso em 18 nov. 2014.
www.youtube.com/watchv=48X625F_8Hc  : Acesso em 18  nov. 2014.
www.youtube.com/watch?v=0Fn1C4Zbn0M  : Acesso em 18 nov.2014.
<  http://apreendaapreender.files.wordpress.com/2012/05/as-mil-e-uma-noite.pdf  >. Acesso 
em: 18  nov. 2014.
www.youtube.com/watch?v=taTShc3hBNE: Acesso em 18  nov. 2014.
<  http://www.contandohistoria.com/alibaba.htm  >.  Acesso em: 18 nov.2014.
<  http://www.valdiraguilera.net/as-1001-noites-06.html  >. Acesso em: 18 nov. 2014

INTERPRETANDO O TEXTO
          
1-Para você entender melhor o texto você precisa conhecer algumas palavras que

não  são  comuns  do  uso  cotidiano.  Vamos  buscar  no  texto  as  palavras

desconhecidas e pesquisar seu significado no dicionário.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2- De onde surgiu o conto “AS Mil e UMA NOITES”?

_________________________________________________________________

http://www.valdiraguilera.net/as-1001-noites-06.html
http://www.contandohistoria.com/alibaba.htm
http://www.youtube.com/watch?v=taTShc3hBNE
http://apreendaapreender.files.wordpress.com/2012/05/as-mil-e-uma-noite.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=0Fn1C4Zbn0M
http://www.youtube.com/watch?v=48X625F_8Hc
http://www.youtube.com/watch?v=t?aTShc3hBNE
http://www.miniweb.com.br/cantinho/infantil/38/estorias_miniweb/1001_noites.html


3- Por que  Sherazade conseguiu sobreviver?

_________________________________________________________________

4- Quanto tempo ela tinha para ser salva da morte?

_________________________________________________________________________

5- Por que Shariar tornou-se o homem mais rancoroso das Arabias?

_________________________________________________________________________

6- Quanto tempo faz que  aconteceu essa história?

_________________________________________________________________

7- Quem  escolhia as esposas para o Sultão?

_________________________________________________________________

8-  Escreva algumas características de Sherazade?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9-  Qual  foi a  estratégia de Sherazade para enganar o rei?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

10-  O que aconteceu no final da história? Escreva com suas palavras. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

11- Como eram feitos os casamentos dos sultões daquele povo?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

12-  Como é feito os casamentos hoje, em nossa sociedade?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Para conversar e debater.

13- Esse texto é muito antigo, mas ele trata de  um assunto recente que acontece

seguidamente  em nossa  sociedade.  Os  assassinatos  de  mulheres  casadas  e

casais  jovens  com  relacionamentos  sérios.  Porque  esse  tipo  de  violência   e

assassinatos vem acontecendo com tanta frequencia em nossa sociedade?Quais



                        6º SARAU

         HORA DE LER OS CONTOS DE

                   SHERAZADE

as principais causas dessas mortes? Como a sociedade deve encarar esse tipo

de violência?

Que lição de vida esse texto mostrou para você?

6- OBJETIVOS:

• Conhecer alguns  Contos que  Sherazade contou para o sultão.

• Apresentar os contos em forma de narração  de histórias.

 Atenção professor (A). Nesta atividade explicar aos           alunos que eles

irão ler  os contos de Sherazade. Para realizar esta atividade os alunos serão

divididos  em grupos.  Quatro  alunos  por  grupos.  Após  a  escolha  dos  grupos.

Distribuir os livros de leitura sobre o conto “As mil e uma noites”. Deixar que os

alunos escolham os textos. As opções de trabalho serão apresentar o conto em

forma narração de histórias. Ensaiar as histórias. Quando os alunos sentirem-se

preparados,  apresentarão  em  sala  de  aula  para  os  colegas.  Fotografar  as

apresentações e fazer um muvie maker. Duração da atividade aproximadamente

5 aulas. Postar as fotos no blog.

Lista dos contos para leitura:

- O Asno o Boi e o Lavrador.

- O Mercador e o Gênio.

- As viagens de Simbad O Marujo.

- História do Pescador.

- A história de Simbad o Marujo.

- A história de Aladin e a Lâmpada Maravilhosa.

- Alibabá e os Quarenta Ladrões
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7- OBJETIVOS:

• Conhecer as características das personagens  presentes nos contos.

