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para ser desenvolvido com os alunos do 6º 
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escritores competentes e aptos para 
vencer na vida escolar e na sociedade. O 
trabalho com contos de fadas é uma 
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prática benéfica e necessária à formação 
pessoal. As atividades referentes ao 
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procedimentos individuais e coletivos, de 
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a construir novos conhecimentos 
direcionados à leitura e à escrita, 
possibilitando ao aluno ser agente na 
construção do próprio aprendizado. É 
nesse processo de leitura, escrita, releitura 
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língua, refletindo sobre o trabalho 
realizado. 
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Sabe-se da responsabilidade que o professor de Língua Portuguesa tem 

para garantir aos alunos o acesso aos saberes indispensáveis para a formação 

da cidadania. Porém, o processo de leitura e escrita são práticas que 

preocupam os educadores na atualidade, devido à desmotivação contínua dos 

estudantes ao exercer sua função de sujeitos ativos e interessados perante os 

compromissos escolares e a sociedade. A produção didática aqui apresentada 

tem como foco desenvolver competências para aperfeiçoar as mais 

diversificadas leituras e práticas de produção textual e assim, tentar reverter o 

quadro atual. Considerando os vários sentidos atribuídos a um mesmo texto, 

um dos propósitos é incentivar os alunos a ler e compreender o que leem, 

identificando elementos próprios do gênero textual conto de fadas, fazendo 

relações com outros textos, a fim de entendê-lo. Lembrando que ler e escrever 

não devem ser práticas só dos professores de Língua Portuguesa, cabe à 

escola e a todos os profissionais que nela atuam proporcionar momentos 

constantes de estímulos, fomentando propostas concretas de trabalhos que 

privilegiem as mais diversas leituras, pois quanto mais experiência  o aluno 

obtiver, mais fácil será o processo de criação textual. As produções dos alunos 

devem ser valorizadas pelos educadores, os quais devem ajudá-los com as 

devidas correções e posteriormente com a reescrita que é fundamental no 

processo para transformá-lo em um texto novo,  explorando a criatividade dos 

escritores, enriquecer o texto com elementos novos para se chegar a um 

resultado satisfatório e consequentemente aguçar o senso crítico. 

 Contos de fadas contribuirão de forma eficaz para as ações de ler, ouvir, 

contar e, intencionalmente, explorar esses textos fantasiosos para que os 

alunos vivam com intensidade a aventura imaginária a qual serão submetidos. 



Contos de fadas funcionam como um forte aliado e têm papel fundamental para 

o aprendizado, pois é uma alternativa de fortalecimento para o 

desenvolvimento das atividades por transmitir encantamento aos ouvintes. Ao 

mesmo tempo, outro objetivo é utilizar-se dos contos e relacioná-los à 

realidade, criando oportunidades mais abrangentes de interação através da 

discussão de temas atuais, pois a escola é um lugar social e promove a 

diversidade e a versatilidade. 

 É notório que muito dos alunos que adentram ao Colégio Estadual 

Professora Dulce Maschio para estudar no 6º ano, não estão devidamente 

alfabetizados. Um grande número destes leem mal e escrevem 

inadequadamente. É angustiante para o professor se deparar com alunos 

copistas que avançam anualmente sem progredir na construção do 

conhecimento. Porém, várias podem ser as razões apontadas para a 

aprendizagem não estar condizendo com a idade/série. Entretanto, não se 

deve aceitar essa situação, e sim nutrir desejos de mudanças, incitando 

discussões e reflexões acerca do ensino e aprendizagem dos estudantes. 

 Antunes (2003, p. 34-35) salienta a importância de repensar a prática 

dos professores: 

É evidente que qualquer discussão sobre os objetivos da 
atividade pedagógica, por mais completa que possa parecer, 
deve complementar-se com o estudo, a crítica, a reflexão, a 
pesquisa (nós, professores, precisamos de tempo para isso!) e 
a acuidade de todos aqueles que participam dessa atividade. 
[...] Os meios e os procedimentos concretos de levar tais 
discussões à prática da sala de aula e, não só, até a escola 
como um todo, serão dia a dia pensados, descobertos, 
inventados, reinventados, conforme as circunstâncias 
particulares de cada situação [...] 
 

 Tendo em vista que o desenvolvimento do aluno acontecerá a partir dos 

métodos adotados pelo professor, algumas atitudes coerentes conforme a 

realidade escolar são pertinentes como destacam as DCEs (2008, p.48) “É 

tarefa da escola possibilitar que seus alunos participem de diferentes práticas 

sociais que utilizem a leitura, a escrita e a oralidade, com a finalidade de inseri-

los nas diversas esferas de interação.”  

 Partindo dessas premissas, a leitura será fundamental para a concretude 

dos objetivos, pois para que o aluno dê sentido àquilo que lê é necessário que 



o professor o auxilie, motive, dê subsídios para que possa se tornar um leitor 

proficiente. Afirmam as DCEs (2008, p.56) que: “Ao ler, o indivíduo busca as 

suas experiências, os seus conhecimentos prévios, a sua formação familiar, 

religiosa, cultural, enfim, as várias vozes que o constituem.” 

 No processo de produção escrita, que só acontecerá depois das 

atividades de leitura, o aluno utilizará o seu conhecimento empírico e as 

explicações do professor para elaborar seus próprios textos. Geraldi (1997) 

conduz o docente a uma reflexão a respeito da produção de texto dos 

estudantes, pois é necessário que se tenha o que dizer; uma razão para dizer; 

a quem dizer; interlocutores; e as estratégias selecionadas. Isto, na perspectiva 

de adotar novas metodologias de ensino, amenizando assim, os limites e 

dificuldades no ato de ler e de escrever. 

 Entende-se que a oralidade precisa ser trabalhada em sala de aula e, 

por isso, pretende-se levar os alunos do 6º ano a compreender a contribuição 

da mesma e percebê-la como meio que possibilita a aprendizagem e promove 

a interação. Partindo deste pressuposto, Antunes (2003, p. 99) ressalta:  

[...] não existem diferenças essenciais entre a oralidade e a 
escrita nem, muito menos, grandes oposições. Uma e outra 
servem à interação verbal, sob a forma de diferentes gêneros 
textuais, na diversidade dialetal e de registro que qualquer uso 
da linguagem implica.” 
 

 A escola deve cumprir seu papel social de capacitar os aprendizes, 

utilizando-se de técnicas para provocar o interesse pelo novo, ampliando a 

competência dos estudantes, principalmente daqueles que se encontram 

desmotivados. Os contos de fadas têm tradição histórica oral, as pessoas 

contavam e ouviam histórias, e hoje as crianças continuam apreciando e não 

se cansam de ouvir, dramatizar e assistir.  

