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É interessante que, na rotina semanal, sejam reservados momentos para as seguintes 

atividades: 
 

Leitura pelo(a) professor(a): para aproximar as crianças do universo literário, organize, todos os dias, 

momentos em que você escolhe um livro para ler para seus alunos(as). Semanalmente pode ser acrescentada a leitura 

de textos da esfera jornalística, poemas, entre outros gêneros.  

 

 

ATIVIDADES HABITUAIS 

LEITURA PELO(A) PROFESSOR(A)  
 

 

LEITURA DE POEMAS PELO(A) PROFESSOR(A) 

 

Habilidades  

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros e letras. 

(EF01LP09) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre seus sons e suas partes (aliterações, 

rimas, entre outras). 

(EF01LP13) Comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra (começo, meio e fim). 

(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, 

reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição. 

 

Planejamento 

■ Organização do grupo: a atividade é coletiva e os(as) alunos(as) podem ficar em suas carteiras. 

■ Materiais necessários: cartolina ou papel pardo, caneta hidrocor preta, material do livro do(a) aluno(a) com os 

poemas: “Porquinho da Índia”, “O elefantinho”. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

■ Recite o poema com os(as) alunos(as) várias vezes, de modo a garantir que todos(as) o saibam de cor. 

■ Escreva o poema escolhido num cartaz com letra bastão. Faça um poema por dia.  

■ Em seguida, faça uma leitura apontando onde você está lendo. 

■ Distribua o material do aluno e solicite que acompanhem a sua leitura, cada um olhando para o próprio texto. 

■ Leia uma vez e certifique-se de que todos estão acompanhando a leitura, recitando o poema junto com você. 

■ Leia uma segunda vez, mas peça-lhes agora que tentem acompanhar a leitura, passando o dedo por cima do texto e 

tentando ajustar aquilo que leem ao que falam, ou seja, devem terminar de falar quando chegarem à última 

palavra.  

■ Leia verso por verso, mostrando para eles que cada verso é uma linha, pois assim fica mais fácil para que os 

estudantes acompanhem. 

■ Mostre como as palavras e suas sonoridades rimam entre si. 

■ Repita a leitura mais uma vez, para que tenham melhores chances para ajustar aquilo que falam ao texto impresso. 

■ Deixe-os levar o material do aluno para casa para lerem para seus familiares. 

■ Outros poemas à sua escolha poderão ser inseridos nesta atividade, professor, para assim enriquecer o universo de 

leitura de nossos alunos. 
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UNIDADE 1 – LEITURA PELO(A) PROFESSOR(A) 

ATIVIDADE 1 – POEMA – PORQUINHO-DA-ÍNDIA  

 
O SEU PROFESSOR IRÁ RECITAR O POEMA “PORQUINHO-DA-ÍNDIA”. VAMOS ACOMPANHÁ-LO! 

 

PORQUINHO-DA-ÍNDIA  

MANUEL BANDEIRA 

QUANDO EU TINHA SEIS ANOS  

GANHEI UM PORQUINHO-DA-ÍNDIA  

QUE DOR DE CORAÇÃO ME DAVA  

PORQUE O BICHINHO SÓ QUERIA ESTAR DEBAIXO DO FOGÃO!  

LEVAVA ELE PRA SALA  

PRA OS LUGARES MAIS BONITOS MAIS LIMPINHOS 

ELE NÃO SE IMPORTAVA:  

QUERIA ESTAR DEBAIXO DO FOGÃO  

NÃO FAZIA CASO NENHUM DAS MINHAS TERNURINHAS 

 – O MEU PORQUINHO-DA-ÍNDIA FOI A MINHA PRIMEIRA NAMORADA. 

Fonte: ABREU, Ana Rosa et al. Alfabetização: livro do aluno. Brasília, DF: FUNDESCOLA/ SEF-MEC, 2000. 3 v. 

 

 

 

ATIVIDADE 2 – O ELEFANTINHO  

LEIA COM O APOIO DO(A) PROFESSOR(A) O POEMA “O ELEFANTINHO”.  

 

O ELEFANTINHO PIXABAY 

VINICIUS DE MORAES 

ONDE VAIS, ELEFANTINHO  

CORRENDO PELO CAMINHO 
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ASSIM TÃO DESCONSOLADO? 

ANDAS PERDIDO, BICHINHO 

ESPETASTE O PÉ NO ESPINHO 

QUE SENTES, POBRE COITADO? 

— AH! ESTOU COM UM MEDO DANADO 

ENCONTREI UM PASSARINHO! 

  Fonte: ABREU, Ana Rosa et al. Alfabetização: livro do aluno. Brasília, DF: FUNDESCOLA/ SEF-MEC, 2000. 3 v.  

 

 

 

 
 

 

ATIVIDADE 3 – O PATO TIRA RETRATO 

LEIA COM O APOIO DO(A) PROFESSOR(A)O POEMA “O PATO TIRA RETRATO”.  

PIXABAY – Acesso em 27/março/2020  

O PATO TIRA RETRATO  

    Mário Quintana 

 

O PATO GANHOU SAPATO.     

FOI LOGO TIRAR RETRATO.  

O MACACO RETRATISTA 

 ERA MESMO UM GRANDE ARTISTA.  

DISSE A O PATO: “NÃO SE MEXA 

 PARA DEPOIS NÃO TER QUEIXA”. 
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 E O PATO, DURO E SEM GRAÇA  

COMO SE FOSSE DE MASSA!  

“OLHE PRA CÁ DIREITINHO:  

VAI SAIR UM PASSARINHO”.  

O PASSARINHO SAIU,  

BICHO ASSIM NUNCA SE VIU.  

