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aros colegas 

 

A Literatura é uma arte: a arte da palavra.  Por isso, ela não deve ficar de fora 

das salas de aula desde o ingresso dos alunos na escola. É através da Literatura que 

oferecemos aos nossos alunos o acesso ao mundo da fantasia, onde tudo é possível. E é 

por intermédio desse contato que lhes damos a oportunidade de ampliarem seus estudos 

linguísticos e também entrarem em contato com mundos diferentes. Damos a eles o 

acesso a uma cultura que prima pela qualidade de seus escritos e que possibilita torná-

los autores de suas próprias histórias. 

Pensando desta forma, buscamos contribuir com uma ferramenta pedagógica voltada 

para a escrita de textos a partir da leitura de obras da Literatura Infantil. Buscamos, em 

primeiro lugar, trabalhar a autoestima dos alunos, tentando fazer aflorar e/ou resgatar a 

segurança para que se tornem autores. O trabalho é desenvolvido a partir de Rodas de 

Leitura que possibilitam não só o contato com obras maravilhosas da Literatura Infantil, 

mas também a conversa sobre aspectos pertinentes a cada texto escolhido. Não são 

receitas prontas mas sugestões de atividades que surgiram na sala de aula e que surtiram 

bons resultados após sua realização. Sugerimos que as três primeiras atividades sejam 

utilizadas na ordem em que aparecem, pois têm o objetivo de resgatar a autoestima dos 

alunos, necessária para um desenvolvimento melhor do trabalho. Entretanto, cabe a cada 

professor, em sua sala de aula, decidir o que é melhor para sua turma e seu trabalho. 

Que este caderno de atividades possa contribuir para melhorar as atividades de leitura 

literária e produção textual nas salas de aula dos anos iniciais do Ensino Fundamental e 

que também sirva como fonte inspiradora para que novas atividades possam ser criadas 

e compartilhadas com nossos pares para o sucesso da nossa Educação. 

Bom trabalho! 
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rientações iniciais 

 

 

As sequências didáticas deste caderno de atividades têm como objetivo apresentar 

sugestões que propiciem uma melhora na habilidade de escrita dos alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, a partir da leitura de obras da Literatura Infantil. 

Algumas delas possuem outras sugestões bibliográficas que possibilitam o trabalho de 

forma bastante semelhante à atividade exposta.  

As atividades apresentam como principal objetivo a produção textual, porém, para que 

fosse alcançado o sucesso na escrita, outros objetivos foram traçados paralelamente: 

fortalecer a autoestima, sensibilizar para a leitura do texto literário, estimular a 

confiança para produzir o próprio texto, colaborar para a consciência crítica sobre a 

importância da escrita como prática social e, em termos estruturais, destacar a 

importância do narrador para a construção de narrativas. Por isso, essas atividades estão 

organizadas seguindo uma ordem que trabalha diferentes objetivos.  

Em primeiro lugar, as atividades foram desenvolvidas para resgatar a autoestima dos 

alunos, fazendo-os acreditar que são capazes de escrever. Nesta parte incluem-se as 

atividades Vi uma estrela lá fora, Na noite em que você nasceu e Frederico Godofredo. 

Em segundo lugar, são apresentadas atividades que mostram a importância da escrita 

como instrumento para a comunicação. Para isto foram feitas as atividades A caligrafia 

da dona Sofia, De carta em carta e João das Letras. 

Em terceiro, a importância das bibliotecas como o lugar que nos dá acesso a diferentes 

livros, com a atividade Atrás da porta. 

Em quarto lugar, devemos mostrar aos alunos que aprender constitui um desafio para 

todos. Desta forma, devemos ter coragem para escrever o que pensamos e todos devem 

respeitar a opinião alheia. Para esta parte há a atividade Quem tem medo do ridículo. 

Em quinto lugar, há o trabalho com as emoções que estão no nosso dia-a-dia e que 

podem, muitas vezes, atrapalhar nosso convívio e nossa aprendizagem, por isso 

precisamos aprender a lidar com elas. Também são importantes para que façamos 

O 
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amizades e valorizemos aqueles que se importam conosco. Incluem-se nesta parte as 

atividades A esperta mão aberta, A fada emburrada, A pipa e a flor, O pequeno grande 

livro da tristeza feliz, Elefantes nunca esquecem e Raposa. 

Em sexto lugar, chamamos a atenção para a importância da leitura através da atividade 

Desencantados. 

Em sétimo lugar, destacamos a importância fundamental do foco narrativo para a 

construção da história. Para despertar a atenção dos alunos para este fato, começamos 

com a atividade Pato! Coelho! que explora de forma sutil este aspecto. Posteriormente 

continuamos este trabalho através da atividade Os três lobinhos e o porco mau. 

Para aguçar a imaginação, além das atividades já trabalhadas, incluem-se também as 

atividades Brincando com poemas e A mochila de ouro. 

E para finalizar, os alunos têm a possibilidade de escolher o rumo da narrativa e 

inventar um final para histórias contadas. Isso através das atividades Os oito pares de 

sapatos de Cinderela e Era uma vez um livro. 

Apesar das atividades terem sido aplicadas em turmas do 3º ano do Ensino 

Fundamental, também podem ser utilizadas em outros anos em que seja possível um 

trabalho semelhante com a escrita. 

Todas essas atividades são apenas sugestões que podem ser utilizadas na sequência 

apresentada neste livro ou na ordem que for mais conveniente para o desenvolvimento 

do seu trabalho. Porém minha sugestão é que comecem sempre com a autoestima, pois 

sem ela a maior parte dos nossos alunos não se sentirem capazes de produzir nenhum 

texto, por não acreditarem em si mesmos. 

Que este caderno de sugestões possa contribuir para aprimorar a produção textual de 

muitas crianças tanto quanto contribuiu com os meus alunos. 

Bom trabalho! 
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tividade nº 1 – Vi uma estrela lá fora : Trabalhando 

a autoestima 

 

 

Resumo do enredo da obra: 

 O livro apresenta um texto em forma de poema onde o personagem principal da 

obra começa supondo o que aconteceria se ele resolvesse se esconder dentro de uma 

caixa. Ao longo do texto vai apresentando, de forma rimada e agradável, várias 

sugestões até que finalmente entende que um carinho supera tudo e conclui que a vida é 

boa para ser vivida. 

 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Reconhecer e utilizar textos não-verbais como forma de expressão. 

 Personalizar a capa do caderno de produção textual, utilizando imagens e/ou 

textos. 

 Identificar a presença de imagens que nos remetem a outros livros da Literatura 

Infantil. 

 Aumentar  a autoestima.  

 Identificar algumas características de um poema (rimas, versos, estrofes). 

 Antecipar o assunto do livro a partir das informações contidas na capa. 

Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

A 
 

Livro: CHAMLIAN, Regina. Vi uma estrela lá 

fora. Ilustrações: Helena Alexandrino – São 

Paulo: Paulinas, 2003.  
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Tempo: Aproximadamente três aulas, de 50 minutos cada. 

Material: 

 LivroVi uma estrela lá fora; 

 Caderno para produção textual; 

 Lápis de escrever, lápis de cor 

 Papel colorset amarelo (para cortar as estrelas). 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Contando a história  

A professora apresentará o livro Vi uma estrela lá fora, para a turma. 

  A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, ilustrador, editora, etc), tentando antecipar o assunto 

sobre o qual o livro fala. 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 

 

Segunda etapa: Conversando sobre a história ouvida 

 Após ouvirem a história, a professora perguntará aos alunos: 

- O que previram, através das informações contidas na capa, foi confirmado? 

- Esse tipo de texto é bom de ser ouvido/ lido? Por quê? 

- Conseguiram identificar palavras que terminam com o mesmo som, dando um 

certo ritmo ao texto e tornando a leitura mais prazerosa?  

  Poderá ser feita a leitura do livro novamente para que os alunos ouçam com 

mais atenção e consigam identificar as rimas presentes no texto. 

 

Terceira etapa: Personalizando a capa do caderno de produção textual 

 Os alunos receberão meia folha de papel ofício na qual há uma frase (Vi uma 

estrela aqui dentro) e um desenho baseado na capa do livro que foi lido. Dentro 

da estrela que há no desenho estará escrito o nome de cada um (cada aluno 

recebe o seu). A motivação para que personalizem este desenho, que será a capa 
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do caderno de produção textual, é trabalhar a autoestima deles, dizendo-lhes que 

cada um é uma estrela, pois é importante para alguém e nesta sala de aula cada 

um deles é uma estrela. 

 

 Sugestão de atividades dentro da terceira etapa: 

 

Na primeira página do caderno de produção textual, é apresentada uma 

mensagem sobre a paz 1 . A mensagem é lida pela turma e depois há uma 

discussão sobre o que é paz e o que nos traz paz. Após esse debate, os alunos 

desenham e/ou escrevem coisas, situações que representam ou trazem paz para 

eles. A mensagem é a seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda dentro da terceira etapa de aplicação desta atividade, são incluídas duas 

páginas no caderno que contêm orientações para se realizar uma boa escrita. São 

pequenas regras que são lidas coletivamente para que os alunos lembrem sempre 

                                                           
1 http://caminhodaessencia.blogs.sapo.pt/10120.html.  

 

 

 

“Para haver paz no mundo, é necessário 

que as nações vivam em paz. 

Para haver paz entre as nações, as cidades 

não devem se levantar uma contra a outra. 

Para haver paz nas cidades, os vizinhos 

precisam se entender. 

Para haver paz entre os vizinhos, é preciso 

que reine harmonia no lar. 

Para haver paz no lar,é preciso encontrá-la 

em seu próprio coração.” (TSÈ, século VI 

A.C.) 

 
 

http://caminhodaessencia.blogs.sapo.pt/10120.html
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de observar durante e após a escrita de algum texto. Também é opcional a 

utilização destas páginas. 

 

 

 

 

 

Que cuidados 

devemos ter ao produzirmos 

um texto? 

 

 

É importante, ao se produzir um 

texto em grupo ou individualmente, 

ter certos cuidados: 

 Usar uma letra legível ao 

redigir o texto; 

 O texto deve ser bem 

distribuído na folha; 

 Dar um título ao texto; 

 Colocar o título no meio da 

linha; 

 Manter sempre o tamanho do 

primeiro parágrafo; 

 Expor as ideias com clareza; 

 Utilizar a pontuação adequada; 

 Apresentar um texto bem 

caprichado e limpo; 

 Consultar o dicionário quando 

tiver dúvidas; 

 Reler o seu texto quando 

terminar. 

 

 

 

Quarta etapa: Identificando as qualidades de cada um e aumentando a autoestima. 

 Cada aluno receberá uma estrela recortada em papel colorset amarelo ou papel 

ofício amarelo. No centro da estrela, deverá escrever seu nome. Em cada uma 

das cinco pontas, deverá escrever uma qualidade sua.  