Nesse sentido, as atividades com contos de fadas que privilegiam a 

oralidade e a interação se tornam indispensáveis de serem inseridas para 

propiciar a obtenção de conhecimentos, assim como podem constituir-se como 

fonte de entretenimento. 
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 ESTRATÉGIAS E 

PERSPECTIVAS DE 

LEITURA E ESCRITA 

COM O LIVRO 

“

” 

 

FILOMENA BELÓ MATOS 



 

AULA 1 

“Diga-me e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei.” 
(Benjamin Franklin) 

 

 Dar-se-á início ao desenvolvimento das atividades do projeto de 

intervenção pedagógica no Colégio Estadual Professora Dulce Maschio com o 

6º ano. 

Ao estrear a aula, os alunos assistirão a uma apresentação dramatizada 

por voluntários (professores/alunos/funcionários), do tradicional conto de fadas 

“Chapeuzinho Vermelho”, com o objetivo de descontraí-los, motivá-los e 

despertar o interesse pelo projeto. Após a encenação, serão citados alguns 

dados do livro e seus autores: 

 

 Chapeuzinho Vermelho é um clássico infantil;  

 Narrativa curta de tradição oral; 

 Publicado pela primeira vez em 1697, pelo escritor francês 

Charles Perrault; 

 Atualmente o conto apresenta diversas versões, traduções e 

adaptações; 

 Para nós a versão mais conhecida foi escrita em 1812, pelos 

Irmãos Grimm.  

 

  

 

Apresentar aos alunos, de forma sucinta, o livro “Chapeuzinhos 

coloridos”, de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta que recontam, 

em seis versões diferentes, a história da Chapeuzinho Vermelho. Contar que o 

projeto com a obra perdurará por 32 aulas, com atividades diversificadas e 

dinâmicas para aperfeiçoar a leitura, a escrita e a oralidade da turma. 

Importante incentivá-los a participar de todos os momentos e fornecer outras 

informações relevantes do projeto que queiram saber.  



Almeja-se, com isso, ampliar as expectativas dos estudantes para que o 

seguimento dos trabalhos com os contos de fadas se torne frutífero.  

 

 

 

 

 

 

  

 Professor(a): 

Conscientizar os alunos de que a sociedade necessita de cidadãos 

pensantes e críticos em relação aos acontecimentos atuais. Saber ler e 

escrever é um privilégio para todos, pois é possível adquirir conhecimento, 

cultura, sabedoria e evoluir como ser humano. É preciso ser curioso, buscar 

através do estudo o desenvolvimento da inteligência, investir na própria 

formação, não perder oportunidades para avançar e crescer, pois são meios 

necessários para se sentirem capazes de agir ativamente no meio em que 

vivem. 

 

Para contemplar a oralidade, os alunos participarão de uma roda de 

conversa, respondendo a algumas questões relevantes a respeito da leitura e 

da escrita. Estas são algumas sugestões de questionamentos: 

 

a) Você aprecia a leitura de uma boa história?  

b) Que tipo de livro/história você considera mais interessante? 

c) Quais os momentos que você mais aprecia durante a leitura? 

d) Houve algum livro que marcou sua infância? Qual? Por quê? 

e) Onde adquire livros para leitura? 

f) Em sua opinião, o que é preciso para ser um bom leitor? 

g) Você acha que a leitura ajuda na hora de escrever um texto? 

h) Você tem sugestão de um ou mais livros que leu e que gostaria de 

indicar para a turma? 



i) O que você acha que pode ser feito na sala de aula ou na escola 

para que os alunos passem a ler mais? 

 

 

AULA 2, 3, 4 e 5 

 “Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem.” 
(Mário Quintana) 

 

Os alunos receberão um caderno individual para desenvolver as 

atividades do projeto. Este conterá os contos e as atividades que serão colados 

para serem trabalhados. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 [...] 
            – Pode deixar, mamãe, eu vou levar a torta. 
 – E tome cuidado, ouviu? Vá direto para a casa da sua avó e não saia do 
caminho, porque a floresta é perigosa. 
 Então a menina colocou a torta de amoras numa cesta, deu um beijo na mãe 
e partiu. 
 No caminho, ela cantava: 
   “Pela estrada afora, 
   Eu vou tão sozinha, 
   Tão desprotegida 
   Ai de mim, tadinha.” 
 Chapeuzinho entrou na floresta. A cada passo o caminho ficava mais estreito 
e a mata ficava mais escura. Até que, de repente, o Lobo saiu de trás de uma moita 
e disse: 
 – Bom dia, menina do chapeuzinho azul. O que você leva nessa cesta? 
 – Uma torta de amoras. 
 – Para mim? 

Depois de se discutir a importância 

da leitura na formação dos 

aprendizes, inicia-se a leitura do 

conto:  

Chapeuzinho Azul. 



 – Não, senhor. Estou levando essas coisas para a minha frágil e indefesa avó, 
que vive lá no meio da floresta. 
 Então o Lobo pensou: “Chapeuzinho Azul é bem bobinha. Vou comer sua avó, 
depois ela, e ainda vou pegar essa torta de amoras de sobremesa.” 
 Mas ele não podia devorar a menina ali, porque algum caçador poderia 
escutar os seus gritos: 
 Foi quando teve uma ideia e disse: 
 – Está vendo aquela trilha? Por que você não vai por ali e pega um monte de 
miosótis azuis para a sua avó? Aposto que ela vai gostar. 

– Que boa ideia. Vou fazer isso mesmo! Ah, se todas as pessoas fossem 
gentis como o senhor... 

Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho e saiu catando flores 
alegremente. Enquanto isso, o Lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da Vovó. 
 Quando chegou, bateu na porta: 
 – Pou, pou, pou. 
 – Quem é? – perguntou a velhinha lá de dentro. 
 – Sou eu, sua netinha – falou o Lobo disfarçando a voz. – Vim trazer uma 
torta de amoras para a senhora. Abra a porta, Vovó. 
 [...] 
 (TORERO, José Roberto. PIMENTA, Marcus Aurelius. Chapeuzinhos coloridos. Rio de Janeiro: Editora 
Objetiva, 2010. p. 6) 

 

Professor(a): 

Primeiramente a leitura será executada silenciosamente para que o 

aluno conheça o conteúdo do texto. Posteriormente, a professora fará a leitura 

em voz alta, sem interrupções e com expressividade para que os alunos 

possam identificar as marcas da expressão oral. Ao término, conduzirá uma 

conversa a respeito da história lida para localizar elementos narrativos da 

mesma: 

 

 Introdução: Constitui o início da narrativa. Onde o narrador apresenta 

os fatos iniciais, personagens e, na maioria das vezes, o tempo e o 

espaço. 

 Desenvolvimento: É a parte em que se desenvolve o conflito, em que 

algo começa a acontecer. 

 Clímax: É o momento mais tenso, pois tudo pode acontecer. 

 Desfecho: Revela a solução do conflito. 