COM TRÊS PENAS NO TOPETE  

E NO RABO APENAS SETE 

 

Fonte: ABREU, Ana Rosa et al. Alfabetização: livro do aluno. Brasília, DF: FUNDESCOLA/ SEF-MEC, 2000. 3 v. 

 

ATIVIDADE 4 – O ECO 

LEIA COM O APOIO DO(A) PROFESSOR(A) O POEMA “O ECO”. 

O ECO Fonte: Pixabay – Acesso em março/2020 

     CECÍLIA MEIRELES 

O MENINO PERGUNTA AO ECO  

ONDE É QUE ELE SE ESCONDE. 

MAS O ECO SÓ RESPONDE: “ONDE? ONDE?” 

O MENINO TAMBÉM LHE PEDE: 

“ECO, VEM PASSEAR COMIGO!”  

MAS NÃO SABE SE O ECO É AMIGO  

OU INIMIGO.  

POIS SÓ LHE OUVE DIZER: 

 “MIGO!” 

Fonte: ABREU, Ana Rosa et al. Alfabetização: livro do aluno. Brasília, DF: FUNDESCOLA/ SEF-MEC, 2000. 3 v. 

 

OBSERVAÇÃO: O(A) PROFESSOR(A) PODERÁ LER OUTROS POEMAS PARA VOCÊS. 
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ATIVIDADES HABITUAIS – SISTEMA DE ESCRITA 

 

 

CRUZADINHAS  

As cruzadinhas, tão populares, podem se tornar um valioso aliado no momento da alfabetização inicial, com 

algumas adaptações: 

Para crianças silábico-alfabéticas ou alfabéticas, as cruzadinhas oferecem excelentes oportunidades de refletir 

sobre a escrita e, especialmente no caso dos estudantes com escrita alfabética, também sobre questões ortográficas. 

Para as crianças que estão nos momentos iniciais, em termos de conceituação da escrita, e escrevem segundo 

hipóteses pré-silábicas ou silábicas, essa atividade se torna desafiadora por elas ainda não saberem quais letras 

escolher para preencher todos os quadrinhos da cruzadinha.  

O que fazer? Uma ótima alternativa, que converte as cruzadinhas em um desafio possível de enfrentar, é a 

inclusão de um banco de palavras. Os estudantes devem localizar a palavra correspondente em meio a outras; nesse 

caso, os desafios não são de escrita, mas de leitura: após encontrar a palavra em uma lista, podem copiá-la nos 

espaços. No entanto, antes de propor as cruzadinhas como atividade, ensine como funciona a brincadeira, o que 

pressupõe o domínio de algumas regras que não são tão simples: 

■ É preciso colocar uma letra em cada espaço; 

■ Não podem faltar ou sobrar espaços: se isso acontecer, provavelmente há erros na escrita; 

■ O espaço em que as palavras se cruzam deve ser preenchido com uma única letra, que é usada para escrever as duas 

palavras; 

■ Algumas palavras são escritas em um sentido e outras, no outro (vertical e horizontal); isso está indicado pela 

posição das figuras; 

■ Oriente no sentido de que as figuras podem estar posicionadas no início ou no final da palavra. Mas a escrita será 

sempre da esquerda para a direita ou de cima para baixo; 

■ Certifique-se de que compreenderam a imagem que corresponde à cruzadinha. 

Há um procedimento prático e eficiente para ensinar essas regras. Trata-se de desenhar as cruzadinhas em uma 

base de papel resistente, em tamanho grande, que permita o trabalho coletivo; as palavras são escritas com letras 

móveis. Jogue com toda a classe e explique as regras à medida que vai preenchendo os espaços com as letras móveis. 

Quando os estudantes tiverem aprendido, você poderá utilizar esses “cruzadões” para propor que os estudantes 

alfabéticos trabalhem em quartetos.  

LEITURA PELO(A) ALUNO(A) 

CRUZADINHA COM BANCO DE PALAVRAS 

 

HABILIDADES  

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros e letras. 

(EF01LP13) Comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra (começo, meio e fim). 

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros das palavras com sua representação escrita. 

 

Planejamento 

■ Organização do grupo: em duplas, nas quais ambos ainda não dominam o sistema alfabético de escrita e escrevem 

segundo hipóteses próximas. 

■ Material necessário: material do aluno. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 
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Encaminhamentos 

■ Organize as duplas considerando seus conhecimentos sobre o sistema de escrita. 

■ Converse com os estudantes a respeito da cruzadinha, certificando-se de que todos conhecem as figuras, para que 

saibam exatamente o que precisam escrever. Relembre as regras das cruzadinhas – como já indicado, não é 

recomendável iniciar o trabalho com as cruzadinhas em duplas, mas, sim, em grupos de quatro alunos, no caso de 

alunos alfabéticos e sem o banco de palavras (variação da atividade). Explique como deve ser usado o banco de 

palavras para os estudantes que ainda não escrevem convencionalmente (pré-silábicos e silábicos): 

▪ Conte os espaços vazios que há para escrever a palavra correspondente ao desenho (por 

exemplo, há seis espaços no local em que é preciso escrever “girafa”; quer dizer que a palavra 

se escreve com seis letras). 

▪ Procure no banco de palavras a coluna que corresponde às palavras de seis letras. 

▪ Ache a palavra “girafa”; para isso, pode-se pensar nas letras e nos sons que produzem, para 

descobrir qual é a palavra. 

■ Para os estudantes com escritas alfabética e silábica-alfabética, o uso do banco torna a atividade sem sentido, já que o 

desafio para eles é a escrita das palavras (com o banco, a atividade se tornaria uma cópia muito fácil). Sugira que retirem 

o banco de palavras dessas duplas, recortando-o. 

 

O quem mais fazer… 

… para atender ao maior número de crianças que necessitam de ajuda? 

Circule entre as duplas, dando especial atenção àquelas em que os estudantes ainda não escrevem 

convencionalmente. Certifique-se de que entenderam a atividade.  