• Fazer  a  intertextualidade entre  o  texto   “As mil  e  uma noites”,  com os

contos,“ A Bela adormecida no Bosque  e  O príncipe desencantado”.

•

Atenção professor (A). Nesta atividade explicar aos alunos que iremos ler

os  textos  citados  acima.  Logo  em  seguida  comentá-los,  observando,  suas

características,  das personagens de cada conto,  descrevendo as  diferenças e

semelhanças, entre elas. Responder as questões que estão elaboradas a seguir.

Esta atividade será realizada em grupo. Três  alunos em cada grupo. Imprimir os

contos  e  entregar  para  cada  grupo  uma  cópia.  Duração  da  atividade,

aproximadamente 4 aulas.

 ATIVIDADES DE INTERPRETAÇÃO DOS TEXTOS QUE VOCÊ ACABOU DE 
OUVIR E LER.

1- De modo geral, quais são as histórias que terminam com a seguinte frase: “E 
viveram felizes para sempre!”?
_________________________________________________________________
2- Por que o príncipe ficou arrependido de ter beijado a princesa?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3- O que a princesa quis referir-se quando disse: - Eu estava dormindo e você 
veio e me beijou e agora vai querer que eu ande por aí como uma Gata 
Borralheira?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
4- O final da hstória não foi... Viveram felizes para sempre. Comente porque isso 
não foi possível?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5- O conto “O Príncipe desencantado” é uma versão cômica de qual conto 
conhecido?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6- Esse conto tem como personagens principais, um príncipe e uma princesa. 
Para você, qual a diferença desse conto de fadas dos outros contos?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7- Após ouvir o conto da “ A Bela Adormecida no Bosque ”. O que mais lhe 



chamou atenção?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8- Podemos fazer uma comparação entre o conto, A Bela Adormecida no Bosque, 
e o Príncipe Desencantado?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9- Conta a história da “A Bela Adormecida no Bosque”, que ela  dormiu cem anos,
porque uma das fadas quis vingar-se, por ter sido esquecida de ser convidada 
para a cerimônia de batismo da “ A Bela Adormecida no Bosque”. Explique 
detalhadamente como foi realizada a vingança da fada?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10- Qual o motivo da ogra querer comer os filhos da princesa e por fim comer a 
princesa?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
11- Você gostou de ouvir essas duas histórias? Justifique. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

12- Existe alguma semelhança entre o conto “As mil e uma noites”  e o Príncipe

desencantado? Comente:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

13- Em relação ao conto, “A Bela Adormecida no Bosque, e o conto, O Prícipe

desencantado. Qual a principal diferença entre ambos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

14- Fale sobre o conto, O Príncipe Desencantado. Por que ele ficou decepcionado

na busca da felicidade?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

15-  Escreva  as  características  das  personagens  dos  contos,  relacionadas  a

seguir:

a) Sherazade______________________________________________________

b) Shariar_________________________________________________________

c) Príncipe Desencantado____________________________________________



d) Princesa________________________________________________________

e) A Bela Adormecida no Bosque e o Príncipe_____________________________

8- OBJETIVOS:

• Ler vários contos.

• Escrever um conto para avaliar a sua produção.

• Avaliar a sua produção.

Atenção professor(A). Nesta atividade os alunos irão  ler um conto da lista

abaixo relacionada. Após fazer a leitura produzirão o seu conto baseado no conto

lido. Após finalizada a escrita do conto, cada aluno lê seu conto para os colegas

ouvirem,   dando  sugestões  para  melhorar  o  conto  do  outro.  Em  seguida,  o

professor  recolhe  os  contos  para  corrigir,  observando  o  uso  adequado  da

pontuação,  parágrafo,  travessão  nas  falas  dos  personagens.  Assim  que  o

professor terminar de corrigir, devolver para o aluno  digitar. Para a socialização

da  atividade,  postar  o  texto  no  blog.  Com  os  textos  corrigidos,  o  professor

juntamente  com  os  alunos  montarão   uma  apostila  que  será  encadernada  e

assinada pelos autores, que ficará disponível na biblioteca da escola. Duração da

atividade, 5 aulas. 

Lista dos contos. Sugestões: Autores e obras.