 

 



As questões abaixo deverão ser respondidas no caderno. 

 

 

1. O conto Chapeuzinho Azul apresenta uma história com fatos em sequência. 

Neste texto narrativo (texto que conta uma história), a mãe pede que a menina 

leve uma torta de amoras azuis à avó. Que efeito esse pedido causa em 

Chapeuzinho? 

______________________________________________________________ 

 

2. Em que lugares os fatos sucedem? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Que palavras ou expressões usadas no texto indicam tempo? 

___________________________________ 

___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

4. Quem é a personagem protagonista e a antagonista, no conto? 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Protagonista é aquele que faz o 
papel principal. 
Antagonista é aquele que age em 
sentido oposto. 
 

Sugestão: 

Recordar com os alunos o que é protagonista, 

antagonista e personagens secundárias. 

 

O Tempo da história corresponde ao 

período em que a narrativa acontece. 



5. Quem são as personagens secundárias?  

____________________________________ 

____________________________________ 

6. Identifique e transcreva o parágrafo em que o Lobo demonstra a intenção de 

comer Chapeuzinho Azul. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Procure as palavras ingenuidade e imprudência no dicionário e registre 

o(s) significado(s): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. O conto Chapeuzinho Azul alerta contra os perigos da ingenuidade e da 

imprudência. 

a) Qual foi a imprudência da mãe de Chapeuzinho? 

_______________________________________________________________ 

b) As atitudes da menina demonstram que ela foi ingênua ou imprudente? Por 

quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Você achou corretas as atitudes da Vovó e da Chapeuzinho? Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

É HORA DE PRODUZIR!  

Personagens secundárias são 

aquelas que têm uma participação 

menor. 



 

Atividade em grupo: 

 Para acessar o material da próxima atividade clique aqui. 

 

A produção será realizada em equipe (4 alunos). Cada grupo receberá o 

cartão nº 1, que é uma imagem, para utilizá-lo como início da produção de 

texto em uma folha. Estipular um tempo para que os alunos possam escrever 

(5 minutos aproximadamente), e entregar o próximo cartão para ser inserido na 

história. E assim sucessivamente, 8 cartões serão encaminhados aos grupos 

para que realizem a atividade. Lembrando que terão que ser criativos, já que as 

imagens dos cartões são diversificadas e inusitadas.  

Em seguida, o grupo deverá revisar minuciosamente a produção, 

observando se há título, parágrafos, letra maiúscula entre outros elementos 

composicionais próprios do texto. Em seguida, o momento será de socialização 

da produção para que a turma possa conhecer os textos produzidos pelos 

colegas, possibilitando a interação dos mesmos e a troca de ideias.  

 Para finalizar, os textos serão entregues à professora para que possam 

ser corrigidos. A correção da docente deverá conter observações para serem 

consideradas durante a reescrita que cada aluno fará em seu caderno para 

conclusão da atividade.        

 Juntamente com os alunos, as atividades podem ser avaliadas 

oralmente, apontando o que aprenderam e o que pode ser aperfeiçoado. 

Sempre ressaltando o respeito que devem ter pelo ponto de vista dos outros. 

 

 

 

 

AULA 6, 7, 8 e 9 

“A leitura torna o homem completo; a conversação torna-o ágil; e o escrever dá-lhe 
precisão.” 

(Francis Bacon) 
 

https://drive.google.com/file/d/0B9pieyUBqS0rdXppcDJKTFFIeVU/view?usp=sharing


 Sabe-se da importância que a motivação tem para que as atividades 

sejam bem-sucedidas. Por esse motivo, a pedagoga Angela Maria Zimny do 

Colégio participará da aula narrando o conto abaixo, com o objetivo de manter 

o interesse e o empenho dos alunos nos trabalhos. 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 Era uma vez uma menina gordinha, de grandes bochechas. 

 Todo mundo gostava muito da menina, e a avó dela mais ainda, tanto que fez 
uma capinha com capuz para ela. A roupa era cor de abóbora, bem escandalosa 
mesmo, e a menina a usava o tempo todo. Por causa disso, as pessoas puseram um 
apelido nela: Chapeuzinho Cor de Abóbora. 

 Então, um dia, a mãe da menina chamou-a e disse: 

 – Chapeuzinho, leve essa torta de abóbora com cobertura de chantili e uma 
cereja em cima para a sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela está muito 
magrinha e isso vai fazê-la se sentir melhor. 

 – Pode deixar, mamãe – disse a Chapeuzinho lambendo os beiços, porque ela 
adorava comer. 

 – E tome cuidado. Não saia do caminho porque a floresta é muito perigosa – 
completou a mãe. 

 Então Chapeuzinho colocou a torta numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. 

 No caminho, ela cantava assim: 

  “Almocei agora, 
  Mas já tô com fominha, 
  Pena que esse doce 
  É para a vovozinha.” 

 Chapeuzinho foi indo pela floresta até que, de repente, o Lobo saiu de trás de 
uma moita. 

 – Bom dia menina do chapeuzinho cor de abóbora. 

Visto que, lendo, nos tornamos 

reflexivos, os alunos serão envolvidos 

na montagem do conto: 

Chapeuzinho Cor de Abóbora. 



 – Bom dia, senhor. 

 – O que você está trazendo nessa cesta? 

 – Uma torta de abóbora com cobertura de chantili e uma cereja em cima. 

 – Para mim? 

 – Não. E nem para mim, infelizmente. Estou levando essas coisas para a 
minha avó, que vive lá no meio da floresta. 

 Então o Lobo pensou: “Estou com tanta fome que podia comer essa menina 
como tira-gosto, sua avó como prato principal e a torta como sobremesa.” Mas ele 
não podia comer Chapeuzinho ali, pois algum caçador poderia escutar os gritos. 

 Foi quando o Lobo teve uma ideia e disse: 

– Está vendo aquela trilha? Ela também vai até a casa de sua avó. É um pouco 
mais comprida, mas está cheia de jabuticabeiras, macieiras, pereiras, figueiras, 
ameixeiras, bananeiras, abacateiros e mangueiras. Por que você não vai por ali? 

 – Que apetitosa ideia, senhor. Vou fazer isso mesmo! 

 Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho e foi catando frutas pela trilha. 
Enquanto isso, o Lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. [...] 
 

(TORERO, José Roberto. PIMENTA, Marcus Aurelius. Chapeuzinhos coloridos. Rio de Janeiro: Editora 
Objetiva, 2010. p. 14) 

  
  

 Professor(a): 

 

 Os alunos receberão um envelope com o conto recortado e 

embaralhado, para que, em duplas, ordenem as peças do quebra-cabeça com 

coerência. Para isso, é necessário que se envolvam na montagem do texto, 

observando a sequência lógica dos fatos e aproveitem a oportunidade para 

discutirem entre si as possibilidades. É importante estarem atentos na 

realização da tarefa organizando-a corretamente em cima da carteira. 