Se perceber que estão tendo dificuldades para localizar as palavras, ofereça as informações necessárias, 

dando dicas para ajudá-los a continuar o trabalho. (Pergunte, por exemplo: com que letra vocês acham 

que começa? Como faremos para localizar essa palavra? Como podemos saber se aí está escrito…?) 

… se os estudantes não entenderem como preencher a cruzadinha? 

Oriente mais uma vez, repetindo a atividade com o “cruzadão” apenas com esses estudantes. 

… se os estudantes não souberem utilizar o banco de palavras? 

Explore o banco de palavras junto com eles: ajude-os a contar os espaços, explique que os espaços 

correspondem ao número de letras da palavra, oriente a localização da coluna correspondente e proponha 

que, naquele conjunto, encontrem a palavra procurada, utilizando aquilo que sabem sobre as letras. 

... para problematizar aquilo que sabem, mesmo que tenham assinalado a palavra correta?  

Propositalmente, o banco de palavras contém mais palavras do que as necessárias para preencher a 

cruzadinha. Fizemos isso para oferecer aos estudantes desafios relacionados à escrita; de outra forma, 

bastaria contarem os espaços para descobrir a palavra. 

Enquanto circular pela classe, procure questionar os estudantes: “Como vocês sabem que aqui está escrito 

CANETA?”. 

Se responderem que descobriram porque começa pela letra C, aponte outro item que comece pela mesma 

letra e pergunte: “Você tem certeza? Esta palavra (CABELO) também começa com C.”  

Espera-se, assim, que os estudantes busquem outros indícios para justificar sua escolha (esperamos que 

digam: “É CANETA aqui porque termina com A, e a outra termina com O” ou “É CANETA porque tem 

T” ou “É CANETA porque não tem LO de LORENA”. 

…para as demais atividades? 

Proponha que os estudantes realizem outras cruzadinhas, utilizando os mesmos encaminhamentos. Você 

pode também produzir cruzadinhas que mantenham os princípios discutidos aqui. 

 

LOCALIZANDO INFORMAÇÕES EXPLÍCITAS EM TEXTO INFORMATIVO 
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Localizar informações explícitas em diferentes gêneros textuais 

Esta atividade pretende introduzir, no processo de alfabetização com os estudantes do 1º ano, procedimentos 

básicos a serem incorporados por eles no que se refere às práticas de ensino de leitura. Localizar informações 

explícitas no texto, seja com a ajuda do professor ou em parceria com os colegas, através de diversos gêneros 

textuais, como os informativos, textos de divulgação científica, entre outros, permite progressivamente incidir as 

estratégias de leitura e o comportamento leitor. 

É importante investir em propostas de atividades que envolvam a leitura para que, nos momentos de discussão 

coletiva, os estudantes sejam capazes de localizar informações explícitas no texto a partir das pistas, de dados; que 

sejam capazes de encontrar a informação que se quer, responder à questão formulada pelo professor, apontar a 

informação no texto acionando estratégias como ler, reler, conferir e validar a informação localizada. 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

(EF01LP22) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, entrevistas, 

curiosidades, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais.  

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo das 

práticas de estudo e pesquisa (enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, relatos de experimentos, 

entrevistas, verbetes de enciclopédia, entre outros), considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do gênero. 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: coletivamente e em duplas. 

■ Tempo da atividade: 2 aulas (100 minutos). 

■ Material necessário: material do aluno. 

 

Encaminhamentos 

 

• Professor, é importante selecionar um tema de interesse dos (das) seus(suas) alunos(as). Escolha um 

tema que possibilite aos(as) alunos(as) colocarem em prática seus conhecimentos prévios.  

• Selecione fontes com ilustrações, índices e subtítulos. 

• Procure antecipar algumas das intervenções que fará durante a aula. 

• Socialize com os(as) alunos(as) porque você escolheu aquele portador específico de texto. 

• Solicite aos(as) alunos(as) que façam antecipações sobre o que esperam encontrar no texto 

(selecionamos o texto abaixo como sugestão de trabalho; outros textos podem ser utilizados para esta 

atividade). 

• Compartilhe com os(as) alunos(as) os procedimentos que você, professor (a), faz uso quando lê um 

texto informativo para se inteirar mais sobre o tema. 

• Projete o texto com o uso do multimídia e leia-o para a turma. Diga a eles que o texto tem a função 

de trazer informações sobre o assunto que será lido. 

• Escolha, durante a leitura, alguns parágrafos para retomar (reler) e comente o significado de 

algumas expressões. 

• Retome a leitura de certas expressões explicativas que ajudem as crianças a entenderem outras 

passagens do texto. 

• Peça aos alunos que comentem o que compreenderam ao ouvir o texto ao final da sua leitura. 

• Relacione as interpretações de uns e de outros para serem complementadas; diante de interpretações 

discrepantes, procure discutir o tema, solicitando justificativas, retomando a leitura e relendo partes 
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que auxiliem a esclarecer as questões levantadas pelos alunos. 

• Faça perguntas simples e objetivas, que direcionem o(a) aluno(a) a se situar na pesquisa, tais como: 

o que aprendemos com o texto que acabamos de ler?  

■ Em um segundo momento, organize os estudantes em duplas produtivas, cada um com o seu livro de 

atividade. 

■ Peça aos estudantes que leiam as perguntas que seguem na atividade e escrevam as respostas. 

■ Informe que talvez seja necessário voltarem ao texto para poderem responder às questões. 

■ Circule pela sala e observe como as duplas discutem e utilizam as estratégias de leitura, como ler, reler, grifar, 

e certifique-se de que, ao localizar as respostas, sejam capazes de responder as questões solicitadas. 