 Após cada um escrever suas qualidades, cada aluno deverá trocar sua estrela 

com um dos colegas da turma. O aluno que receber a estrela deverá ler as 



 

10 

qualidades que estão escritas e acrescentar outras duas que identifique em seu 

colega.  

 A seguir, as estrelas deverão ser devolvidas aos seus donos, que irão ler as novas 

qualidades que foram acrescentadas pelo colega. O “dono da estrela” escreverá 

um pequeno texto falando sobre suas qualidades (as qualidades que escreveu e 

aquelas que lhe foram atribuídas por outro colega). 

 Ao final desta atividade,  pode ser montado um mural com a seguinte frase: 

“Somos todos estrelas e nascemos para brilhar!”. Além da frase, colocar estrelas 

com o nome de cada aluno da turma dentro dela(uma estrela para cada nome)e 

as qualidades de todos os alunos espalhados no mesmo mural. 

 

Quinta etapa: Identificando a importância de analisar as imagens nos livros de 

Literatura Infantil. 

 A professora retornará então às páginas 16 e 17, nas quais se lê o seguinte texto: 

ENTRO DENTRO DE UMA CAIXA 

ONDE NINGUÉM ME ACHA 

E PERGUNTO EM SEGREDO: 

- ESPELHO, ESPELHO MEU, 

EXISTE ALGUÉM MAIS TRISTE DO QUE EU? 

BRANCA DE NEVE, MAJESTADE? 

JULIETA? ROMEU? 

SERÁ QUE O MUNDO INTEIRO 

ME ESQUECEU? 

NINGUÉM ME ACHARÁ DENTRO DA CAIXA? 

 Após a leitura do texto para a turma, procurar identificar quais são as 

personagens que foram citadas neste trecho que fazem parte de outras histórias 

da Literatura Infantil e que já são conhecidas pelos alunos. 

 Analisar as imagens presentes nestas páginas e identificar a quais personagens 

nos remetem. (Por exemplo, o coelho pode nos remeter tanto ao mágico quanto à 

obra Alice no País das Maravilhas. A coroa também pode nos remeter à mesma 

obrae também a qualquer outra obra que tenha uma rainha como personagem. A 
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maçã e o espelho, presentes na mesma página, podem nos relembrar a bruxa de 

Branca de Neve e os sete anões.) 

 Relembrar alguns trechos das histórias identificadas, recontando oralmente a 

história junto com as crianças. 

Sexta etapa: Produzindo um texto a partir de uma proposta relacionada às páginas 

do livro que foram utilizadas na quarta etapa. 

 Os alunos produzirão um texto narrativo a partir da seguinte proposta: Imagine 

que você seja a criança que está nesta página do livro. Que motivo você teria para se 

esconder dentro de uma caixa? Você gostaria de ser encontrado? Por quê? Por quem? 

 

Outrolivro que pode ser trabalhado: 

 NERUDA, Pablo. Ode a uma estrela. Título original Oda a uma estrella. 

Tradução Carlito Azevedo. São Paulo: Cosac Naify, 2ª Ed., 2012. 
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tividade nº 2: Na noite em que você nasceu: 

Trabalhando a autoestima 

 

 

 

Livro: TILLMAN, Nancy; tradução Gilda de 

Aquino. Na noite em que você nasceu. São Paulo: 

Brinque-Book, 2008. 

 

 

Resumo do enredo da obra: 

A autora tenta transmitir às crianças que elas são especiais e sempre serão, a partir de 

acontecimentos comuns e universais, usados para celebrar o nascimento de uma criança, 

para que, mesmo quando a criança se tornar adulta possa se recordar como é querida. 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Reconhecer e utilizar textos não-verbais como forma de expressão. 

 Pesquisar o significado do próprio nome e as razões que levaram a família a 

escolhê-lo. 

 Trabalhar o nome e o significado dele e as histórias que envolvem sua escolha 

pela família. 

 Aumentar a autoestima. 

A 
 



 

13 

 Conhecer um acróstico e produzir um com o próprio nome, dando características 

pessoais. 

 Produzir um texto narrativo explicando o significado de seu nome, e outras 

histórias que estejam ligadas à escolha dele. 

Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo: 2aulas, de aproximadamente 60 minutos cada. 

Material: 

 Livro Na noite em que você nasceu; 

 Caderno para produção textual; 

 Lápis de escrever, lápis de cor; 

 Modelos de acróstico; 

 Papel A4 ou outro colorido, para ilustração do texto produzido. 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Contando a história (1ª aula) 

A professora apresentará o livro Na noite em que você nasceu, para a turma. 

 A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, ilustrador, editora, etc) buscando antecipar o assunto 

e/ou história do livro. 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 

 Enquanto faz a leitura, a professora deverá apontar para as crianças, levando-os 

a imaginar que aquele livro poderia ter sido escrito para qualquer uma delas. 

 Os alunos farão uma pesquisa para descobrir o significado do seu nome, que 

outras pessoas importantes têm o mesmo nome que o seu, registrando tudo por 

escrito. 

 Pesquisarão também quem escolheu o nome e como foi o dia/momento do 

nascimento. Deverão trazer as informações anotadas para serem compartilhadas, 

oralmente, com os colegas e a professora na aula e utilizar na próxima etapa da 

atividade. 
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Segunda etapa: Relembrando o “momento” em que você nasceu ( 2ª aula) 

 Os alunos deverão pensar nas histórias que a família conta sobre o dia em que 

eles nasceram, tentando lembrar por que o nome foi escolhido, quem o escolheu. 

 Os alunos farão uma pesquisa para descobrir o significado do seu nome, que 

outras pessoas importantes têm o mesmo nome que o seu, registrando tudo por 

escrito. 

Terceira etapa: Reconhecendo e produzindo um acróstico 

 A professora apresentará acrósticos com diversas palavras e posteriormente com 

nomes próprios, para os alunos 

 Os alunos produzirão acrósticos com seus nomes, utilizando características 

pessoais, o que será feito em papel colorido. 

 Os alunos apresentarão seus acrósticos uns para os outros. Os acrósticos serão 

colados no caderno de produção textual. 

 Os alunos produzirão um texto narrativo contando a história da noite/dia em que 

nasceram. Os textos poderão ser lidos pelos alunos para a turma. 

 Será montado um painel na sala de aula com os acrósticos da turma. 
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tividade nº 3: Frederico Godofredo: Trabalhando 

a autoestima e a autobiografia 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo do enredo da obra:  

Frederico Godofredo não é uma criança como a maioria delas costuma ser. Apesar de 

viver num mundo onde o consumismo está muito presente, ele se preocupa com o meio 

ambiente. Seus brinquedos são feitos por ele mesmo a partir de brinquedos quebrados, 

materiais recicláveis. E nesse seu mundo, sua preocupação maior é em ser ao invés de 

preocupar-se apenas com o ter. 

 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Reconhecer e utilizar textos não-verbais como forma de expressão. 

 Reconhecer as características de um texto biográfico.  

 Produzir um texto autobiográfico. 

Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

A 
 

Livro: LEÃO, Liana; ilustrações Márcia 

Széliga. Frederico Godofredo. São Paulo: 

Elementar, 2010. 
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Tempo: 60 minutos 

 

Material: 

 Livro Frederico Godofredo. 

 Caderno de produção textual. 

 Lápis, lápis de cor, borracha. 

 Papel colorido (A4 ou semelhante). 

 Revistas (Opcional). 

 Tesoura e cola(Opcional). 

 

 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Contando a história 

 A professora apresentará o livro Frederico Godofredo, para a turma. 

  A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, ilustrador, editora, etc), procurando antecipar a 

história que será lida. 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 

Segunda etapa: Produzindo um texto narrativo e autobiográfico  

 Os alunos produzirão um texto narrativo em que farão sua autobiografia, 

utilizando como modelo o texto do livro Frederico Godofredo. Poderão recorrer 

à estrela com suas qualidades (quarta etapa da primeira atividade) para 

enriquecer seus textos nesta etapa. 

 

Terceira etapa: Ilustrando o texto produzido 

 Os alunos ilustrarão e/ou recortarão imagens que representem adequadamente o 

texto que produziram, colando-as no caderno. 
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Quarta etapa: Lendo o texto produzido e apresentando a ilustração feita 

 Os alunos que desejarem farão a leitura do texto que escreveram e apresentarão a 

ilustração feita por eles mesmos. 

 

Outro(s) livro(s) que pode(m) ser trabalhado(s): 

 QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Pedro. 5ª edição, São Paulo: Gaia, 2011. 

 WHITEOMB, Mary E.,Lilás. São Paulo: Coosacnaify, 3ª edição. 2011 
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tividade nº 4: A caligrafia da Dona Sofia: 

Trabalhando a importância da escrita como forma 

de comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo do enredo do livro: 

Dona Sofia era uma professora aposentada que durante toda a vida se dedicara a 

ensinar. Gostava de ler e de cultivar flores. Sua casa era diferente de todas as outras, 

pois tinha as paredes enfeitadas com poesia de cima a baixo. Um dia Dona Sofia 

percebeu que não havia mais espaço em sua casa para escrever, então decidiu fazer 

cartões poéticos decorados com flores cultivadas por ela mesma. Seu Ananias, o único 

carteiro da cidade, os entregava aos moradores. Isso fez com que todos os moradores da 

cidade passassem a gostar de poesia. E seu Ananias conscientiza os moradores sobre a 

importância do gesto de dona Sofia, fazendo com que eles escrevam cartas para ela 

também e que a visitem de vez em quando, acabando com a solidão da velha senhora.  

 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Reconhecer características do gênero textual poema. 

 Empregar o vocabulário apropriado para a escrita de diferentes modelos de 

poema, utilizando palavras que façam rima. 

 Produzir poemas a partir dos lidos no livro. 

A 

 

Livro: NEVES, Andrade. A caligrafia da 

Dona Sofia. 2.edição – São Paulo: Paulinas, 

2007 
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 Compartilhar poemas com outras pessoas da comunidade escolar, levando-os a 

apreciar o gênero literário trabalhado em sala. 

 Criar cartões para presentear outras pessoas. 

Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo: Aproximadamente duas aulas de 50 minutos cada. 

 

Material: 

 Livro A caligrafia da Dona Sofia 

 Caderno de Produção Textual 

 Lápis de escrever 

 Lápis de cor 

 Papéis coloridos (A4 ou outro semelhante) 

 Poemas presentes no livro, escritos em folha de cartolina ou projetados no 

datashow. 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Contando a história para a turma 

 A professora fará a leitura do livro para a turma, contando apenas a história da 

Dona Sofia, sem fazer a leitura dos poemas presentes na obra. 

 Serão lidos os poemas que a personagem Dona Sofia escrevia nas paredes de sua 

casa.A professora apresentará os poemas no livro e escritos em cartolina para 

que sejam visualizados pela turma. 

 Os alunos farão a leitura oral dos poemas. A professora chamará a atenção para 

a estrutura dos poemas e as rimas presentes nos mesmos. 