Somente após a organização do conto na íntegra é que será realizada 

oralmente a correção e em seguida cada aluno fará a colagem no caderno. 

Para aperfeiçoar a fluência leitora, a leitura do texto será coletiva e em 

voz alta, respeitando a pontuação e enfatizando as falas das personagens. 

Caso seja preciso pausar e retornar, isso será feito. Lembrar aos alunos que a 

atividade requer concentração para garantir resultado significativo e 

gratificante.  



Depois da leitura, rever o conto oralmente, instigando-os, para verificar 

se compreenderam o texto, levando-os a assumir uma postura reflexiva e 

investigadora. 

  

Vamos recordar alguns acontecimentos da história? 

1. Quem era Chapeuzinho Cor de Abóbora? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Descreva os cenários em que as personagens estão inseridas, destacando 

semelhanças e diferenças entre eles. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Que acontecimento é narrado no parágrafo 20? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. O que Chapeuzinho quis dizer com “Que apetitosa ideia, senhor”? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Quais foram as vítimas do Lobo? 

______________________________________________________________ 

 

6. Do que sentiu vontade o Lobo depois que comeu o caçador? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



6. Que acontecimento ocorreu no fim do conto? Com quem? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

7. Nesse texto, o narrador é personagem ou observador? 

 

_____________________________________ 

 

 

8. Copie um trecho que comprove sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Reescreva o trecho a seguir, transformando o narrador-observador em 

narrador-personagem. 

 

 [...] 

 Depois disso, ele deu um tremendo arroto, Uorc!, vestiu as roupas da 

Vovó (que ficaram apertadas, porque o Lobo ficou bem gordinho depois de 

comer a velhinha) e deitou-se na cama para esperar Chapeuzinho. 

 [...] 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10. Depois da leitura do conto, você considerou a história triste ou não? Por 

quê? 

Narrador é aquele que conta a 
história. 
Narrador-personagem é aquele 
que participa dos fatos. 
Narrador-observador é aquele 
que não participa da história. 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

AULA 10, 11, 12 e 13 

“Um país se faz com homens e livros.” 
(Monteiro Lobato) 

  

Os alunos receberão um recado surpresa do autor do livro, incentivando-

os a participarem ativamente das atividades com os contos de fadas com a 

finalidade de permanecerem atentos em todos os momentos e, com isso, 

obtenham resultados positivos de aprendizagem.  

 

E-mail enviado por um dos escritores do livro para os alunos 

Oi, pessoal, sou o Marcus Aurelius Pimenta, um dos autores do livro "Chapeuzinhos coloridos". 

Antes de mais nada, obrigado por terem tido a paciência de ler o livro. Espero que vocês participem 

das atividades propostas pela professora Filomena. Por quê? Porque é muito legal reinventar 

histórias. A nossa cabeça trabalha, a gente fica procurando caminhos novos e, depois que encontra, 

passa a ver a vida, não como uma coisa fechada, determinada, mas como algo que sempre pode 

ser modificado pela imaginação. Valeu, queridos, torço por vocês. O José Roberto Torero, o outro 

autor, com certeza também manda um abração bem forte. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

Embalados pela leitura dos contos de 

fadas, os alunos apreciarão a história da 

 

Chapeuzinho Verde. 



 Professor(a):  

Antes de conhecer a história do próximo conto, os alunos serão 

estimulados a imaginar do que trata o próximo texto e, direcionados pelo 

professor, deverão opinar como se dará o desenrolar dos fatos com as 

personagens, contribuindo para a construção de novos saberes.  

Todos os alunos sabem que o destino da Chapeuzinho Verde também é 

a casa da avó, porém, até esse momento da atividade, ainda não estarão 

sabendo o final da história. 

Com o propósito de trabalharmos o gênero bilhete, a proposta será 

escrever um bilhete para a avó, considerando que Chapeuzinho chegará à sua 

casa e não a encontrará. Como possui um grau de afetividade pela avó, e não 

sabe onde ela se encontra, deixará um recado em cima de um móvel, para 

informá-la que esteve ali. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada aluno receberá um pedaço de papel sulfite colorido para produzir o 

seu bilhete, que será fixado no quadro para apreciação de todos. Então, os 

estudantes deverão observar a estrutura do gênero e seus elementos, a 

ortografia, letra maiúscula, entre outros, sem a intervenção do professor. 

Os estudantes farão anotações de tudo que encontrarem e julgarem 

estar incorreto. Posteriormente, as incorreções serão substituídas 

coletivamente, acompanhadas de comentários e anotações pertinentes do 

ELEMENTOS DO BILHETE 

Destinatário: nome da pessoa que receberá o bilhete. 

Remetente: nome da pessoa que escreveu o bilhete. 

Corpo do texto: mensagem curta. 

Despedida: linguagem informal. 

Data: é opcional. 



professor no quadro. Com isso espera-se que o aluno consiga amenizar as 

dificuldades apresentadas através das explicações e exemplos dados, que são 

estratégias para enriquecer o aprendizado. 

Só após a conclusão da atividade com bilhete é que os alunos receberão 

o texto da Chapeuzinho Verde na íntegra, para ser lido silenciosamente e, em 

seguida, farão uma releitura. Cada aluno poderá ler um trecho. Para isso, os 

alunos serão orientados a se concentrarem e se envolverem com a leitura, 

valorizando o que cada um dos sinais de pontuação indica, dando ênfase às 

falas das personagens, com o objetivo de propor desafios de leitura para 

avançar nessa prática. 

 

                Era uma vez numa pequena vila perto de uma verdejante floresta, uma 
menina de olhos cor de esmeralda. 
                Todos gostavam muito dela, e sua avó mais ainda, tanto que lhe deu de 
presente uma capinha com capuz. A roupa era verde-dólar, quer dizer, verde-musgo, 
e a menina ia com ela para tudo quanto é lugar. Por causa disso, as pessoas 
começaram a chamá-la de Chapeuzinho Verde. 
 Tudo ia calmo e tranquilo até que um dia sua mãe disse: 
 – Chapeuzinho, leve essa torta de limão para a sua avó, que vive lá no meio 
da floresta. Ela é muito avarenta para comprar um docinho e, se a gente não manda 
uma coisinha de vez em quando, ela vai acabar magra feito um palito. 
 – Pode deixar, mamãe, vou levar a torta para a Vovó. 
 A senhora pode me dar dinheiro para o ônibus? 
 – Mas para lá não tem ônibus! 
 – Ah, é, esqueci. Então me dá dinheiro para a sola do sapato? 
 – Nunca vi menina para gostar tanto assim de dinheiro. É igualzinha a sua 
avó. Tá bom, pega. Mas tome muito cuidado. Não saia do caminho porque a floresta 
é perigosa. 
 Então a menina colocou a torta de limão numa cesta, deu um beijo na mãe 
e partiu. 
 [...] 
(TORERO, José Roberto. PIMENTA, Marcus Aurelius. Chapeuzinhos coloridos. Rio de Janeiro: Editora 
Objetiva, 2010. p. 22) 

 
 

1. Que diferenças há entre o conto da Chapeuzinho Cor de Abóbora e esse 

que você acabou de ler? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Que ensinamento o texto demonstra? Justifique sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Consulte no dicionário o significado das palavras avarenta, mesquinha e 

tilintar. Lembre-se de que uma palavra pode apresentar vários significados. 