 

Professor: 

Procure diversificar os gêneros textuais para tratar dessa habilidade nas atividades habituais com os 

estudantes. Além dos textos informativos, utilize verbetes, curiosidades, entrevistas, entre outros. 

É importante também registrar as informações para estudo a partir do que as crianças apontam como 

necessário; ajude-as nesta etapa, trazendo o que de fato é pertinente. Compartilhe diferentes formas de tomar 

notas de estudo, como desenhos com legendas ou grifar partes do texto – escolha a forma mais adequada para 

o texto a ser usado. O ideal é que essa atividade ocorra regularmente, a fim de que as crianças possam 

construir procedimentos de leitura para estudar e desenvolver a leitura autônoma. 

Quando se propõe a leitura de texto informativo para crianças pequenas, tem-se em vista que elas 

desenvolvam os comportamentos leitores do pesquisador: ler, buscar, selecionar, registrar e socializar as 

aprendizagens, como também que ampliem seus conhecimentos sobre o tema de estudo. Desta forma, não se 

espera que as crianças entendam tudo o que foi lido ou que respondam a todas as perguntas elaboradas; pelo 

contrário: espera-se que as perguntas e as hipóteses iniciais deem origem a muitas outras que serão sanadas 

com novas leituras. 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

LEITURA DE UM TEXTO INFORMATIVO 

VAMOS LER O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO. 

 

 

MUSEU BIOLÓGICO DO INSTITUTO BUTANTAN 

 

 https://pixabay.com/– ACESSO- MARÇO/2020 

 

NO MUSEU BIOLÓGICO DO INSTITUTO BUTANTAN, O VISITANTE ENCONTRA, ALÉM DOS 

ANIMAIS, PAINÉIS E PLACAS COM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE VENENO E ACIDENTES 

OCASIONADOS PELO MESMO.  

http://www.butantan.gov.br/cultura/museus/museubiologico/Paginas/default.aspx
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NO MUSEU, PODEMOS ENCONTRAR CERCA DE 100 ANIMAIS, ENTRE SERPENTES, 

ESCORPIÕES, ARANHAS, LAGARTOS, ANFÍBIOS, PEIXES E ATÉ A COBRA-DE-DUAS-CABEÇAS. 

AS CRIANÇAS SE DIVERTEM DE VÁRIAS FORMAS, COMO QUANDO DESCOBREM QUE AS 

JIBOIAS, POR EXEMPLO, PODEM CHEGAR A QUATRO METROS DE COMPRIMENTO, OU NA 

TAREFA DE ENCONTRAR A COBRA-CIPÓ, QUE SE CAMUFLA FACILMENTE NO CENÁRIO 

CONSTRUÍDO PARA REPRODUZIR O AMBIENTE NATURAL DOS BICHOS. 

Fonte: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (ESTADO DE SÃO PAULO). TEXTO ADAPTADO. Disponível em: 
https://www.educacao.sp.gov.br/noticia/no-museu-biologico-e-possivel-conhecer-quais-sao-os-animais-venenosos-e-inofensivos/. Acesso 

em: 30 set. 2019.  

 

 

1. QUAIS ANIMAIS PODEMOS ENCONTRAR NO MUSEU BIOLÓGICO DO INSTITUTO 

BUTANTAN? 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. O COMPRIMENTO DAS JIBOIAS PODE CHEGAR ATÉ: 

(   ) TRÊS METROS 

(    ) QUATRO METROS 

(    ) SEIS METROS 

(    ) QUINZE METROS 

 

3. A COBRA QUE SE CAMUFLA OU SE DISFARÇA NA PAISAGEM É:  

(    ) COBRA-DE-DUAS CABEÇAS 

(    ) COBRA-CIPÓ 

(    ) JIBOIA 

 

 

 

LENDO E ESCREVENDO REGULAMENTOS 

 

Reconhecendo as características composicionais de regras e regulamentos  

 

Uma das habilidades a ser trabalhada desde o 1º ano refere-se à leitura de regulamentos que organizam a vida 

cotidiana. São textos com estrutura composicional específica, que precisam ser explorados com seus estudantes. 

https://www.educacao.sp.gov.br/noticia/no-museu-biologico-e-possivel-conhecer-quais-sao-os-animais-venenosos-e-inofensivos/


 

15 

 

Compreender a importância das regras e/ou regulamentos que regem na vida pública é algo que deve ser ensinado 

desde os primeiros dias de escolarização; só assim os estudantes poderão se apropriar das características do gênero 

para que, com o apoio do professor, possam a vir escrevê-lo, ou seja, elaborar as regras e regulamentos para a própria 

sala de aula, de forma significativa e contextualizada. 

 

 

HABILIDADES 

(EF01LP27) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas de regras e 

regulamentos, que organizam a vida na comunidade escolar, entre outros textos do campo da vida pública, 

considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. 

(EF01LP21A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas de regras e 

regulamentos, que organizam a vida na comunidade escolar, entre outros textos do campo da vida pública, 

considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do texto. 

(EF12LP13) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo da 

vida pública (regras, regulamentos, entre outros), para serem oralizados por meio de ferramentas digitais, 

considerando a situação comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo da 

vida pública (regras, regulamentos, entre outros), considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: em duplas. 

■ Tempo da atividade: 1 aula (50 minutos). 

■ Material necessário: material do aluno. 

 

Encaminhamentos 

■ Explique aos estudantes que eles farão a leitura das regras da Escola “Amigos”. Diga que se trata de regulamentos 

que organizam a vida da comunidade escolar, para garantir o melhor convívio entre todos. Comente que, em outros 

espaços da vida pública, também existem regulamentos.  

■ Explore com a turma perguntando se conhecem lugares que possuem regras, como, por exemplo, o trabalho dos 

familiares ou espaços coletivos como parques, igrejas, clubes, praças, shoppings, transporte público, entre outros. 