 

Segunda etapa: Produzindo um poema 

 A turma fará a escolha de um dos poemas lidos para conversar sobre o autor e 

sobre o poema escolhido. 
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 O professor poderá apresentar outros poemas do mesmo autor para que 

identifiquem o que há em comum entre eles (tema, estrutura, figuras de 

linguagem etc) ou sugerir que os alunos façam uma pesquisa para a próxima 

aula, na qual apresentarão o que trouxerem. 

 A turma identificará as características presentes em um poema (rima, versos, 

estrofes, etc). 

 Os alunos escreverão um poema, utilizando algum dos temas presentes num dos 

poemas do livro. 

 

Terceira etapa: Distribuindo poemas para outras turmas da escola 

 Utilizando os poemas que foram escritos na etapa anterior, os alunos escreverão 

em papéis coloridos (colorset ou A4) alguns poemas. 

 Os papéis com os poemas serão enfeitados com desenhos, recortes e colagens, 

da maneira que o aluno achar adequada. 

 Após a confecção dos “cartões”, os alunos sairão pela escola, visitando as salas 

de aula e distribuindo-os a alguns alunos e/ou professores da escola. 
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tividade nº 5: De carta em carta : Trabalhando a 

importância da escrita como forma de 

comunicação 

.  

 

Livro: MACHADO, Ana Maria. De carta em 

carta; ilustrações, Nelson Cruz. São Paulo: 

Moderna, 2002.  

 

 

 

Resumo do enredo da obra: 

Em uma cidade pequena, moravam um neto e seu avô, ambos analfabetos. A diferença 

da idade entre eles e a personalidade forte dos dois fazem que se desentendam com 

facilidade. Como não conseguem conversar sem brigar, mas também não sabem 

escrever, recorrem a um “escrevedor” da cidade para enviarem cartas malcriadas, um 

para o outro. Sabiamente, o “escrevedor” vai modificando um pouco o que pedem para 

escrever, diminuindo a animosidade entre os dois e acaba convencendo o menino a 

frequentar a escola para aprender a ler e escrever. Também consegue fazer com que o 

avô e o neto passem a se entender e dessa forma se respeitar. 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Antecipar o assunto do livro, a partir da observação da capa. 

 Reconhecer características do gênero textual carta. 

 Empregar o vocabulário apropriado para a escrita de diferentes modelos de carta. 

 Produzir uma carta, assumindo o papel de um dos personagens da história lida / 

ouvida. 

A 
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Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo: 60 minutos 

Material: 

 Livro de Carta em Carta;  

 Caderno de Produção Textual dos alunos; 

  Lápis de cor, lápis de escrever, borracha; 

 Folha de papel ofício colorido. 

 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Levantando hipóteses sobre a história, a partir da capa do livro e 

contando a história 

 Análise da capa do livro, identificando o autor, o ilustrador e a editora. 

  Observação detalhada das imagens que compõem a capa do livro, fazendo uma 

análise do título do livro. 

  Levantamento de suposições, pelos alunos, sobre qual assunto consideram que o 

livro abordará, levando-se em conta seu título e as imagens da capa 

(antecipação). 

  Leitura do livro, pela professora, para os alunos, levando-os a saborearem o 

prazer de ouvir uma história bem contada. 

  Conversa sobre o livro, fazendo um levantamento sobre o atendimento ou não 

das expectativas que tinham antes de conhecer o livro. 

 

Segunda etapa: Escrevendo uma carta 

 Imagine que você é um dos personagens do livro: Miguel, o escrevedor de 

cartas; Pepe, o neto ou o avô.  

 Como você escreveria a primeira carta que Pepe solicitou, se você fosse o 

escrevedor? 

 O que você pediria que escrevessem na sua carta, se você fosse o neto? 

 O que você pediria que escrevessem na sua carta, se você fosse o avô? 
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Terceira etapa: Ilustrando o texto produzido 

 Ilustrar, da maneira que achar mais adequada, o texto que escreveu. 

 

Outro(s) livro(s) que pode(m) ser trabalhado(s): 

 ORAM,Hiawyn. Tradução Aurea As cartas de Ronroroso. São Paulo: Moderna, 

2008. 

 AHLBERG, Janet & Allan. O carteiro chegou. São Paulo: companhia das 

Letrinhas, 2009. 
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tividade nº 6: João das Letras: Trabalhando a 

importância da escrita como forma de 

comunicação 

Livro: RENNÓ, Regina. João das Letras. São Paulo: FTD, 2010. 

 

 

 

 

 

Resumo do enredo da obra: 

 O livro apresenta um texto em formato de narrativa,repleta de rimas. A história 

acontece em uma cidadezinha do interior onde um homem que vive escrevendo é 

considerado como uma pessoa ociosa, pois eles não valorizam o trabalho do escritor. 

Todos os profissionais da cidade querem ensinar uma “profissão de verdade” para o 

personagem principal, que é conhecido como João das Letras. Muitas críticas são feitas 

a ele até o dia em que chega à cidade um homem bem-vestido, com “ar de homem 

abastado” e procura por João. Quando os moradores veem o homem sair da casa de João 

com um fardo de papel e percebem que o escritor está cheio de dinheiro, começam a 

comparar o produto de seu trabalho com o produto do trabalho de cada um e reclamam 

sobre o valor de cada um em comparação com os escritos de João. Ele sabiamente 

responde que seu trabalho é muito valioso porque faz o leitor sonhar. 

 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Reconhecer a importância da escrita como forma de expressão. 

 Identificar a presença de rimas na narrativa. 

 Reconhecer a importância das diferentes profissões para uma sociedade. 

A 

 

Livro: RENNÓ, Regina. João das Letras. São 

Paulo: FTD, 2010. 
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 Reconhecer a importância da escrita para uma sociedade. 

 Produzir uma narrativa com argumentos a favor da profissão de escritor. 

Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

 

Tempo: Aproximadamente 60 minutos. 

 

Material: 

 Livro João das Letras; 

 Caderno para produção textual; 

 Lápis de escrever, lápis de cor 

 Papel colorido para a ilustração 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Contando a história  

 A professora apresentará o livro João das Letras, para a turma. 

  A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, ilustrador, editora, etc), tentando fazer a antecipação 

do assunto a ser tratado no livro a partir das informações apresentadas. 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 

Segunda etapa: Comparando as diferentes profissões  

 Os alunos conversarão sobre cada profissão apresentada no livro: o que têm de 

positivo e o que têm de negativo; 

 A turma discutirá a importância de cada uma dessas profissões para uma 

sociedade. 

 

Terceira etapa: Imaginando o mundo sem a escrita 



 

26 

 A professora deverá perguntar aos alunos: E se não houvesse a escrita no 

mundo, como poderíamos nos comunicar? Como nossa história seria passada 

para nossos descendentes?  

 Os alunos poderão apresentar suas opiniões, oralmente, sobre o assunto. 

 

Quarta etapa: Imaginando-se no lugar de João das Letras 

 Os alunos deverão produzir um texto a partir da seguinte pergunta: E se você 

fosse o João das Letras, como responderia aos seus vizinhos? Que argumentos 

utilizariam para convencê-los de que a escrita é importante? 

Quinta etapa: Ilustrando o texto 

 Após a escrita do texto, cada aluno poderá ilustrar da forma que considerar mais 

adequada, o texto que produziu. 

 

Outro(s) livro(s) que pode(m) ser trabalhado(s): 

 DERDYK, Edith. O colecionador de palavras. São Paulo: Editora 34, 1ª 

reimpressão, 2014. 

 MACHADO, Ana Maria. Palavras, palavrinhas e palavrões.Curitiba: 

Cahampagnat, 2011. 
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tividade nº 7: Atrás da porta : Trabalhando a 

importância das bibliotecas 

 

 

 

Livro: ROCHA, Ruth. Atrás da porta. Edição 

reformulada. São Paulo: Moderna: 2012. 

 

 

Resumo do enredo da obra: 

Pedrinho era um menino apaixonado pela avó. Quando ela era viva, a família vivia 

numa casa imensa. A avó brincava com o neto e contava inúmeras histórias que 

encantavam o menino. Após a morte dela, a casa foi dividida ao meio e foi transformada 

em uma escola. Todas as noites, Pedrinho visitava o quarto de sua avó e brincava com 

tudo que encontrava por lá. Até o dia em que descobre uma passagem secreta e resolve 

saber o que há por trás dela: uma biblioteca onde estão guardados os mais maravilhosos 

livros. 

 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Reconhecer características do gênero textual narrativa. 

 Produzir narrativas a partir dos textos lidos. 

 Despertar o interesse pela leitura dos textos de outros autores da literatura 

infantil citados nesta obra. 

A 
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Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo: 60 minutos 

Material: 

 Livro Atrás da porta 

 Caderno de Produção Textual 

 Lápis de escrever 

 Lápis de cor 

 Papéis coloridos (Lumipaper, A4 ou outro semelhante) 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Levantando hipóteses sobre a história 

 A professora apresentará o livro para a turma, promovendo o levantamento 

das hipóteses sobre o que eles acham que irá acontecer na história que irão 

ouvir. (Antecipação da história e/ou assunto tratado na obra). 

 A história será contada até o seguinte trecho da história: “Era de noite. E do 

outro lado estava escuríssimo. Mas, embora Pedrinho tenha ficado com um 

pouco de medo, foi buscar uma vela e entrou pela porta, que já estava 

chamando de misteriosa. A luz da vela tremia muito e levou algum tempo 

para que Pedrinho enxergasse o que estava lá dentro.” (Na edição 

apresentada nas referências, o trecho apresentado encontra-se na página 10). 

Neste momento a leitura será interrompida, pois nessa página aparece um 

grande suspense sobre o que haverá atrás da porta secreta que o personagem 

principal da história encontra sem querer. 

 

Segunda etapa: Imaginando a sequência da história 

 Após a leitura até a página 10, que termina com a seguinte frase “A luz da 

vela tremia muito e levou algum tempo para que Pedrinho enxergasse o que 

estava lá dentro.”, a professora fará a interrupção da leitura e perguntará aos 

alunos “O que vocês acham que havia atrás desta porta?”. 
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 Os alunos produzirão um texto narrativo, contando o que imaginam que há 

atrás dessa porta. 

 Os alunos que desejarem farão a leitura dos textos que criaram. 

 

Terceira etapa: Ilustrando a história que escreveu 

 Os alunos ilustrarão a história que escreveram, da forma que acharem mais 

adequada. 

 

Quarta etapa: Continuando a história 

 Após a criação da suposição de cada aluno, a professora continuará a leitura 

do livro até o final. 

 

Quinta etapa: Comparando a história do livro com a que cada aluno escreveu 

 Após o término da leitura, a turma fará a comparação entre os textos que 

produziram e o final do livro, identificando se a hipótese que alguém criouse 

aproximou do texto original. 

 A turma poderá fazer o registro dessa atividade por escrito ou apenas 

oralmente. 