Escreva com qual significado essas palavras foram empregadas no texto. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. E você, deseja ganhar muito dinheiro no futuro? O que fará para alcançar 

seus objetivos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Imagine que você é a Chapeuzinho. O que faria ao se deparar com o Lobo? 

Justifique sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Associe a cor do capuz da Chapeuzinho ao dinheiro. O que essa associação 

sugere? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Qual é a parte que considera mais importante no texto? Por quê? 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. No final da história, a atitude do caçador surpreendeu o leitor. Qual é essa 

atitude? Você concorda? Dê sua opinião. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 
 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-
reflexão.” 

(Paulo Freire) 

 

 Para despertar o interesse dos estudantes pela leitura e possibilitar que 

se tornem leitores autônomos, serão convidados a assistir slides preparados 

para que compreendam que a leitura é essencial para o crescimento pessoal. 

 

  Acesse os slides no link:  https://prezi.com/2xxpgpyqktpb/leitura/# 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://prezi.com/2xxpgpyqktpb/leitura/


 

 

Os alunos ouvirão apenas uma parte do texto para relembrar o início da 

história, incluindo alguns dados novos. 

 

 

 [...] 
 Um dia, sua mãe lhe disse: 
 – Chapeuzinho, leve esses suspiros para a sua avó, que vive lá no meio da 
floresta. Ela está sempre sozinha, nunca ninguém vai visitá-la e isso vai fazer com que 
ela se sinta melhor.  
 – Pode deixar, mamãe, vou levar essas coisas para a minha solitária 
vovozinha. 
 Então a menina colocou os suspiros numa cesta, deu um beijo na mãe e 
partiu. 
 No caminho, ela cantava assim: 
  “Pela estrada afora, 
  Eu vou tão tristinha, 
  Não tenho mais pai, 
  Sou uma orfãzinha.” 
 Chapeuzinho foi entrando pela floresta até que, de repente, o Lobo saiu de 
trás de uma moita. 
 – Bom dia, menina do chapeuzinho branco. 
 – Bom dia, senhor. 
 – O que você está trazendo nessa cesta? 
 – Uns suspiros. 
 – Para mim? 
 – Não, sinto muito. Estou levando essas coisas para a minha avó, que vive lá 
no meio da floresta. 
 [...] 

(TORERO, José Roberto. PIMENTA, Marcus Aurelius. Chapeuzinhos coloridos. Rio de Janeiro: Editora 
Objetiva, 2010. p. 30) 

 

Para realizar a próxima atividade, os alunos precisarão entender bem 

como retratar as falas das personagens, utilizando corretamente o discurso 

direto e o discurso indireto que são elementos inerentes ao texto narrativo. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS À PRÁTICA! 

 

Os alunos lerão o trecho abaixo para identificar as falas das 

personagens e as frases que correspondem ao narrador. 

[...]  

– Me tirem daqui! 

O caçador falou para a mãe de Chapeuzinho: 

– Bem, você se importa se eu tirar a Vovó de dentro da barriga do Lobo 

antes de a gente continuar a conversa? 

– Não, não, vá em frente. 

Aí o caçador apertou a barriga do Lobo com força e a Vovó saiu de lá 

num pulo. A desengolida velhinha, quando se viu livre falou: 

– Muito obrigada, senhor Caçador. O senhor salvou a minha vida. Se 

bem que a minha vida é tão solitária que eu nem me importei de ter sido 

engolida! 

[...] 

(TORERO, José Roberto. PIMENTA, Marcus Aurelius. Chapeuzinhos coloridos. Rio de Janeiro: Editora 
Objetiva, 2010. p. 38) 

 

1. Quantos parágrafos têm esse trecho? 

_______________________________________________________________ 

 

2. Quantos deles são constituídos de fala de personagem? 

_______________________________________________________________ 

 

 

TIPOS DE DISCURSO 

Discurso direto: Reproduz fielmente a fala das 

personagens e são marcadas por parágrafo e travessão. 

 Discurso indireto: Não há diálogo, o narrador reproduz 

 a fala das personagens com suas próprias palavras. 

 



3. Quantos parágrafos contêm trechos do narrador? 

_______________________________________________________________ 

 

4. Nesse trecho há um diálogo entre quais personagens? 

__________________________________________ 

 

5. O narrador é também uma das personagens da história ou apenas relata os 

acontecimentos?  

_______________________________________________________________ 

 

6. Sublinhe de amarelo as frases que correspondem ao narrador, de verde as 

falas do caçador, de vermelho as falas da avó e de azul a fala da mãe. 

 

 

 

 

 

Professor(a) 

Após a correção da atividade e o esclarecimento de dúvidas, se houver, 

os alunos deverão reunir-se em duplas para a prática da escrita, que é um foco 

importante para o desenvolvimento desta proposta pedagógica. 

A sugestão é que os alunos deem continuidade à história, criando três 

desfechos diferentes para o conto “Chapeuzinho Branco”: 

a) Final comum: 

b) Final engraçado: 

c) Final trágico: 

 

Ao escrever, a dupla deve estar atenta às falas das personagens, 

pontuação, letra maiúscula, paragrafação, procurando ser coerente com as 

características de cada personagem para que o texto se apresente com 

adequação. Lembrá-los de que é necessário debater, planejar para criar finais 

inesperados para a narrativa e surpreender os colegas. Portanto, o aluno deve 

estar ciente de que escrever um bom texto requer esforço, dedicação e revisão. 

Diálogo é a conversa entre 

duas ou mais pessoas. 



Sabe-se que com essa idade muitos alunos ainda são imaturos, têm 

muitas dificuldades na escrita. Por isso, é de extrema importância que o 

professor trabalhe junto com os estudantes acompanhando e orientando a 

produção.  

Para a socialização dos textos produzidos, os alunos serão instigados a 

participarem ativamente das leituras, com o objetivo de eleger o final mais 

engraçado, o comum mais criativo e o mais trágico. 

Somente com a conclusão da atividade é que os alunos receberão o 

conto “Chapeuzinho Branco” na íntegra para conhecer, ler e apreciar a história. 

Utilizando-se do imaginário infantil, a leitura coletiva será dramatizada com o 

intuito de prepará-los para as dramatizações que acontecerão no final. 