FERREIRA GULLAR:  As  Mil  e  Uma  Noites;  O  Asno  o  Boi  e  o  Lavrador;  O

Mercador e o Gênio; O Gênio e os três velhos; A História do Pescador; A História

de Simbad, o Marujo; A História de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa e Alibabá e

os Quarenta Ladrões.

CHARLES PERRAULT: A Bela Adormecida no Bosque. Tradução de Ana Maria

Machado.
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FLAVIO DE SOUZA: O Príncipe Desencantado.

CONTOS DE ANDERSEN, PAULOS, 1996: A Pequena Vendedora de Fósforo; As

roupas Novas do Imperador; A Sereiazinha; As serpentes que roubaram a noite; O

Rouxinol do Imperador da China.

9- OBJETIVOS:

• Identificar a importância da leitura de contos para o desenvolvimento do ser

humano.

• Pesquisar Contos de fadas históricos e outros contos. Falar também sobre

Ferreira Gullar.

Você sabia que os contos de fada servem para e enfrentar nossos medos e construir

nossa Imaginação? Vamos pesquisar para saber mais.

Atenção professor(A). Nesta atividade, explicar aos alunos que eles irão ao

laboratório de informática fazer uma pesquisa sobre a origem dos contos de fadas

e outros contos, conhecer   a importância de fazer a leitura. Para colaborar com a

pesquisa propor o texto, “ERA UMA VEZ”da autora, Georgina da costa Martins, e

o  livro,”A  Psicanálise  dos  contos  de  Fadas”.  Acessar  os  sites  abaixo  para

colaborar com a  pesquisa. Duração da atividade, aproximadamente 2 aulas. 

<  ttp://www.usp.br/cje/anexos/pierre/apsicanalisefadas.pdf  h  >.   Acesso em: 18 nov.

2014.

<  http://dialogoeducacional.blogspot.com.br/2012/07/origem-dos-contos-de-

fadas.html  >. Acesso em: 18 nov. 2014

10- OBJETIVO.
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• Apresentar as contações de histórias nas turmas do, 6°, 7° e 8º anos do

Colégio, socializando o trabalho produzindo.

Atenção professor (A). Nesta atividade em que os alunos já desenvolveram

todas as suas tarefas  propostas pelo professor. Chegou o momento de socializar

o que aprenderam. Então os grupos apresentarão sua contação de histórias, para

os alunos do Colégio. Estas apresentações serão fotografadas e após montar um

muvie maker. Postar no blog. Duração da atividade, 5 aulas.

11- OBJETIVOS:
• Mostrar para a comunidade escolar e para os pais o resultado da aplicação

do projeto.
• Apresentar  a  comunidade  escolar  as  oficinas  de  contação  de  histórias

realizadas no decorrer do trabalho.

Atenção professor(A). Esta é a atividade final. Convidar os pais  e a 

comunidade  escolar, para prestigiar as atividades realizadas durante o 

desenvolvimento do projeto. Passar os slides das fotos tiradas no decorrer das 

oficinas desenvolvidas. Os alunos também apresentarão as oficinas de contações

de histórias realizadas durante a aplicação do projeto. Após as apresentações 

será servido um lanche onde todos poderão compartilhar. A finalização do projeto 

também será fotografada e as fotos serão  postadas no blog. Duração da 

atividade, 5 aulas. www.oficinasdecontonaescola.blogspot.com.br.

RECURSOS UTILIZADOS NAS OFICINAS
Contos impressos,  cartolina,  material  escolar  do  aluno,  lápis  de cor,  mural  de
contos, computador, impressora.
Laboratório de informática, Blog. www.oficinasdecontonaescola  .  blogspot.com
Pendrive, tv pendrive, vídeos, câmera digital, aparelho de som e cd.
Internet,  papel  A4,  contos   impressos  para  “Realizar  os  trabalhos  referente  à
Leitura”,
Dicionários,  uma caixa de livros ficará a disposição na classe para leitura em
casa, sala de aula, pincel atômico, data show.
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AVALIAÇÃO
A avaliação será permanente e progressiva.
Avaliar as produções escritas, observar ortografia, clareza, coerência, 
organização das ideias, pontuação adequada etc...
As apresentações orais,  clareza na fala, entonação da voz, desempenho, 
participação e interesse durante todo o processo.
 A produção de pesquisa e resumo. O sucesso, seriedade e cooperação na 
realização das atividades. Acertos nas respostas.
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