 Pode ser feita uma votação para identificar qual o texto que mais se 

aproximou do livro, qual foi o mais criativo, o mais interessante, etc, a 

critério da turma. 

 

Outro livro que pode ser trabalhado: 

 PAULI, Lorenz. Tradução José Feres Sabino. Biblioteca. SãoPaulo: Brinque-

Book, 2012. 
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tividade nº 8: Quem tem medo do ridículo?: 

Trabalhando com os desafios de aprender 

 

 

Livro:ROCHA, Ruth; ilustrações Mariana 

Massarani. Quem tem medo do ridículo?São 

Paulo: Moderna, 2012. 

 

 

Resumo do enredo da obra: 

Todo mundo tem medo. – e isso pode ser até bom, em algumas situações, para nos 

proteger de certos perigos. Neste livro, o medo é do ridículo, mas a autora o trata de 

forma tão bem humorada, que nos mostra a possibilidade de acharmos graça até do 

ridículo. 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Reconhecer e utilizar textos não-verbais como forma de expressão. 

 Aumentar a autoestima, a partir do conhecimento de que todos, em algum 

momento, passam por uma situação ridícula. 

 Identificar as características presentes em um poema: rima, versos, estrofes. 

 Identificar a presença do humor neste livro. 

 Produzir um poema bem-humorado, utilizando as características presentes neste 

livro. 

 

Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

A 
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Tempo: 60minutos 

Material: 

 Livro Quem tem medo do ridículo?; 

 Caderno para produção textual; 

 Lápis de escrever, lápis de cor; 

 Papel A4 ou outro colorido, para ilustração do texto produzido. 

 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Contando a história 

A professora apresentará o livro Quem tem medo do ridículo? para a turma. 

 A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, ilustrador, editora, etc).  

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 

 

Segunda etapa: Identificando as características dos poemas presentes nesta obra 

 A professora apresentará uma ou duas estrofes do livro, identificando com a 

turma as palavras que fazem rima neste poema. Outras estrofes podem ser 

apresentadas para que as rimas sejam identificadas.  

 Relembrar que os poemas são organizados em versos e estrofes. 

 Explorar algumas figuras de linguagem sem nomeá-las. 

Terceira etapa: Produzindo um poema bem-humorado 

 Os alunos escolherão um assunto que cause vergonha para produzir um poema 

(a escolha pode ser pela turma ou individual). 

 Cada aluno produzirá seu poema, utilizando o bom humor para escrevê-lo. 

 Os alunos apresentarão seus poemas uns para os outros. 
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tividade nº 9: A esperta mão aberta : Trabalhando 

com as emoções presentes no nosso dia-a-dia 

 

 

Livro: HABARA, Inês Yajima, A esperta 

mão aberta. Rio de Janeiro: Ao Livro 

Técnico, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo do enredo da obra: 

O poema trata, de forma divertida, do encontro de duas mãos: uma aberta e outra 

fechada. A mão aberta queria se relacionar, a qualquer custo, com a mão fechada, que 

era muito arredia por já ter sido abandonada. Desta forma, a mão aberta acaba 

assustando a mão fechada por não respeitar seus sentimentos e suas experiências 

anteriores. O convívio entre as duas faz surgir a necessidade de adaptação entre ambas, 

para que possam conviver em paz. 

 

 

A 
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Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Reconhecer e utilizar textos não-verbais como forma de expressão. 

 Aumentar a autoestima, a partir do reconhecimento da necessidade de carinho 

para o fortalecimento das relações interpessoais. 

 Identificar algumas características presentes em um poema: rima, versos, 

estrofes, linguagem metafórica. 

 Identificar a presença do humor neste livro. 

 Reconhecer que o convívio com outras pessoas gera conflitos, mas também gera 

bons sentimentos e experiências positivas. 

 Produzir uma “árvore de sentimentos” a partir dos sentimentos de cada um 

diante do poema lido 

 Respeitar a individualidade de cada um. 

 

Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo:60minutos 

 

Material: 

 Livro A esperta mão aberta; 

 Caderno para produção textual; 

 Lápis de escrever, lápis de cor; 

 Papel A4 ou outro colorido, para ilustração do texto produzido 

 Papel colorset (diversas cores) 

 Cartolina marrom 

 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Contando a história 
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 A professora apresentará o livro A esperta mão aberta para a turma. 

 A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, nome do ilustrador, editora, etc), identificando que as 

mãos que se abrem na capa do livro nos induzem a pensar em um abraço. 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 

 

Segunda etapa: Representando o texto lido através do contorno das mãos. 

 Após a primeira leitura, a professora apresentará toda a história novamente à 

turma, chamando a atenção dos alunos para as ilustrações que acompanham os 

textos, pois as mesmas são apresentadas de acordo com o que os versos do 

poema querem dizer. Chama a atenção também para as mãos que se abrem na 

capa do livro, simulando um abraço. 

 Os alunos receberão uma folha de papel ofício ou papel colorido para que 

desenhem o contorno da mão. Após fazer o desenho, deverão recortar a mão e 

representar o formato que melhor representa o sentimento de cada um no dia da 

aplicação da atividade. 

 

 

Terceira etapa: Produzindo um texto sobre os sentimentos 

 Após a representação da mão no formato que melhor os representa (etapa 

anterior), os alunos deverão escolher que mão eles seriam nesse momento: a 

mão aberta ou a mão fechada. Após a escolha, escreverão um texto explicando 

por que estão se sentindo desse jeito. Aquele que sentir–se à vontade poderá 

fazer a leitura de seu texto para a turma 

 

 

Quarta etapa: Construindo a “Árvore dos Bons Sentimentos” 

 Cada aluno receberá uma mão impressa em papel colorido, na qual escreverá o 

sentimento que tem em relação à escola e aos colegas. 
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 As mãos serão coladas no desenho de um tronco, formando a copa de uma 

árvore. 

 A turma poderá elaborar um texto coletivo para sintetizar os sentimentos que os 

alunos têm em relação à escola e aos colegas. Esse texto poderá ser copiado no 

caderno de produção textual ou apenas ser escrito em uma folha de papel e ser 

exposto ao lado da árvore. 
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tividade nº 10: A fada emburrada: Trabalhando 

com as emoções presentes no nosso dia-a-dia 

 

 

 

 

Livro: ROSCOE, Alessandra Pontes. A 

fada emburrada. São Paulo: Elementar, 

2009. 

 

 

 

 

Resumo do enredo da obra: 

A história se passa numa floresta onde vive uma fada muito mal-humorada. Seu 

comportamento acaba aborrecendo os outros moradores da floresta que resolvem dar 

uma lição nela: toda vez que ela vier falar com um deles eles fingirão que estão de mal-

humorados. A fada, ao ser tratada desta forma, não gosta. Até que um dia tem uma crise 

de riso e descobre que rir é muito bom. Passa então a tratar todos muito bem, 

 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Antecipar o assunto do livro, a partir da observação da capa. 

 Pensar sobre a convivência entre as pessoas e os sentimentos que ela faz surgir 

A 
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 Reconhecer que os nossos problemas não devem interferir no convívio com as 

pessoas. 

 Encenar a história ouvida 

Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo: 60 minutos 

Material: 

 Livro de A fada emburrada;  

 Caderno de Produção Textual dos alunos; 

  Lápis de cor, lápis de escrever, borracha; 

 Folha de papel ofício colorido. 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Contando a história 

 A professora apresentará o livro A fada emburrada para a turma. 

 A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, nome do ilustrador, editora, etc), tentando identificar o 

assunto e antecipar a história que será contada. 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 

 

 

Segunda etapa: Conversando sobre os personagens, seus comportamentos e seus 

sentimentos 

 Após a leitura haverá uma conversa sobre os personagens e o comportamento de 

cada um, avaliando oralmente os conflitos gerados entre eles por causa do mau 

humor do protagonista. 
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Terceira etapa: Imaginando outra solução para resolver os problemas da floresta 

 Imagine que você é um dos moradores da floresta onde mora a fada emburrada. 

Que sugestão você daria para tentar resolver este problema e tornar a floresta um 

ambiente agradável? 

 

Quarta etapa: Ilustrando o texto que escreveram 

 Os alunos ilustrarão o texto que escreveram. 

Quinta etapa: Lendo a solução que criaram 

 Os alunos que desejarem farão a leitura do texto que escreveram, mostrando 

também a ilustração que fizeram. 
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tividade nº 11: A pipa e a flor: Trabalhando com as 

emoções presentes no nosso dia-a-dia 

 

 

 

 

Livro: ALVES. Rubem e SOUSA, Maurício de. 

A pipa e a flor. São Paulo: Editora Versus, 2011 

 

 

 

 

Resumo do enredo da obra: 

O texto conta a história de uma pipa que gostava de ficar solta, voando. Um dia, 

encontra o olhar de uma flor que vivia presa ao solo. Ambas se apaixonam e passam a 

viver juntas. No começo, tudo parecia maravilhoso entre elas, porém, com o tempo, a 

flor passa a sentir ciúme de ver a pipa voando e sendo feliz mesmo estando longe dela. 

O novo comportamento da flor faz com que a pipa comece a ficar triste e repensar o 

relacionamento das duas. 

 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Antecipar o assunto do livro, a partir da observação da capa. 

 Criar um final para o texto lido 

 Pensar sobre a convivência entre as pessoas e os sentimentos que ela faz surgir 

A 
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Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo: 60minutos 

Material:  

 Livro de A pipa e a flor;  

 Caderno de Produção Textual dos alunos; 

  Lápis de cor, lápis de escrever, borracha; 

 Folha de papel ofício colorido. 

 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Contando a história 

 A professora apresentará o livro A pipa e a flor para a turma. 

 A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, nome do ilustrador, editora, etc), tentando identificar o 

assunto e antecipar a história que será contada. 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 

 

Segunda etapa: Conversando sobre os personagens e seus sentimentos 

 Após a leitura haverá uma conversa sobre os personagens e o comportamento de 

cada um, avaliando oralmente os sentimentos envolvidos entre eles e 

identificando quais são bons e quais não são. 

 

Segunda etapa: Escrevendo o final da história 

 Os alunos escolherão o final da história de acordo com as três possibilidades que 

o autor oferece ou darão um novo final, de acordo com o que acharem mais 

adequado para terminar a história, escrevendo-o. 
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Terceira etapa: Ilustrando o final que escreveram ou a parte do texto que mais 

gostaram 

 Os alunos escolherão a parte do texto de que mais gostaram ou o final que 

escreveram e farão uma ilustração sobre ela. 

Quarta etapa: Brincando e observando uma pipa (opcional) 

 A professora entregará uma pipa para cada aluno da turma e os levará para 

brincar no pátio da escola, caso seja possível. Se esta atividade for realizada, 

poderá gerar uma nova escrita sobre o que foi observado. 
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tividade nº 12: O pequeno grande livro da tristeza 

feliz: Trabalhando com as emoções presentes no 

nosso dia-a-dia 

 

Livro: THOMPSON, Colin. Tradução Índigo. O 

pequeno grande livro da tristeza feliz. São 

Paulo: Brinque-Book, 2ª reimpressão. 2009. 