 

AGORA DÊ SUA OPINIÃO! 

Após a leitura, escreva um breve comentário expressando sua opinião a 

respeito do texto. Reflita sobre a importância das pessoas em sua vida. Em 

seguida, compartilhe e discuta suas reações. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

AULA 18, 19, 20 e 21 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção.” 

(Paulo Freire) 

 

 

Alguns alunos de séries mais avançadas serão convidados a 

participarem voluntariamente da aula, fazendo uma leitura dramatizada do 

próximo conto, com o objetivo de motivar a turma do 6º ano para a prática 

constante da leitura e o estímulo à oralidade, tão necessária para a 

participação ativa dos sujeitos na sociedade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tendo em vista o propósito da leitura, os alunos colarão o texto no 

caderno para realizar primeiramente a leitura silenciosa e em seguida em voz 

alta. A turma será dividida em grupos que desempenharão papéis diferentes 

durante a leitura (mãe, chapeuzinho, lobo, avó, caçador). Para que haja 

sintonia, todos precisam ser cuidadosos e estarem atentos à entonação 

adequada pronunciando claramente as palavras das frases.  

 

 [...] 
 Então a menina colocou as revistas numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. 
No caminho, ela cantava assim: 
  “Queria ser famosa, 
  Bem conhecidinha, 
                        Aí não andaria 
                        Nunca mais sozinha.”   
 Chapeuzinho vinha pela floresta quando, de repente, o Lobo saiu de trás de 
uma moita. 
 – Bom dia, menina do chapeuzinho lilás. 
 – Bom dia, senhor. 
 – O que você leva aí nessa cesta? 
 – Revistas de fofocas. 
 – Para mim? 
 – Não, para a minha avó. Ela vive no meio da floresta. 
 Então o Lobo pensou assim: “Caramba, estou com tanta fome que seria capaz 
de comer a avó desta menina e depois ela mesma como sobremesa.”  
 Mas ele não podia atacar Chapeuzinho ali, pois algum caçador poderia escutar 
os gritos e vir em socorro da menina. 
 Foi quando o Lobo teve uma ideia e disse: 
            – Está vendo aquela trilha? Ela também vai até a casa de sua avó. É um 
caminho mais longo, mas você poderia pegar uns lilases para ela. 
 – Que excelente ideia, senhor. Vou fazer isso mesmo! 

Chapeuzinho Lilás: 

Mais uma história para 

desfrutar e partilhar. 



 Assim Chapeuzinho pegou o outro caminho e começou a colher lilases. 
 [...] 
(TORERO, José Roberto. PIMENTA, Marcus Aurelius. Chapeuzinhos coloridos. Rio de Janeiro: Editora 
Objetiva, 2010. p. 40) 

 

 

As questões abaixo estarão coladas no caderno para que o aluno responda 

individualmente com a intenção de verificar se compreendeu o texto. 

 

1. Por que o texto é considerado um conto? Com que objetivo foi escrito? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Quais as características da menina apresentadas no início? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. O parágrafo 19 mostra o pensamento de qual personagem? O que indica? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Que sentimento o Lobo expressa pela Chapeuzinho? Por que ele se 

manifesta assim? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Que argumento o Lobo usou para convencer Chapeuzinho a seguir em um 

caminho mais longo? 

_______________________________________________________________ 

 

6. Qual foi a reação/atitude do Lobo ao chegar à casa da Vovó? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



7. Conte, com suas palavras, o final da história. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                               

    HORA DA PRODUÇÃO! 

 

 

Professor(a): 

A proposta é produzir uma versão diferente e divertida para a 

Chapeuzinho. Com base nos tempos modernos, deverão incluir elementos da 

atualidade, mudar o cenário, a linguagem, modificar personagens e situações. 

A atividade será realizada individualmente pelos alunos. Estes precisarão 

mostrar o potencial sem medo de errar, demonstrar autonomia do 

planejamento à revisão para que possam tornar-se autores de textos de 

qualidade. Para isso, devem relembrar as características do gênero conto: 

 

 Situação inicial; 

 Personagens principais e suas características; 

 Ambiente onde a história se desenvolve; 

 Conflito; 

 Tempo; 

 Resolução do problema/desfecho. 

 

Após a produção, cada estudante trocará seu texto com um colega, de 

modo que um leia o texto do outro e faça sugestões construtivas. Em seguida, 

na perspectiva de um observador, é importante que cada um reveja seu texto, 

analisando as alterações sugeridas pelo colega e consiga comunicar bem suas 

ideias à classe. Passarão o texto a limpo, deixando-o bem apresentável para 

dar mais qualidade ao mesmo que será entregue à professora. 



Para efetivar a socialização da atividade, os alunos estarão dispostos 

em círculo, apresentarão à turma os textos elaborados, compartilhando a 

experiência e opinando significativamente para o crescimento dos colegas. 

 

 

Circulação da produção 

Com o objetivo de mostrar a todos que circulam pela escola os textos 

elaborados, a turma fará uma exposição dos trabalhos num local de grande 

circulação de pessoas e convidarão as outras turmas, familiares e todos que 

atuam na escola para conferir. É uma maneira produtiva e divertida de colocar 

os trabalhos à disposição de todos para que possam apreciar. 

 

 

AULA 22, 23, 24 e 25 

“As grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes.” 
(Augusto Cury) 

 

 

Com o intuito de reforçar aos alunos que a leitura, além de ser divertida 

e prazerosa, também é uma ferramenta básica para a inserção no mundo 

porque abre caminho para o conhecimento, haverá um vídeo para assistir 

sobre o assunto de acordo com a idade da turma, para que possam dar o 

devido valor à mesma, opinar e fazer as considerações necessárias ao tema. 

 

 Para acessar o vídeo clique  aqui 

 

 

 

 

 

 

 

Chapeuzinho Preto 

Mais uma viagem imaginária 

por meio das palavras. 

https://www.youtube.com/watch?v=geQl2cZxR7Q


PRÁTICA DE ORALIDADE ANTES DA LEITURA DO TEXTO 

a) Pelo que se pode ver a partir do título, o que você acha que vai 

acontecer nessa história?  

b) O que você supõe que Chapeuzinho vai levar para sua avó? 

c) Você acha que essa história é parecida ou diferente das outras? Por 

quê? 

d) O que você acha que vai acontecer com as personagens? 

e) Que nome é dado a esse tipo de texto? 

f) Que elementos você considerou para identificar o tipo de texto que vai 

ler? 