■ Chame a atenção para a estrutura composicional do texto e como está organizado. 

■ Circule pela sala e observe como estão lendo e discutindo nos pares. Incentive-os a pensarem o que são essas regras 

e como esses regulamentos permitem um melhor convívio entre todos no ambiente em que são aplicados, 

explicitando, portanto, que em outros espaços também se fazem necessários. 

■ Em outro dia ou momento, sendo você o escriba, construa coletivamente um regulamento com as regras da turma. 

Professor(a): essa é uma atividade habitual que pode ser estendida a outros momentos que necessitem de 

regras e regulamentos, como uma visita a um espaço público ou um evento a ser realizado com envolvimento 

da comunidade escolar, entre outros.  
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

LEIAM AS REGRAS ELABORADAS PELOS(AS) ALUNOS(AS) DA ESCOLA “AMIGOS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTE COM SEU(SUA) PROFESSOR(A) E SEUS(SUAS) COLEGAS DE TURMA: 

 

1. O QUE VOCÊ ACHOU DESSAS REGRAS? 

 

 

2. A EXPRESSÃO UTILIZADA PARA AGRADECER É: 

(  ) COM LICENÇA 

(  ) OBRIGADO OU OBRIGADA 

(  ) POR FAVOR 

 

 

 

 

ATIVIDADES HABITUAIS  

 

 

 

https://pixabay.com/pt/vectors/quadro-negro-meninos-quadro-de-giz-

1299841/ 

 

REGRAS DA ESCOLA “AMIGOS” 

BOAS MANEIRAS 

▪ TRATAR COM RESPEITO TODAS AS PESSOAS. 

▪ SER EDUCADO. 

▪ USAR EXPRESSÕES COMO: POR FAVOR, COM 

LICENÇA, OBRIGADO E DESCULPE-ME. 

▪ NÃO PEGAR OBJETOS SEM AUTORIZAÇÃO. 

▪ OUVIR ATENTAMENTE O QUE É DITO POR OUTRAS 

PESSOAS. 

▪ AGUARDAR SEU MOMENTO DE FALAR. 

▪ EVITAR BRINCADEIRAS OFENSIVAS. 

https://pixabay.com/pt/vectors/quadro-negro-meninos-quadro-de-giz-1299841/
https://pixabay.com/pt/vectors/quadro-negro-meninos-quadro-de-giz-1299841/
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PRODUÇÃO DE TEXTO ORAL E ESCRITO 

 

HABILIDADES  

(EF12LP06A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo da 

vida cotidiana (recados, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, entre outros), para serem oralizados por 

meio de ferramentas digitais de gravação de áudio, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero.  

 

Planejamento 

■ Organização do grupo: coletivamente. 

■ Material necessário: gravador de áudio ou vídeo. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

Esta é uma atividade habitual que poderá ser realizada nos eventos da escola, tais como: reuniões de pais, festas, 

apresentações temáticas, finalizações de projeto e sequências didáticas, entre outros. Isso possibilitará aos 

estudantes, sempre com a ajuda do professor, elaborar textos do campo da vida cotidiana, como recados, avisos, 

convites, receitas, entre tantos outros, utilizando as ferramentas digitais de áudio ou vídeo para divulgar eventos do 

cotidiano escolar, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto, a estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

Planejar essa atividade sempre que necessário: 

■ Convidar os pais para uma reunião; 

■ Convidar a comunidade escolar para uma festa; 

■ Convidar a comunidade escolar para uma palestra; 

■ Elaborar recados pertinentes à comunidade escolar; 

■ Convidar outras turmas para um determinado evento de sua sala; 

■ Divulgar uma receita deliciosa; 

■ Entre outros… 

 

 Previamente, planeje trazer um convite em forma de áudio ou imagem para mostrar aos estudantes. Pode ser um 

evento que ocorrerá em seu município ou nas proximidades, por exemplo. Deixe-os assistir ou escutar para que se 

aproximem da atividade que será proposta a eles. Aqui, o objetivo é a percepção da função comunicativa com o uso 

dos recursos tecnológicos. 

■ Observe e discuta, coletivamente, o que eles ouviram ou assistiram. Questione se a forma de divulgação é a mesma 

que na forma escrita.  

■ Explique aos estudantes que primeiramente realizarão uma atividade de escrita para divulgar, por exemplo, um 

evento na escola. Para tal situação, eles terão que juntos pensar em como construir esse texto para divulgar utilizando 

os meios tecnológicos, como áudio ou vídeo. 

■ Coletivamente, registre os itens que não poderão faltar para que essa comunicação seja atrativa e de convencimento, 

tais como: data, local, horário, nome do evento e conteúdo temático. 

■ Cuide da forma composicional e das marcas linguísticas específicas para a gravação, como entonação, tom de voz, 

brevidade e objetividade para o convencimento do público em atender ao convite. Para o momento da gravação, 

escolha um local que não tenha ruídos, para não interferir na qualidade do som. 

■ Elabore, coletivamente, o texto que poderá ser um convite ou uma divulgação.  

■ Leia com a turma e veja se o texto ficou bem-escrito para que possam transpor em áudio ou vídeo. Caso precise de 

ajustes, revise coletivamente. 

■ Em seguida, escolha qual critério será utilizado, se vídeo ou áudio, quem gravará. Ensaie com a turma para que o 

texto lido fique bem claro e objetivo.  