 

 

Resumo do enredo da obra: 

Jorge era um menino muito solitário, que morava sozinho com a avó. Todos os dias, ao 

voltar da escola para casa, o menino passava em um canil que ficava no caminho e ia 

visitar a última cela. Nesta última cela ficavam os animais que iriam para “o céu dos 

cachorros” naquela semana. Todos os cachorros que eram colocados ali normalmente 

ficavam no fundo da cela e não eram vistos por ninguém. Num dos dias que foi ao canil, 

Jorge conheceu um cachorro chamado Jeremias que, ao contrário dos outros, não ficou 

no escuro da cela. Jorge e Jeremias se identificaram e o menino quis ficar com o 

cãozinho. Porém, a recepcionista do canil não queria acreditar que o menino queria um 

cachorro com apenas três patas e quis convencê-lo a ficar com qualquer outro do canil. 

O menino rejeitou a ideia, pois havia se identificado com o animal e não queria abrir 

mão dele. Como aquele era o último dia de Jeremias no canil, Jorge correu em casa e 

buscou a avó para ficar com o cachorro. Os três foram para casa, mas Jeremias achava 

que estava sonhando. O menino e a avó inventaram pernas para compensar a falta de 

uma delas para Jeremias. O animal conheceu a felicidade, o amor e o carinho de ter uma 

casa e uma família.  

 

 

A 
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Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Antecipar o assunto do livro, a partir da observação da capa. 

 Reconhecer e respeitar as diferenças. 

 Reconhecer que qualquer um pode sentir solidão, porém pode acabar com ela no 

convívio com outros seres. 

 

Nível dos alunos:3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo:60minutos 

Material: 

 Livro deO pequeno grande livro da tristeza feliz;  

 Caderno de Produção Textual dos alunos; 

  Lápis de cor, lápis de escrever, borracha; 

 Folha de papel ofício colorido. 

 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Antecipando o assunto da história 

 A professora apresentará o livro O pequeno grande livro da tristeza feliz. 

 A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, nome do ilustrador, editora, etc), tentando identificar o 

assunto e antecipar a história que será contada. 

 

Segunda etapa: Contando a história 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 

 Após a leitura, a turma fará a comparação da história que ouviram com as 

hipóteses que levantaram na etapa anterior. 
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Terceira etapa: Conversando sobre o sentimento de solidão que o menino e o 

cachorro sentiam 

 A partir dos dois personagens, Jorge e Jeremias, os alunos levantarão suposições 

sobre o motivo da solidão de cada um deles. 

 Cada aluno poderá falar sobre si mesmo, dizendo se já sentiu solidão ou não e 

porque. 

Quarta etapa: Imaginado que você é o personagem principal da história 

 O professor fará a seguinte proposta aos alunos: “Se você fosse Jorge, o menino 

que resolve adotar Jeremias, você escolheria Jeremias, mesmo sabendo que ele 

não tinha uma das pernas?”. Os alunos deverão escrever um texto contando se 

agiriam como Jorge ou não e justificar o porquê da resposta. 

 

Quinta etapa: Ilustrando o texto que escreveram 

 Após a escrita do texto os alunos ilustrarão o texto que eles mesmos escreveram, 

da maneira que acharem adequada. 

 

Sexta etapa: Compartilhando o texto escrito 

 Os alunos que desejarem poderão fazer a leitura do texto que escreveram e 

mostrar as ilustrações que fizeram sobre o texto. 

 

Sétima etapa: Fazendo o mural sobre tristeza e alegria 

 Cada aluno receberá meia folha de papel ofício colorido. A folha deverá ser 

dividida ao meio. Numa das metades da folha deverá escrever alguma coisa que 

lhe traga tristeza. Na outra metade, alguma coisa que lhe traga alegria. 

 Utilizando as palavras escritas pelas crianças, será montado um mural com as 

tristezas e as alegrias da turma. 
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tividade nº13 : Elefantes nunca esquecem: 

Trabalhando com as emoções presentes no nosso 

dia-a-dia 

 

 

Livro: RAVISHANKAR, Anushka. Tradução 

Bia Hetzel. Elefantes nunca esquecem. Rio de 

Janeiro: Manati, 2009. 

 

 

 

Resumo do enredo da obra: 

Um elefante é criado por uma família de búfalos e passa a agir como um búfalo, pois se 

sente um membro desta família. Um dia o elefante encontra um bando de elefantes e 

fica feliz por ver outros animais da sua espécie. Enquanto os dois bandos conviviam foi 

fácil para ele e ele pode ficar com os dois grupos. Porém, quando os bandos se separam 

o elefante precisa decidir com qual dos dois bandos ele quer ficar: o bando que é da 

espécie dele ou o bando que o criou. Após muita dúvida, decide ficar com o bando que 

o criou por não esquecer que foi muito bem cuidado pelo bando de búfalos. 

 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Antecipar o assunto do livro, a partir da observação da capa. 

 Pensar sobre a convivência entre as pessoas e os sentimentos que ela faz surgir 

 Discutir o papel da família que nos cria para a formação da nossa identidade.  

 Reconhecer que os nossos problemas não devem interferir no convívio com as 

pessoas. 

A 
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 Encenar a história ouvida 

Nível dos alunos:3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo:60minutos 

Material: 

 Livro de Elefantes nunca esquecem;  

 Caderno de Produção Textual dos alunos; 

  Lápis de cor, lápis de escrever, borracha; 

 Folha de papel ofício colorido. 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Contando a história 

 A professora apresentará o livro Elefantes nunca esquecem. 

 A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, nome do ilustrador, editora, etc), tentando identificar o 

assunto e antecipar a história que será contada. 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 

 

Segunda etapa: Conversando sobre o personagem principal  

 Os alunos, após a identificação do personagem principal, emitirão suas opiniões 

sobre o comportamento e a escolha do elefante. 

 

Terceira etapa: Imaginando que você é o personagem principal 

 Cada aluno deve imaginar que é o elefante e pensar: como se sentiria se 

estivesse no lugar dele? Que decisão tomaria, se fosse o elefante? 

 Após imaginar-se no lugar do elefante, cada aluno deverá escrever um texto 

dando um final para a história, colocando-se como o personagem principal dela. 

 



 

47 

 

Quarta etapa: Ilustrando o texto que escreveram 

 Cada aluno fará a ilustração do texto que escreveu, da maneira que considerar 

mais adequada. 

 

Quinta etapa: Lendo o texto que escreveram 

 Os alunos que sentirem vontade poderão ler o texto que escreveram e apresentar 

a ilustração que fizeram para o restante da turma 
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tividade nº14 : Raposa: Trabalhando com as 

emoções presentes no nosso dia-a-dia 

 

Livro: WILD, Margaret e BROOKS, Ron. 

Tradução de Gilda Aquino. Raposa. São Paulo: 

Brinque-Book: 2005. 

 

 

Resumo do enredo da obra: 

Um cão que é cego de um olho encontra uma gralha com uma asa queimada e tenta 

ajudá-la, pois ela não consegue mais voar.  No início, a gralha rejeita a ajuda do cão e 

isola-se no fundo da caverna. Depois de algum tempo, o cão consegue convencer a 

gralha a sair com ele da caverna. Juntos passam a formar uma dupla em que o cão 

carrega a ave em suas costas. Ambos se ajudam mutuamente: a águia passa a ser “os 

olhos” do cão e este, ao correr, faz com que a águia sinta-se como se estivesse voando. 

Um belo dia, ambos encontram com uma raposa que demonstra inveja da relação de 

amizade que existe entre o cão e a águia e passa a criar desconfiança entre ambos 

através de mentiras que fala para a águia e fazendo-lhe promessas de dias melhores. Até 

que um dia a águia troca o cão pela raposa. Ao conseguir afastá-la do cão, a raposa 

abandona a águia, que finalmente reconhece que o cão era seu verdadeiro amigo e 

recomeça, sozinha, seu caminho de volta ao encontro do verdadeiro amigo. 

 

 

 

 

 

A 
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Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Antecipar o assunto do livro, a partir da observação da capa. 

 Pensar sobre a convivência entre as pessoas e os sentimentos que ela faz surgir; 

 Valorizar a amizade; 

 Reconhecer os sentimentos de inveja, raiva e solidão. Explorar as palavras e 

expressões utilizadas no livro que estão relacionadas a esses sentimentos. 

 Expressar seus sentimentos em relação ao comportamento assumido por cada 

um dos personagens da história. 

 Escolher um dos personagens da história e produzir um texto sobre o 

comportamento/sentimento demonstrado por ele em relação ao outro. 

 

Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo: 60 minutos 

Material: 

 Livro Raposa;  

 Caderno de Produção Textual dos alunos; 

  Lápis de cor, lápis de escrever, borracha; 

 Folha de papel ofício colorido. 

 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Contando a história 

 A professora apresentará o livro Raposa. 

 A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, nome do ilustrador, editora, etc), tentando identificar o 

assunto e antecipar a história que será contada. 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 
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Segunda etapa: Julgando o comportamento da gralha 

 Os alunos relembrarão, oralmente, o comportamento do cão em relação à raposa 

desde o momento em que a encontra e cuida dela. 

 A turma avaliará o comportamento da gralha em relação ao cão. 

 A turma expressará o que pensa ter acontecido com o cão após a partida da 

gralha. Poderá ser escrito um texto coletivo para expor na sala. 

 

Terceira etapa: Assumindo o papel de um dos personagens da história 

 Os alunos escolherão qual personagem da história gostariam de ser; 

 Após a escolha do personagem, escreverão um texto contando o que fariam caso 

estivessem no lugar do personagem escolhido. 

Quarta etapa: Ilustrando o texto que escreveram 

 Cada aluno fará a ilustração do seu texto, da maneira que considerar mais 

adequada. 

Quinta etapa: Compartilhando os textos produzidos 

 Os alunos que desejarem farão a leitura do texto que produziram, apresentando 

também as ilustrações que fizeram. 
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tividade nº 15 : Desencantados : Trabalhando a 

importância da leitura 

   

Livro(s): Adaptado de LOBATO, Monteiro. As 

melhores histórias em quadrinhos do Sítio do 

Picapau Amarelo: contos de fadas. 2edição.São 

Paulo: Globo, 2010. (Coleção HQs do Sítio do 

Picapau Amarelo). 

 

 

 

 

Resumo do enredo da obra:  

O livro traz Emília, a boneca falante do Sítio do Picapau Amarelo, conversando com 

personagens dos contos de fadas que choram por causa d o que está acontecendo no 

mundo da fantasia: os personagens das histórias conhecidas pelas crianças ficam presos 

em determinada página do livro e não conseguem se libertar. Isso tudo porque as 

crianças não conseguem mais ler as histórias até o final porque sempre aparece algo que 

elas consideram mais interessantes para fazer e não terminam de lê-las. Aparecem 

Cinderela, Chapeuzinho Vermelho entre outras personagens das histórias infantis. A 

turma do Sítio do Picapau Amarelo se reúne e encontra uma solução para acabar com o 

problema. 