 

 

[...] 
Chapeuzinho entrou pela floresta. A cada passo as árvores se fechavam e a 

mata ficava mais escura. Mas ela não sentia medo. 
Assim foi até que, de repente, o Lobo saiu de trás de uma moita e falou: 
– Bom dia, menina do chapeuzinho preto. 
– Bom dia, senhor. 
– O que você está trazendo nessa cesta? 
– Algumas jabuticabas. 
– Para mim? 
– Não, elas são para minha avó, que vive no meio da floresta. 
Naquela hora o Lobo pensou: “Minha fome é interminável. Um dia, com 

certeza, eu comerei essa pequena.” 
Então ela disse: 
– Está vendo aquela trilha? Vai até a casa de sua avó. É um pouco mais 

comprida, mas está cheia de umas flores chamadas sempre-vivas. Por que você não vai 
por ali e leva algumas para ela? 

– Que ideia supimpa, senhor! Vou fazer isso mesmo! 
Assim, enquanto Chapeuzinho pegou o outro caminho, o Lobo foi por um 

atalho até a casa da avó. Quando lá chegou, tocou a campainha: 
– Blem, blem, blem. 
– Quem é? – perguntou a velhinha lá de dentro. 
– Sou eu sua netinha – falou o Lobo disfarçando a voz. – Vim trazer jabuticabas 

para a senhora. 
A Vovó então pôs seus óculos e abriu a porta. Quando viu que era o Lobo e não 

Chapeuzinho quem estava lá, falou: 
[...] 

(TORERO, José Roberto. PIMENTA, Marcus Aurelius. Chapeuzinhos coloridos. Rio de Janeiro: Editora 
Objetiva, 2010. p. 

 



 

Professor(a): 

A prática de leitura será voluntária para estimular a espontaneidade dos 

alunos em participar da atividade sem se sentirem pressionados. É uma 

estratégia que será organizada para possibilitar ao leitor compreender o texto, 

além de motivar a leitura autônoma dos demais colegas que, diante dessa 

prática, se mostram inibidos. É interessante conscientizá-los de que a interação 

entre aluno e texto é necessária para que o resultado seja significativo e a 

mensagem transmitida com clareza. 

 

QUESTÕES DE INTERPRETAÇÃO E COMPREENSÃO PARA QUE O 

ALUNO RESPONDA INDIVIDUALMENTE NO CADERNO. 

 

1. O texto que você acabou de ler é um conto. Comente essa afirmação 

destacando características desse gênero. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Qual a sua opinião sobre a atitude do Lobo no final da história? O que você 

faria se estivesse no lugar dele? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Se você estivesse no lugar de Chapeuzinho, como se sentiria sabendo que o 

Lobo um dia a engoliria?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Que sentimento o Lobo expressa a respeito da menina? Por que ele se 

manifesta assim? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

 

5. Que outro título você daria a esse conto? Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Com suas palavras, conte como tudo começou, como se desenrolou e como 

terminou. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

    VAMOS PRODUZIR! 

 

Professor(a): 

Depois da apreciação de vários contos, produções e correções, a ideia é 

que a turma “carregada” de informações produza um novo texto em grupo. Os 

alunos escolherão uma nova cor e aproveitarão a oportunidade para mexer nas 

histórias, criando uma nova Chapeuzinho. Neste trabalho, de produção de 

texto, prevalecerá o espírito colaborativo e crítico: o grupo vai elaborar um 

conto utilizando-se das características próprias do conto, com clareza e de 

forma significativa. O importante é o aluno saber que pode mexer nas histórias. 

À medida que forem inventando o conto, é importante que tanto o 

professor quanto a equipe façam intervenções imediatas, para aperfeiçoá-lo. 

Com isso, o professor garante ao aluno o direito de elaborar novamente o texto 

e avalia o esforço e o progresso dos mesmos. 

 

 



 

  

 Meu texto é realmente um conto de fadas? 

 Organizei bem as ideias nos parágrafos? 

 Usei uma linguagem compreensível ao leitor? 

 Utilizei de forma apropriada narrador, personagens, ações, tempo e 

lugar? 

 Usei recurso(s) criativo(s) para atrair o interesse do leitor? 

 Tomei cuidado para não cometer falhas de ortografia, acentuação, 

pontuação...? 

 

           Tendo por base as questões da ficha acima, os alunos terão que refazer 

o que for necessário. 

 Concluindo a produção, os grupos farão leitura dramatizada dos textos 

produzidos. Com isso, pretende-se que o aluno encare o trabalho como forma 

de interagir com colegas, troque impressões com outros leitores a respeito dos 

textos lidos e amplie sua competência leitora. 

 Para finalizar a atividade com Chapeuzinho Preto, todos opinarão e 

escolherão o melhor texto, e, na sequência, a melhor leitura dramatizada. 

 Para avaliar o desempenho com o conto, a turma e o professor podem 

compartilhar as experiências que o trabalho proporcionou e verificar se o 

objetivo foi alcançado. 

 

 

AULA 26 e 27 

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.” 
(Rubem Alves) 

  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 

 

Professor(a): 

 Os contos serão retomados oralmente para se certificar se os alunos 

compreenderam os textos e também melhorar o nível de entendimento dos 



mesmos. Caso haja dúvidas, reler os contos para que todas as informações 

contidas auxiliem na construção de sentidos do texto. 

 A próxima atividade é lúdica e ao mesmo tempo benéfica, pois exige do 

aluno atenção e observação; é um caça-palavras que o estudante terá para 

resolver. 

 

1) Várias palavras foram retiradas dos contos e estão ocultas no quadro 

abaixo. Encontre-as: 

 

P T O R T A E N A R I Z 

O L H O S A C U O T L A 

M O E D I N H A V O V O 

E S C A Ç A D O R T P R 

F O N T E A D I A M A D 

A D C A M A A F M O I O 

L O R A F O M E O I E M 

O C U C A P U Z B T V A 

B E O U A T R O P A T U 

O A O A C O F O F S V O 

Z I C A M I N H O N O R 

F L O R E S T A H A Z A 

 

Juntando na sequência as letras que sobraram, você formará uma frase 

conhecida. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

moedinha – lobo – moita – floresta – torta – caçador – fonte – capuz – voz – 

vovó – doce – cama – nariz – fome – touca – olhos – ar – porta – pai – fofoca   

– caminho – dia – bom  

 

 

 



 

 

 

 

2) Preencha o quadro abaixo, estabelecendo relação com os contos 

analisados: 

 Chapeuzi- 
nho Azul 

Chapeuzi- 
nho Cor de 

Abóbora 

Chapeuzi- 
nho Verde 

Chapeuzi- 
nho 

Branco 

Chapeuzi- 
nho Lilás 

Chapeuzi- 
nho Preto 

Chapeuzi- 
nho leva 
para a 
Vovó... 

      

Chapeuzi- 
nho segue 
trilha indi- 
cada pelo 
Lobo 
para... 