■ Professor(a), você poderá se utilizar dessa atividade habitual em vários momentos cotidianos em sua escola.  
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ATIVIDADES HABITUAIS 

PRODUÇÃO DE TEXTO ORAL E ESCRITO 

 

ATIVIDADE 1 – ELABORANDO UM TEXTO DE DIVULGAÇÃO PARA UM EVENTO NA ESCOLA 

 

NESTA ATIVIDADE, O(A) PROFESSOR(A) IRÁ ORIENTAR OS(AS) ALUNOS(AS) A ESCREVEREM 

COLETIVAMENTE UM TEXTO PARA DIVULGAR UM EVENTO NA ESCOLA. 
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 ATIVIDADES HABITUAIS 

 

ESCRITA DE TEXTOS DE TRADIÇÃO ORAL 

 

HABILIDADES 

(EF12LP03) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, textos de tradição oral que se tem de memória (quadrinhas, cantigas, parlendas, 

anedotas, entre outros), observando as características dos gêneros: estrutura 

composicional, espaçamento entre as palavras (segmentação), escrita das palavras e 

pontuação. 

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos 

sonoros e letras. 

(EF01LP13) Comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra (começo, meio e 

fim). 

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros das palavras com sua representação escrita. 

 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: em duplas. 

■ Tempo da atividade: 1 aula (50 minutos). 

■ Material necessário: cartolina, pincel atômico ou kit multimídia. 

 

Encaminhamentos 

■ Escolha, antecipadamente, um texto da tradição oral, como parlenda, trava-língua, 

cantiga, quadrinha, anedota, entre outros, para a produção escrita com a turma.  

■ Garanta que os(as) alunos(as) saibam o texto de memória (isso não significa conhecer a 

escrita do texto de memória, apenas devem saber cantá-lo/recitá-lo). 

■ Organize agrupamentos heterogêneos produtivos em função do que as crianças sabem 

sobre a escrita e sobre os conteúdos da tarefa que devem realizar. 

■ Esclareça as diferentes funções do trabalho em dupla: um escreve e o outro dita, cada um 

contribuindo com o outro. 

■ Certifique-se de que os(as) alunos(as) não consultem o texto no caso de poderem ter 

acesso ao texto escrito; isto transformaria a atividade em uma situação de cópia, que não 

é a proposta. 

■ Ajuste o nível de desafio às possibilidades dos(as) alunos(as), para que realmente tenham 

problemas a resolver. 

■ Garanta a máxima circulação de informações, promovendo a socialização das produções 

escritas.  

■ Desafie os alunos sobre quantas e quais letras serão usadas durante a produção. 

■ Solicite aos(as) alunos(as) que interpretem a própria escrita (ler o que escreveram), 

justificando as escolhas feitas ao escrever. 

■ Recite com os estudantes várias vezes o texto escolhido, de modo a garantir que todos o 

saibam de cor. Chame a atenção para a segmentação e a pontuação. 

■ Certifique-se de que todos compreenderam e sabem o texto de cor. 

■ Peça-lhes que escrevam o texto, discutindo qual é a melhor forma de se escrever. 

■ Circule pelas duplas assegurando os critérios de cada um e como estão escrevendo. 
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Observe a segmentação e se compreenderam o uso da pontuação no texto. 

 

■ Em outro dia, escolha um dos textos para a revisão coletiva. 

■ Deixe-os levarem o texto para casa, a fim de lerem para seus familiares. 

 

 

Professor(a):  

Essa é uma atividade habitual, que pode ser estendida ao longo do segundo semestre, 

diversificando os gêneros textuais. Ressalta-se a complexidade da habilidade em que 

o que está em jogo é, além da estrutura composicional, garantir a segmentação das 

palavras e o uso da pontuação, bem como o avanço na reflexão sobre o sistema de 

escrita. 

Quando os(as) alunos(as) com escrita não alfabética tiverem dúvidas em relação à 

escrita, vale a pena remetê-los, se possível, a palavras cuja forma lhes é conhecida, 

como, por exemplo, a lista dos nomes dos(as) colegas.  

Alunos com escrita alfabética podem ser organizados em duplas para realizar a 

atividade da mesma forma, tendo que pensar nas questões ortográficas. E quando 

os(as) alunos(as) com escrita alfabética tiverem dúvidas em relação à ortografia, 

pode-se indicar o uso do dicionário, ou a consulta a uma lista de palavras que não 

podem mais errar, organizada pelos mesmos, ou a observação de como estão escritas 

em um determinado texto. 

 
 SUGESTÕES DE QUADRINHAS PARA A PRODUÇÃO DOS TEXTOS DE MEMÓRIA: 

 

“COMPANHEIRO ME AJUDE 

QUE EU NÃO POSSO CANTAR SÓ. 

EU SOZINHO CANTO BEM, 

COM VOCÊ CANTO MELHOR.” 

 

“LUA DE PRATA  

PRESA EM CETIM 

BRILHAS TÃO LINDA  

LONGE DE MIM...” 

 

 

“FUI COMER NA SUA CASA  

ATÉ FIQUEI ADMIRADA  

NÃO HAVIA COISA BOA  

NEM AO MENOS FEIJOADA.” 

 

   

 

“SE ESTE LIVRO FOR PERDIDO  

E POR ACASO FOR ACHADO  

PARA SER BEM CONHECIDO 

LEVA MEU NOME ASSINADO.” 

 

“A NOITE FOI EMBORA  

LÁ NO FUNDO DO QUINTAL  

ESQUECEU A LUA CHEIA 

PENDURADA NO VARAL.” 

“PLANTEI UM ABACATEIRO  

PARA COMER ABACATE 

MAS NÃO SEI O QUE PLANTAR  

PARA COMER CHOCOLATE.” 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 – ESCREVENDO UM TEXTO DE MEMÓRIA 

 

PRODUZA EM DUPLAS TEXTOS DE TRADIÇÃO ORAL QUE SE TEM DE 

MEMÓRIA, COMO: QUADRINHAS, CANTIGAS, PARLENDAS, ANEDOTAS, 
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ENTRE OUTROS, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO(A) 

PROFESSOR(A). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

ATIVIDADE 2 – ESCREVENDO UM TEXTO DE MEMÓRIA 

 

PRODUZA EM DUPLAS TEXTOS DE TRADIÇÃO ORAL QUE SE TEM DE 

MEMÓRIA, COMO: QUADRINHAS, CANTIGAS, PARLENDAS, ANEDOTAS, 

ENTRE OUTROS, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO(A) 

PROFESSOR(A). 