 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

A 
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 Antecipar o assunto do livro, a partir da observação da capa. 

 Identificar personagens de outras histórias infantis já conhecidas pelas crianças 

que fazem parte desta história em quadrinhos. 

 Recontar as histórias, oralmente, tentando identificar em que parte a história foi 

interrompida e terminá-la. 

 Escrever um novo final para a história em quadrinhos. 

 

Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo: 60 minutos 

Material: 

 Livros Desencantados, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e os Sete 

Anões e Pinóquio; 

 Caderno de Produção Textual dos alunos; 

  Lápis de cor, lápis de escrever, borracha; 

 Folha de papel ofício colorido. 

 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Contando a história 

 A professora apresentará o livro Desencantado, para a turma. 

 A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, nome do ilustrador, editora, etc), tentando identificar o 

assunto e antecipar a história que será contada. 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 

 

Segunda etapa: Identificando os personagens de outras histórias infantis presentes 

nesta história em quadrinhos  
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 Os alunos farão a identificação dos personagens presentes nesta história em 

quadrinhos e recontarão, oralmente, as histórias infantis a que eles pertencem. 

 

Terceira etapa: Criando um novo final para a história 

 Após a conclusão da segunda etapa em que os alunos farão a recordação das 

histórias infantis utilizadas nesta história em quadrinhos, cada aluno criará um 

novo final para resolver o problema apresentado nela. 

 

 

Quarta etapa: Ilustrando o novo final 

 Os alunos farão a ilustração do final que escreveram para a história. Se 

desejarem, podem desenhar como história em quadrinhos também. 

 

Quinta etapa: Compartilhando o novo final 

 Os alunos que desejarem farão a leitura oral do novo final criado por cada um, 

mostrando também a ilustração que fizeram para o texto. 
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tividade nº 16 : Pato! Coelho! : Trabalhando a 

diferença. 

 

Livro: ROSENTHAL, Amy Krouse e 

LICHTENHELD, Tom. Tradução: MACHADO, 

Cassiano Elek.  Pato! Coelho! São Paulo: Cosac 

Naify, 2011 

 

 

Resumo da obra: 

O livro nos apresenta um texto muito fácil de ser lido pelos alunos. Acompanhando o 

texto são apresentadas ilustrações que põem em dúvida se é um pato ou um coelho. Há 

um diálogo entre duas pessoas que não são identificadas e que discordam o tempo todo 

uma da outra, apresentando, cada uma, justificativas para ser um coelho ou um pato. O 

personagem que gera a dúvida some e os dois admitem a hipótese que o outro criou. 

Então, para finalizar o livro, o autor nos apresenta outra imagem que também gera 

dúvida entre os dois que conversam. 

 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Antecipar o assunto do livro, a partir da observação da capa. 

 Observar imagens sobre diferentes pontos de vista. 

 Estabelecer a comparação entre as imagens e o papel do narrador nas histórias. 

 Escrever um texto apresentando duplicidade de leitura 

A 
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Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo: 60 minutos 

Material: 

 Livro Pato! Coelho! 

 Caderno de Produção Textual dos alunos; 

  Lápis de cor, lápis de escrever, borracha; 

 Folha de papel ofício colorido. 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Antecipando o assunto da história 

 A professora apresentará o livro Pato!Coelho! 

 A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, nome do ilustrador, editora, etc), tentando identificar o 

assunto e antecipar a história que será contada. 

 

Segunda etapa: Contando a história 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 

 Após a leitura, a turma fará a comparação da história que ouviram com as 

hipóteses que levantaram na etapa anterior. 

 Cada aluno deverá decidir que animal considera ser o que é apresentado no livro 

e argumentar com os demais colegas porque acha que é um bicho e não o outro. 

 

Terceira etapa: Comparando a imagem com o papel que o narrador ocupa nas 

historias 

 A turma observará novamente as imagens contidas no livro. 

 O professor levará os alunos a estabelecerem uma comparação entre os 

desenhos, que dão uma visão diferente de acordo com a posição em que são 
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apresentados e o narrador de uma história: dependendo de quem é o narrador, a 

história segue um rumo ou outro. 

 

 

Quarta etapa: Escrevendo um texto que gere uma dúvida sobre o personagem, 

assim como no livro apresentado. 

 Os alunos escreverão um texto em que o personagem pode ser confundido com 

uma ou outra, de acordo com a posição em que é olhado. 

 

Quinta etapa: Ilustrando o texto que escreveu 

 Cada aluno fará a ilustração do texto que escreveu, da maneira que achar mais 

adequada. 

 

Sexta etapa: Compartilhando os textos e as ilustrações 

 Os alunos que desejarem poderão compartilhar seus textos e suas ilustrações 

com o restante da turma. 
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tividade nº 17: Os Três Lobinhos e o Porco Mau e A 

verdadeira história dos Três Porquinhos: Trabalhando 

a diferença 

 

Livro 1:TRIVIZAS, Eugene. Os Três 

Lobinhos e o Porco Mau. São Paulo: 

Brinque-Book, 17ª impressão, 1996. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo do enredo das obras: 

 Os Três Lobinhos e o Porco Mau: Três lobinhos saem de casa para construir 

suas próprias casas. Contam com a ajuda de diferentes animais que fornecem os 

mais diferentes materiais generosamente. Embora construam verdadeiras 

fortalezas, um porco que é considerado mau, sempre consegue destruí-las. 

Então, cansados de construir casas com materiais como concreto, tijolos etc., 

resolvem construir uma casa feita de flores. Um dia, o porco mau aparece lá 

A 

  

Livro 2: SCIESZKA, Jon. A verdadeira 

história dos Três Porquinhos. 3ª edição, 15ª 

reimpressão, São Paulo: Companhia das 

Letrinhas, 2013. 
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mas, ao invés de destruir a casa, fica encantado com o perfume das flores e 

acaba ficando amigo dos lobinhos. 

 A Verdadeira História dos Três Porquinhos: 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Reconhecer que o foco da narrativa muda de acordo com o narrador 

 Trabalhar a intertextualidade, na prática da leitura, utilizando outros textos para 

complementar, desdobrar, ampliar o sentido de um texto lido. 

 Estabelecer a comparação entre as histórias ouvidas e a história original. 

 Reescrever uma das histórias ouvidas mudando o narrador-personagem. 

Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo:60minutos 

Material: 

 Livros Os Três Lobinhos e o Porco Mau; A verdadeira história dos Três 

Porquinhos; 

 Caderno para produção textual; 

 Lápis de escrever, lápis de cor 

 Papel colorido para a ilustração. 

 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa:  

 A professora apresentará o livro Os Três Lobinhos e o Porco Mau, para a turma. 

  A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, nome do ilustrador, editora, etc), tentando fazer a 

antecipação do assunto a ser tratado no livro a partir das informações 

apresentadas. 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 
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 A professora chamará a atenção das crianças para características dos 

personagens da história e o tipo de narrador. 

Segunda etapa: 

 A professora apresentará o livro A verdadeira história dos Três Porquinhos 

para a turma. 

  A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, nome do ilustrador, editora, etc), tentando fazer a 

antecipação do assunto a ser tratado no livro a partir das informações 

apresentadas. 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 

 A professora chamará a atenção das crianças para os personagens da história e o 

narrador. 

Terceira etapa: 

 Após a leitura dos livros Os Três Lobinhos e o Porco Mau e A verdadeira 

história dos Três Porquinhos a professora promoverá uma conversa/ debate 

sobre as duas histórias ouvidas, procurando identificar qual a história original 

que deu origem a estas duas outras versões. 

 Após a identificação de que a história original é Os Três Porquinhos, os alunos 

deverão identificar quem são os personagens e qual é o narrador nesta história. 

 A professora levará os alunos a compreender, através de algumas perguntas, 

qual é o ponto de vista de cada narrador em cada história ouvida. 

 Identificar o que há de comum nas três histórias: Os Três Porquinhos, Os Três 

Lobinhos e o Porco Mau e A verdadeira história dos Três Porquinhos. 

 

Quarta etapa: 

 Os alunos escolherão uma das histórias ouvidas e farão uma reescritura dela sob 

o ponto de vista de um dos personagens como narrador. 

 

Quinta etapa: 
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 Os alunos farão a ilustração da história que escreveram. 

Outro(s) livro(s) que pode(m) ser trabalhado(s): 

 BARUZZI, Agnese. Tradução Indigo A verdadeira história de Chapeuzinho 

Vermelho. São Paulo: Brinque-Book, 2015. 

 BARUZZI, Agnese. Tradução Indigo A verdadeira história de Cachinhos de 

Ouro. São Paulo: Brinque-Book, 2014. 
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tividade nº 18 : Brincando com poemas : 

Trabalhando a imaginação 

 

 

Livro: MEIRELES, Cecília. Ou isto ou 

aquilo. Organização Walmir Ayala. São 

Paulo: Global, 2012 – 172ªedição. 

 

 

 

Resumo da obra:  

O livro apresenta uma coletânea de 52 poemas escritos por Cecília Meireles. Todos 

apresentam uma linguagem fácil e convidativa para leitura. Para esta atividade foram 

usados cinco poemas apenas: Bolhas. Tanta tinta, O mosquito escreve, O último andar, 

Ou isto ou aquilo. 

 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Reconhecer características do gênero textual poema. 

 Empregar o vocabulário apropriado para a escrita de diferentes modelos de 

poema.O vocabulário adequado compreende palavras bem escolhidas, cujo 

sentido seja apropriado à mensagem que se quer transmitir e, de preferência com 

rimas,o que torna a leitura mais agradável e ritmada. Produzir poemas a partir 

daqueles lidos no livro. 

 Compartilhar poemas com outras pessoas da comunidade escolar, levando-os a 

apreciar o gênero literário trabalhado em sala. 

 

A 
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Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo:60minutos 

Material: 

 Livro Ou isto ou aquilo 

 Caderno de Produção Textual 

 Lápis de escrever 

 Lápis de cor 

 Papéis coloridos (A4 ou outro semelhante) 

 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Apresentando o livro para a turma 

 O professor apresentará novamente o livro A caligrafia da Dona Sofia para a 

turma. 

 A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, nome do ilustrador, editora, etc), 

 O sumário do livro será apresentado a todos mostrando o grande número de 

poemas que estão impressos neste livro. 

 O professor esclarecerá à turma que não irá ler todos os poemas do livro, pois 

isso demandaria um tempo muito grande e, por isso, selecionou apenas cinco 

para que fossem lidos. 

 

 

Segunda etapa: Lendo os poemas selecionados 

 A professora fará a leitura dos cinco poemas selecionados: Bolhas, Tanta tinta, 

O mosquito escreve, O último andar, Ou isto ou aquilo. 