      

Personali- 
dade da 
Chapeuzi- 
nho 
 

      

 
Desfecho 
do Lobo 
 

      

Lições a- 
prendidas 
pela Cha- 
peuzinho 

      

 

 

 Professor(a): 

A próxima atividade é uma brincadeira com dado para aperfeiçoar a 

oralidade. Os alunos receberão uma moldura de dado impresso em folha de 

papel cartão. Cada faceta conterá uma imagem dos contos analisados 

(escolher uma das cores para colorir a Chapeuzinho: azul, cor de abóbora, 

verde, branco, lilás ou preto). Após a pintura das figuras, deverão recortar, 

dobrar e colar as áreas indicadas do dado para dar início à oralidade em grupo. 

Cada componente contará a história escolhida dentro do seu grupo. Depois, 

cada equipe escolherá aquele que teve um desempenho melhor na narração 

SUGESTÃO: 

Não passar para os alunos as palavras do quadro 

acima. A não ser que encontrem dificuldades para 

resolver o caça-palavras. 



(podendo ser mais de um aluno). Como desafio e de forma espontânea, alguns 

alunos também podem apresentar para os demais. 
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CONVERSANDO SOBRE OS TEXTOS 

1. Dentre os textos lidos, qual foi o menos interessante para você? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Para você, dentre os textos lidos, quais são os mais criativos? Justifique sua 

resposta apontando exemplos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Escolha um dos ensinamentos transmitidos pelos contos que mais chamou a 

sua atenção e comente. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4. Chapeuzinho Verde gostava muito de dinheiro, porém existem coisas que o 

dinheiro não pode comprar. Concorda? Comente. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. No conto da Chapeuzinho Lilás, o Lobo quis mudar a opinião dos outros a 

seu respeito e não comeu a Vovó e a Chapeuzinho. Porém, o caçador achou 

que ele estava se preparando para devorá-las e matou o Lobo. Você 

acreditaria no Lobo? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Use a sua imaginação e responda: como você acha que continuaria a 

história da Chapeuzinho Branco? Será que todos viverão felizes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Muitas pessoas, às vezes, envolvem-se em situações de alto risco devido à 

necessidade, como a Chapeuzinho das histórias. O que você pensa a respeito 

disso? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Na sua opinião, de que maneira a leitura dos contos pode influenciar na vida 

das pessoas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



 

AULA 28, 29 e 30  

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” 
(Cora Coralina) 

 

 

DRAMATIZAÇÃO 

  

Professor(a): 

Agora que os alunos já observaram e analisaram a construção dos 

contos, terão a missão de preparar a dramatização das seis histórias da 

Chapeuzinho. 

 

 Sugestões para organizar as dramatizações: 

 

1. Dividir a turma em 6 grupos. Cada grupo vai ficar responsável por 

dramatizar uma das histórias; 

2. Por meio de sorteio, organizar qual dos contos cada grupo vai se 

preparar para apresentar; 

3. Dentro do grupo, distribuir os papéis do narrador e personagens de 

modo que todos os integrantes participem e fiquem satisfeitos com o seu 

personagem; 

4. Iniciar os ensaios no grupo adequando a voz, articulando bem as 

palavras e frases, para fruir toda riqueza sonora do conto. A intenção é 

que um colega auxilie o outro; 

5. Todos os participantes devem estudar profundamente suas falas e 

depois trocar ideias dentro do grupo para juntos aprenderem. Quanto 

mais se envolverem, melhor será o resultado; 

6. Cobrar dos alunos alguns aspectos necessários: entonação, pronúncia e 

ritmo de palavras e frases, expressões faciais...; 

7. O aluno deve praticar também em casa, onde poderá contar com 

familiares colaboradores; 

8. Caso algum grupo fique incompleto, colegas de outros grupos podem 

apresentar duas ou mais vezes para que a atividade se concretize; 



9. Importante orientar os alunos para que saibam o conteúdo das falas, 

que não pareça ser decorado e sim, apresentado com vida e 

originalidade para transmitir emoções às cenas; 

10. A apresentação deverá ser para os colegas de classe, para aqueles que 

atuam na escola e tenham disponibilidade para assistir e os familiares 

que também serão convidados para prestigiar. 

 

 É imprescindível conscientizar os alunos por meio de diálogo franco, de 

que é necessário colaborar, auxiliar, ajudar, para que a encenação tenha 

sentido e seja enriquecedora para o crescimento escolar.  Devido à 

complexidade da atividade, é fundamental que o professor se disponha a 

auxiliar os grupos para que se sintam confiantes no desenvolvimento do 

trabalho a fim de favorecer o desenvolvimento da expressão oral e corporal dos 

alunos. 

 Com a ajuda de voluntários, o cenário será organizado com 

antecedência na sala multiuso da escola, onde há um palco, para dar mais 

vivacidade às apresentações. O objetivo é colocar elementos que representem 

a floresta e a casa da avó de Chapeuzinho. 

 Quanto ao figurino, os trajes adotados pelos pequenos atores, serão 

providenciados de acordo com o perfil de cada personagem. Para as 

Chapeuzinhos, serão confeccionadas as capas (azul, cor de abóbora, verde, 

branca, lilás e preto). Para a mãe, a avó e o caçador, buscaremos roupas 

adequadas às características das personagens. Para o lobo será criada uma 

fantasia típica.  

  

 

AULA 31 e 32 

“Ideias todo mundo tem. Como é que entram na cabeça da gente? Entram porque a 
gente lê, observa, conversa, vê espetáculos.” 

(Ruth Rocha) 

  

 Professor(a): 

 Considera-se que neste momento os alunos já estejam preparados para 

as apresentações. E julga-se importante propiciar a eles essa experiência com 



a dramatização dos contos, porque terão a oportunidade de encenar as 

histórias para os colegas, professores e familiares, os quais serão convidados. 

 É importante que o professor esteja atento e estimule os estudantes, 

lembrando-lhes de que o erro faz parte da aprendizagem, para que desta 

forma, o grupo sinta-se confiante e possa concretizar as atividades propostas. 

O professor sabe que alguns alunos, principalmente os mais calados, somente 

em longo prazo apresentarão melhores resultados. 

 As apresentações serão fotografadas e filmadas para que, num 

momento posterior, os alunos possam conferir suas interpretações, avaliar 

seus desempenhos, a interação com os colegas atores e aprimorar suas 

futuras encenações. 

 A plateia deverá estar ciente de que é necessário ouvir atentamente, de 

forma cooperativa e solidária, os colegas que estarão em um pequeno palco se 

apresentando.  

 Após as apresentações, haverá uma confraternização para marcar a 

conclusão das atividades que compõem esta unidade didática. 

 Como encerramento, acontecerá uma autoavaliação. A classe deverá 

analisar como cada um deu conta de suas tarefas no decorrer do 

desenvolvimento do projeto, os fatores positivos para a construção do 

conhecimento, o que pode ser melhorado e também ponderado devido à 

imaturidade e inexperiência dos alunos. 
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