 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 3 – ESCREVENDO UM TEXTO DE MEMÓRIA 

 

PRODUZA EM DUPLAS TEXTOS DE TRADIÇÃO ORAL QUE SE TEM DE 

MEMÓRIA, COMO: QUADRINHAS, CANTIGAS, PARLENDAS, ANEDOTAS, 

ENTRE OUTROS, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO(A) 

PROFESSOR(A). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

ATIVIDADE 4 – ESCREVENDO TEXTO DE MEMÓRIA  

 

 

PRODUZA EM DUPLAS TEXTOS DE TRADIÇÃO ORAL QUE SE TEM DE 

MEMÓRIA, COMO: QUADRINHAS, CANTIGAS, PARLENDAS, ANEDOTAS, 

ENTRE OUTROS, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO(A) 

PROFESSOR(A). 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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PROJETO DIDÁTICO BRINCADEIRAS TRADICIONAIS 
 

Por que realizar um projeto de resgate das brincadeiras tradicionais? 

 

Existem inúmeras relações de jogos, em que estes são classificados por faixa etária, por área de 

desenvolvimento, por tipo de estímulo, pela origem, pela utilização ou não de objetos etc. Existe 

também um tipo de classificação que se encontra na memória de cada um de nós: são aqueles jogos 

que nossos pais e avós brincaram na infância e que nos transmitiram. Jogos que não foram tirados 

de livros nem ensinados por um professor, mas sim transmitidos pelas gerações anteriores à nossa 

ou aprendidos com nossos colegas. Os jogos que aconteciam na rua, no parque, na praça, dentro 

de casa ou no recreio da escola. Estes são os Jogos Tradicionais. 

 

 É comum associarmos a infância ao brincar, como se brincar fosse uma 

consequência imediata dessa etapa da vida. Crianças brincam e, hoje sabemos, é saudável que o 

façam por inúmeros motivos. No entanto, vivemos um momento em que o brincar, tal como era 

concebido, tem sofrido transformações relacionadas às mudanças sociais. As características atuais 

de organização da rotina de uma criança urbana, aliadas à facilidade de acesso a computadores, 

televisão e jogos eletrônicos, permitem que esses ocupem grande parte do tempo livre dos 

pequenos. Coloca-se, então, a necessidade de refletir sobre a falta que o brincar em grupo 

representa na formação das crianças contemporâneas. É durante as brincadeiras que crianças a 

partir de 5 ou 6 anos iniciam a vivência do respeito aos companheiros (da própria equipe e dos 

adversários), que a competição se alia à cooperação, que novos desafios são colocados e elas 

buscam superar a si próprias pelo simples prazer proporcionado pela atividade lúdica. 

 

Propor um projeto que resgate o repertório de brincadeiras tradicionais de nossa cultura é 

possibilitar que as crianças experienciem benefícios decorrentes do brincar. Ao reconhecer a 

escola como espaço possível para essa atividade, permite-se a construção de um repertório de 

brincadeiras, pois os mesmos jogos aprendidos em classe podem se tornar alternativas para a hora 

do recreio, momento em que os estudantes terão possibilidade de se organizarem autonomamente. 
Fonte: FRIEDMAN, Adriana. Jogos tradicionais. Disponível em: 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_07_p054-061_c.pdf. Acesso em: 13 jul. 2020. 

 

O resgate das brincadeiras infantis e a aprendizagem da língua e linguagem 

 

Ao longo deste projeto, as crianças poderão aprender diferentes brincadeiras, entrar em 

contato com os desafios envolvidos em cada uma, desenvolver a linguagem e, principalmente, 

brincar. 

Algumas propostas envolvem a leitura de textos elaborados para que se aprenda 

determinada brincadeira. Esses textos instrucionais oferecem informações precisas sobre materiais 

necessários, número de participantes, assim como a explicação das regras necessárias para brincar. 

Outras propostas – relacionadas à linguagem oral – serão encaminhadas a partir do relato 

de pessoas convidadas especialmente para ensinar às crianças as brincadeiras que realizavam na 

infância (isso pode envolver familiares dos estudantes, funcionários ou outros membros da 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_07_p054-061_c.pdf
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comunidade onde está inserida a escola). Nesse momento, as crianças participarão como ouvintes 

e poderão aprender diferentes brincadeiras. 

Além disso, a participação dos familiares, como se sabe, implica valorizá-los como fontes 

de conhecimento e os aproxima da vida escolar, já que passam a ser vistos como colaboradores do 

trabalho desenvolvido. 

Este projeto pressupõe a elaboração de um produto final, o qual as crianças produzirão 

linguagem: organizarão oralmente e por escrito a maneira de brincar. 

A organização do tempo na escola, desde o início da alfabetização, em torno de projetos, 

tem uma importância fundamental para a formação da criança e favorece aprendizagens de 

diferentes naturezas. Em primeiro lugar, permite que a criança reconheça um sentido para a sua 

atividade, uma vez que, como nos ensina Lerner (2001), articula os propósitos didáticos – 

relacionados às necessidades de aprendizagem dos estudantes – com propósitos comunicativos – 

a produção elaborada que será apreciada por outras pessoas. 

Em segundo lugar, porque, ao realizar as atividades relativas à compreensão das 

características do sistema de escrita (como escrever o nome de uma brincadeira conhecida, 

preparar uma ficha para entrevistar um adulto sobre uma brincadeira, além de participar de uma 

roda de relatos de brincadeiras tradicionais, de uma tarde de brincadeiras etc.), o trabalho com 

projeto possibilita que a criança, ao enfrentar o desafio da comunicação, possa pensar a escrita 

para além de um objeto apenas escolar. 
  