 A cada poema lido, segue uma pequena conversa sobre o mesmo, procurando 

identificar o assunto do poema, a relação do vocabulário selecionado com o 



 

63 

assunto tratado no poema, as palavras que rimam, a opinião dos alunos sobre a 

leitura. 

 

Terceira etapa: Escolhendo um dos poemas lidos 

 Cada aluno escolherá o poema de que mais gostou e escreverá a parte do poema 

que mais o agradou. Se lembrar, pode escrever de acordo com o que a autora nos 

apresenta. Caso contrário, poderá escrever com suas palavras. Apresentará, 

também, uma justificativa para a escolha do poema e desta parte dele. 

Quarta etapa: Ilustrando o poema que mais gostou 

 Os alunos farão a ilustração do texto que escreveram a partir do poema que 

selecionaram por terem gostado mais. 

 

Quinta etapa: Imaginando ser a dona Sofia, da atividade nº 4. 

 Cada aluno se imaginará no papel do personagem Dona Sofia, que aparece na 

atividade nº 4 e escolherá qual poema escreveria em uma parede de sua casa. 

 Os alunos receberão meia folha de papel ofício colorido para desenhar a “casa 

da Dona Sofia” e escrever o poema na parede da casa. 

 Com estas casas contendo poemas, poderá ser montado um mural na sala de 

aula. 

Observação: esta etapa só pode ser realizada caso os alunos tenham realizado a 

atividade sobre o livro A caligrafia da dona Sofia. 
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tividade nº19 : A mochila de ouro: Trabalhando a 

imaginação 

 

 

Livro: SALERMO, Silvana. Viagem pelo Brasil 

em 52 histórias. São Paulo: Companhia das 

Letrinhas, 2011.12ª reimpressão, p.p117-118. 

 

 

Resumo da obra: 

O livro apresenta uma coletânea de 52 histórias populares do Brasil, agrupadas nas 

cinco regiões brasileiras: Norte, Centro-oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. São histórias que 

utilizam figuras do folclore brasileiro, conhecidas em suas regiões, porém muitas vezes 

desconhecidas no resto do país. Entre essas histórias, encontra-se A mochila de ouro, 

uma história que fala de dois homens, um honesto e outro desonesto. O desonesto tenta 

enganar o outro dando-lhe um pedaço de terra cujo solo não serve para nada. O honesto 

então encontra uma mochila que, ao abri-la, descobre estar cheia de ouro. Como sua 

honestidade fala mais alto, entrega a mochila ao ganancioso e desonesto amigo. Este, 

por sua vez, vai até a terra que havia dado ao outro na intenção de tomar posse de sua 

riqueza. Ao chegar lá encontra apenas uma casa de marimbondos. Pensando ter sido 

enganado pelo honesto, enfia a casa de marimbondos em um saco e vai à casa dele para 

entregar-lhe. Antes, pede que feche todas as portas e janelas. O honesto faz o que o 

desonesto lhe pede, fechando tudo. Porém o desonesto fica do lado de fora. Quando o 

honesto abre o saco, os marimbondos transformam-se em moedas de ouro. Então, o 

desonesto, ao ver os marimbondos virando moedas de ouro, fica desesperado e quer 

entrar na casa. O honesto diverte-se com a situação e o desonesto desiste e vai embora. 

 

A 
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Objetivos:  

 Realizar atividade de leitura compartilhada; 

 Conhecer histórias populares da região em que mora; 

 Criar outra versão para o conteúdo da mochila. 

Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo: 60 minutos 

 

Material: 

 Livro Viagem pelo Brasil em 52 histórias – um exemplar para cada aluno; 

 Caderno de Produção Textual dos alunos; 

  Lápis de cor, lápis de escrever, borracha; 

 Folha de papel ofício colorido. 

 

 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Apresentando o livro para a turma 

 A professora entregará um exemplar do livro para cada aluno; 

 Os alunos poderão manusear o livro individualmente, por aproximadamente 10 

minutos. 

 A professora solicitará que os alunos digam o que observaram no livro,levando-

os a identificar que contém várias histórias que fazem parte do folclore do Brasil 

e que elas se encontram organizadas de acordo com a região geográfica 

brasileira a que pertencem; 

 Os alunos serão levados a concluir que o local onde moram pertence à região 

Sudeste e poderão observar o mapa dessa região, que se encontra no livro. 
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Segunda etapa: Levantando hipóteses sobre a história a ser lida 

 A professora dirá à turma que lerá a história A mochila de ouro. 

 Após comunicar o titulo do texto que será lido, serão levantadas as seguintes 

questões para os alunos responderem: o que é uma mochila? Para que serve? O 

que é ouro? E quando eu leio A mochila de ouro, o que eu penso? 

 

Terceira etapa: Contando a história escolhida 

 A professora fará a leitura do texto A mochila de ouro que pertence à região 

Sudeste, indicando aos alunos a página em que ela se encontra. Cada aluno 

acompanhará a leitura em seu livro 

 Caso o professor queira, poderá solicitar que algum aluno continue a leitura ou 

quem desejar que continue a leitura, não havendo imposição para que a leitura 

seja realizada. 

 Serão lidos também os comentários explicativos que se encontram ao lado da 

história. 

Quarta etapa: Criando uma nova versão para o conteúdo da mochila 

 Cada aluno imaginará um novo conteúdo para a mochila e elaborará um texto 

escrevendo o que aconteceu após os personagens abrirem a mochila e 

encontrarem esse novo conteúdo.  

 

Quinta etapa: Ilustrando o texto criado 

 Cada aluno fará a ilustração do texto que criou, da maneira que considerar mais 

adequada. 

 

Sexta etapa: Compartilhando os textos com os colegas 

 Os alunos que desejarem farão a leitura para o restante da turma, dos textos que 

criaram. 
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tividade nº 20: Os oito pares de sapatos de 

Cinderela: Trabalhando a escolha do rumo da 

narrativa 

 

 

Livro: TORERO, José Roberto e PIMENTA, Marcus 

Aurelius. Os oito pares de sapatos de Cinderela. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2011. 

 

 

 

Resumo do enredo da obra: 

A história parte do conto Cinderela, mas começa a sofrer modificações a partir da 

interação do leitor com a obra. Até o momento em que a madrasta e suas filhas rasgam a 

roupa de Cinderela, tudo se apresenta igual. A partir do momento em que Cinderela 

começa a chorar, o leitor vai decidindo entre as possibilidades que os autores 

apresentam. O leitor pode escolher entre receber a ajuda de animais ou de máquinas. 

Também pode escolher uma das quatro fadas que levam o nome das estações do ano. O 

ponto principal da narrativa é o calçado que Cinderela irá usar,não o vestido. Para isso 

são apresentadas oito sugestões de calçados diferentes. O príncipe pode guardar o 

calçado em quatro lugares diferentes e a reação do príncipe também varia entre quatro 

opções, sempre levando em consideração a escolha do leitor. O texto defende que todos 

temos defeitos, mas não é isso que importa. 

 

A  
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Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Antecipar o assunto do livro, a partir da observação da capa. 

 Comparar a história contada com a história infantil que deu origem a esta 

história. 

 Escolher, entre as possibilidades apresentadas pelos autores, qual rumo a história 

seguirá. 

 Recontar a história utilizando as escolhas feitas ao longo da contação. 

 Escrever um novo final para a história em quadrinhos. 

 Ilustrar a história de acordo com as escolhas feitas. 

 

Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo: 60 minutos 

Material: 

 Livro Os oito pares de sapatos de Cinderela 

 Caderno de Produção Textual dos alunos; 

  Lápis de cor, lápis de escrever, borracha; 

 Folha de papel ofício colorido. 

Desenvolvimento: 

Para desenvolver esta contação, será necessário um espaço livre na sala de aula onde 

possam ser feitas algumas marcações no chão da sala, para onde as crianças se 

deslocarão de acordo com suas escolhas ao longo da leitura da história. Todas as 

crianças partirão do mesmo início e chegarão ao mesmo fim, porém o percurso não será 

o mesmo para todos, pois a história apresenta várias opções por onde o enredo pode se 

desenrolar. 

Primeira etapa: Contando a história 

 Os alunos estarão sentados, como de costume, para iniciar a Roda de Leitura. 
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 Antes de iniciar a contação desta história, a professora explicará aos alunos que 

desta vez só permanecerão sentados para fazer a análise da capa e seus 

conteúdos e, após a conclusão da leitura, para dar início à segunda etapa. 

 A professora apresentará o livro Os oito pares de sapatos de Cinderela, para a 

turma. 

 A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, nome do ilustrador, editora, etc), tentando identificar o 

assunto e antecipar a história que será contada. 

 A professora solicitará que os alunos fiquem de pé, no local onde se encontra a 

identificação de início da história. 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. Os alunos devem estar de pé 

para que possam se locomover de acordo com as escolhas feitas ao longo da 

contação, conforme o esquema a seguir, que poderá ser desenhado no chão ou 

poderão ser coladas as opções em alguns espaços da sala. Há também a 

possibilidade de se colocar os números das páginas a que os alunos devem se 

dirigir por causa das escolhas feitas, conforme o desenrolar da história. O que 

importa neste momento é que os alunos possam se movimentar em direção às 

escolhas que fizeram.  

 Pode ser registrado o número de alunos que fizeram cada escolha, estabelecendo 

ao final uma comparação numérica entre as escolhas feitas. 

 Também pode ser observado que todos partiram do mesmo início e chegaram ao 

mesmo fim, porém as escolhas de cada um fizeram com que cada história tivesse 

um enredo diferente. 
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INÍCIO DA HISTÓRIA 

 

AJUDA DE ANIMAIS 

 

AJUDA DE MÁQUINAS 

 

FADA DA PRIMAVERA 

  

 FADA DO VERÃO 

 

FADA DO OUTONO 

 

FADA DO INVERNO 

 

SAPATOS 

DE 

VIDRO 

 

SANDÁLIAS 

DE COURO 

 

CHINELOS 

 

TAMANCOS 

 

TÊNIS 

 

SAPATILHAS 

DE BALÉ 

 

BOTAS 

 

PATINS 

 

BOLSO ESQUERDO DA 

CALÇA 

 

BOLSO DIREITO DA 

CALÇA 

 

BOLSO ESQUERDO DO 

PALETÓ 

 

BOLSO DIREITO DO 

PALETÓ 

 

AAAARG! 

 

BLEEERG” 

 

O QUE É 

ISSO? 

 

QUE 

INCRÍVEL! 

 

CARAMBA, 

QUE 

ESTRANHO! 

 

O QUE É 

ESSA COISA 

AÍ? 

 

NUNCA 

VI UMA 

COISA 

DESSAS 

ANTES! 

 

NÃO 

ACREDITO 

NO QUE 

ESTOU 

VENDO. 

 

FIM DA HISTÓRIA 

 

 

Segunda etapa: Comparando a história ouvida com a história original 

 Os alunos retornarão à Roda de Leitura, onde iniciaram esta atividade. 

 Os alunos estabelecerão uma comparação entre a história Os oito pares de 

sapato de Cinderela e a história original Cinderela, identificando as partes em 

comum e as diferenças apresentadas nesta história ouvida. 

Terceira etapa: Escrevendo a história de acordo com suas escolhas. 

 Cada aluno fará o registro, no caderno de produção textual, da história que 

ajudou a construir a partir de suas escolhas ao longo da contação. 

. 
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Quarta etapa: Ilustrando a história que escreveu. 

 Cada aluno fará a ilustração da história que escreveu, de acordo com o que achar 

mais relevante. 

 

Quinta etapa: Compartilhando as histórias e suas ilustrações 

 Os alunos que desejarem poderão fazer a leitura de seus textos e mostrar as 

ilustrações que fizeram. 

 

Sexta etapa: Analisando coletivamente as opções oferecidas pelos autores da 

história 

 Os alunos analisarão, oralmente, as opções de calçados oferecidos para que 

Cinderela vá ao baile, considerando quais deles realmente poderiam ser usados 

para uma ocasião como esta. 

 

Outro(s) livro(s) que pode(m) ser trabalhado(s): 

 TORERO, José Roberto e PIMENTA, Marcus Aurelius. João e os 10 pés de 

feijão. Rio de Janeiro, Objetiva, 2015. 

 TORERO, José Roberto e PIMENTA, Marcus Aurelius. Joões e Marias. Rio de 

Janeiro, Objetiva, 2014. 

 TORERO, José Roberto e PIMENTA, Marcus Aurelius. Branca de Neve e as 

sete versões.Rio de Janeiro, Objetiva, 2011. 

 TORERO, José Roberto e PIMENTA, Marcus Aurelius. Os 33 porquinhos.Rio 

de Janeiro, Objetiva, 2012. 
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tividade nº 21:Era uma vez um livro: Trabalhando 

a escolha do final das histórias 

 

 

 

 

Livro: CIPIS, Marcelo. Era uma vez um livro. São 

Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002. 

 

 

 

Resumo do enredo da obra: 

O livro apresenta nove histórias que não têm fim, pois o autor começa uma história, fica 

insatisfeito com o rumo que ela toma, para de escrevê-la e inicia outra história, deixando 

a anterior inacabada. Todas as histórias começam com a expressão “Era uma vez”, o 

que nos leva a imaginar sempre um final feliz, porém nenhuma delas apresenta fim. Ao 

final do livro, o autor propõe que o leitor termine as histórias, uma vez que ele não as 

concluiu. 

 

Objetivos:  

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição. 

 Discutir a importância da escrita como forma de expressão de ideias, de 

opiniões, de sentimentos,  

 Reconhecer que a expressão “Era uma vez...” é o começo do gênero textual 

conhecido como conto de fadas. 

 Identificar a importância do desfecho para uma narrativa. 

 Construir um final para uma das histórias contadas no livro. 

A 
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Nível dos alunos: 3º ano do Ensino Fundamental 

Tempo: 60 minutos 

Material: 

 Livro Era uma vez um livro; 

 Caderno para produção textual; 

 Lápis de escrever, lápis de cor 

 Papel colorido para a ilustração 

Desenvolvimento: 

Primeira etapa: Contando a história  

 A professora apresentará o livro Era uma vez um livro, para a turma. 

  A turma explorará todas as informações que aparecem na capa do livro 

(imagens, nome do autor, nome do ilustrador, editora, etc), tentando fazer a 

antecipação do assunto a ser tratado no livro a partir das informações 

apresentadas. 

 A professora fará a leitura do texto para as crianças. 

 A professora levará as crianças a identificarem que a expressão “Era uma vez..” 

é usada para iniciar um conto de fadas. 

Segunda etapa: Relendo uma história sem fim 

 A professora fará uma votação com os alunos para que escolham uma das 

histórias sem fim para ser lida novamente. 

 A turma debaterá sobre a história, criando uma possibilidade de desfecho para 

ela. 

 A turma apresentará, oralmente, outras possibilidades de desfecho para a mesma 

história. 

Terceira etapa: Registrando um desfecho para uma das histórias 

 Cada aluno escolherá uma das histórias lidas para registrar, por escrito, o 

desfecho que achar mais apropriado. 
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 Os alunos que se sentirem à vontade poderão fazer a leitura do desfecho para a 

turma. 

Quarta etapa: Ilustrando o texto  

 Cada aluno fará a ilustração do texto que escrever, da forma que achar mais 

adequada. 

 

Quinta etapa: Escrevendo um livro com os desfechos criados 

 A professora criará um novo livro a partir das histórias escritas pelo autor 

Marcelo Cipis, acrescentando os desfechos que os alunos inventaram para cada 

uma delas. 

 O livro pode ser impresso para ser lido na escola e os alunos poderão apresentar 

suas histórias em outras turmas da escola. 

Sexta etapa: Um sonho possível 

 A professora poderá tentar um contato com o autor para lhe enviar os desfechos 

criados pelos seus alunos e convidá-lo a dar sua opinião sobre esses textos. O 

convite poderá incluir uma visita do autor à escola para conversar com os 

alunos!  

 

Outro(s) livro(s) que pode(m) ser trabalhado(s): 

 BRENMAN, Ilan. Depois do foram felizes para sempre. São Paulo: Callis, 

2012. 

 TORERO, José Roberto e PIMENTA, Marcus Aurelius. O patinho que não era 

patinho nem feios.Rio de Janeiro, Objetiva, 2011 

 SAVAGET, Luciana. Traça-letra e Traça-Tudo. São Paulo: Larrousse do Brasil, 

2007. 
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Referências bibliográficas2 

Tema trabalhado Sugestão de livros 

 

1. Autoestima 

 

 

 

Obs: Os três últimos livros 

também podem ser utilizados 

para trabalhar autobiografia. 

 

1.1.CHAMLIAN, Regina. Vi uma estrela lá 

fora. Ilustrações Helena Alexandrino – São 

Paulo : Paulinas, 2003.  

1.2. TILLMAN, Nancy; tradução Gilda 

de Aquino. Na noite em que você nasceu. 

São Paulo: Brinque-Book, 2008. 

1.3. LEÃO, Liana; ilustrações Márcia 

Széliga. Frederico Godofredo. São Paulo: 

Elementar, 2010. 

1.4. QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. 

Pedro. 5ª edição, São Paulo: Gaia, 2011. 

1.5. WHITEOMB, Mary E.,Lilás. São 

Paulo: Coosacnaify, 3ª edição. 2011 

 

2. Importância da 

escrita 

 

2.1. NEVES, Andrade. A caligrafia da 

Dona Sofia. 2.edição – São Paulo: Paulinas, 

2007 

2.2. MACHADO, Ana Maria. De carta 

em carta; ilustrações, Nelson Cruz. São 

Paulo: Moderna, 2002. 

2.3.  RENNÓ, Regina. João das Letras. 

São Paulo: FTD, 2010. 

 

2.4.ORAM,Hiawyn. Tradução Aurea As cartas 

de Ronroroso. São Paulo: Moderna, 2008. 

                                                           
2 As referências bibliográficas estão organizadas a partir dos temas trabalhados. Fazem parte 

dessa relação tanto as obras efetivamente trabalhadas como as sugestões de outros livros que 

também podem ser utilizados para as mesmas atividades descritas. 

 



 

76 

2.5.AHLBERG, Janet & Allan. O carteiro 

chegou. São Paulo: companhia das 

Letrinhas, 2009. 

 

 

2.6. DERDYK, Edith. O colecionador de 

palavras. São Paulo: Editora 34, 1ª 

reimpressão, 2014. 

2.7.MACHADO, Ana Maria. Palavras, 

palavrinhas e palavrões. Curitiba: 

Cahampagnat, 2011. 

 

 

 

3. Importância das 

bibliotecas 

 

3.1.ROCHA, Ruth. Atrás da porta. Edição 

reformulada. São Paulo: Moderna: 2012. 

3.2.PAULI, Lorenz. Tradução José Feres 

Sabino. Biblioteca. São Paulo: Brinque-

Book, 2012. 

 

 

4. Desafios de 

aprender 

 

4.1.ROCHA, Ruth; ilustrações Mariana 

Massarani. Quem tem medo do ridículo?São 

Paulo: Moderna, 2012. 

 

 

5. Emoções do nosso 

dia-a-dia 

 

5.1.HABARA, Inês Yajima, A esperta mão 

aberta. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 

1999. 

5.2.ROSCOE, Alessandra Pontes. A fada 

emburrada. São Paulo: Elementar, 2009. 

 

5.3.ALVES. Rubem e SOUSA, Maurício de. A 
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pipa e a flor. São Paulo: Editora Versus, 

2011 

5.4.THOMPSON, Colin. Tradução Índigo. O 

pequeno grande livro da tristeza feliz. São 

Paulo: Brinque-Book, 2ª reimpressão. 2009. 

5.5.RAVISHANKAR, Anushka. Tradução Bia 

Hetzel. Elefantes nunca esquecem. Rio de 

Janeiro: Manati, 2009. 

5.6.WILD, Margaret e BROOKS, Ron. 

Tradução de Gilda Aquino. Raposa. São 

Paulo: Brinque-Book: 2005. 

 

6. Importância da 

leitura (Contos de 

Fadas em 

quadrinhos) 

 

6.1.Adaptado de LOBATO, Monteiro. As 

melhores histórias em quadrinhos do Sítio 

do Picapau Amarelo: contos de fadas. 2 

edição.São Paulo: Globo, 2010. (Coleção 

HQs do Sítio do Picapau Amarelo). 

 

 

7. Importância do 

foco narrativo 

 

7.1.ROSENTHAL, Amy Krouse e 

LICHTENHELD, Tom. Tradução: 

MACHADO, Cassiano Elek. São Paulo: 

Cosac Naify, 2011 

7.2.TRIVIZAS, Eugene. Os Três Lobinhos e o 

Porco Mau. São Paulo: Brinque-Book, 17ª 

impressão, 1996. 

7.3.SCIESZKA, Jon. A verdadeira história dos 

Três Porquinhos. 3ª edição, 15ª 

reimpressão, São Paulo: Companhia das 

Letrinhas, 2013. 

 

 

7.4.BARUZZI, Agnese. Tradução Indigo A 
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verdadeira história de Chapeuzinho 

Vermelho. São Paulo: Brinque-Book, 2015. 

7.5.BARUZZI, Agnese. Tradução Indigo A 

verdadeira história de Cachinhos de Ouro. 

São Paulo: Brinque-Book, 2014. 

 

8. Imaginação 

 

8.1.MEIRELES, Cecília. Ou isto ou aquilo. 

Organização Walmir Ayala. São Paulo: 

Global, 2012 – 172ª edição. 

8.2.SALERMO, Silvana. Viagem pelo Brasil 
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