 Fonte: ZUNINO, Delia Lerner de. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: 

Artmed, 2001. 

  

 Em terceiro lugar, porque a presença de uma atividade que aparece duas ou três vezes 

na rotina, durante um período maior, como um semestre, pode contribuir para um processo de 

reconstruções sucessivas dos conhecimentos acerca de língua e linguagem, ao longo do tempo 

escolar. 

 Como já dissemos, tanto o brincar como as diferentes atividades propostas ao longo do 

projeto favorecem uma abordagem significativa do sistema de escrita, de forma contextualizada. 

Essas atividades foram planejadas considerando a necessidade de as crianças aprenderem tanto 

sobre os elementos quanto sobre o modo de funcionamento da escrita. 

 

Produto final 

 

Os produtos finais sugeridos são os seguintes: 

Manhã/tarde de brincadeiras – Neste evento, as crianças do 1o ano ensinarão para os estudantes 

e convidados as brincadeiras de outros tempos que aprenderam com as pessoas da comunidade – 

ou mesmo da instituição escolar – ao longo do projeto. Além disso, organizarão um painel com a 

programação das brincadeiras que fará parte do evento. 

 

QUADRO DE ORGANIZAÇÃO GERAL DO PROJETO 

ETAPAS ATIVIDADES 

1 – Conversando sobre o projeto 

 
Atividade 1A – Roda de Conversa  
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2 – Entrevistando familiares Atividade 2A – Elaboração de ficha 

Atividade 2B – Apresentando a ficha de pesquisa  

Atividade 2C – Socialização das brincadeiras 

pesquisadas, numa roda de conversa 

 

3 – Brincadeiras desconhecidas 

 
Atividade 3A – Seleção das dez brincadeiras menos 

conhecidas 

Atividade 3B – Seleção de quatro brincadeiras menos 

conhecidas pelo grupo  

 

4 – Organizando o encontro com os familiares Atividade 4A – Organização do encontro 

Atividade 4B – Elaborando um bilhete 

Atividade 4C – Encontrando com os convidados – 

Hora de brincar  

 

5 – Brincando e registrando  Atividade 5A – Hora de brincar usando as regras 

 

6 – Texto Instrucional Atividade 6A – Aprendendo a brincar a partir da 

leitura de textos instrucionais 

 

7 – Produzindo uma ficha Atividade 7A – Produzindo em grupo uma ficha 

informativa 

Atividade 7B – Produção de texto em duplas 

Atividade 7C – Revisão coletiva da ficha informativa 

 

8 – Seleção de imagens Atividade 8A – Selecionando imagens para um painel 

Atividade 8B – Revisando em grupo a ficha 

Atividade 8C – Selecionando imagens 

 

9 – Planejamento do evento Atividade 9A – Planejando o evento 

Atividade 9B – Planejando as brincadeiras 

Atividade 9C – Elaborando o painel 

 

10 – Programação para o dia de brincadeiras  Atividade 10A – Elaborando a programação 

 

11 – Dia da brincadeira Atividade 11A – Realizando o evento 

Atividade 11B – Avaliando o evento 

 

 

 

ETAPA 1 – Conversando sobre o projeto 
O envolvimento dos estudantes com o projeto desde o início é uma ação fundamental para 

que eles compreendam o percurso que será realizado até chegar ao produto final e possam atribuir 

sentido a cada uma das etapas e atividades realizadas. 

 

ATIVIDADE 1A – RODA DE CONVERSA 
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■ Sobre as brincadeiras de hoje  

■ Brincadeiras de antigamente e elaboração de lista de títulos das brincadeiras 

 

 

HABILIDADES 

(EF15LP10) Escutar com atenção falas de professores e colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os 

turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento 

adequadas, de acordo com a situação comunicativa e o papel social do interlocutor. 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e 

ritmo adequado. 

 

Planejamento 

• O trabalho deve se realizar duas vezes por semana. 

• Duração aproximada da aula: 50 minutos. 

• Materiais necessários: lápis, papel, letras móveis, textos com regras de brincadeira, livros 

de regras.  

• Organização do grupo: estudantes devem estar organizados em roda, sentados no chão 

(caso não haja espaço na sala, realize em outro local, como parque, quadra, biblioteca, 

entre outros). 

 

Encaminhamentos 

■ Realize com os estudantes uma roda de conversa cujo tema seja: brincadeiras preferidas. Durante 

a conversa, lance perguntas do tipo: do que gostam de brincar? Onde brincam? Com quem 

brincam? 

■ Amplie a conversa propondo uma comparação entre as brincadeiras de hoje e as de antigamente, 

perguntando: será que as brincadeiras sempre foram essas? Do que será que seus avós costumavam 

brincar? E seus pais? Onde eles brincavam? Vocês já conversaram sobre isso? 

■ Aproveite esse momento para contar sua experiência, ou seja, do que brincava, com quem brincava 

e onde.  

■ Escreva um cartaz diante dos estudantes, com os títulos das brincadeiras preferidas da turma, para 

deixar exposto na sala. Nesse momento recupere o que foi dito na roda e organize esse registro. 

 

Dica para o professor: 

O maior objetivo dessa roda é criar um espaço de conversa e troca de informações entre os 

estudantes e você. No entanto, nem sempre todos os estudantes se sentem à vontade para falar e 

nem devem ser obrigados a tal, pois isso não significa necessariamente interesse ou envolvimento. 

O importante é que eles ouçam o que os(as) colegas têm a dizer, façam comentários, contem algo 

relevante, sempre a partir da mediação e incentivo do(a) professor(a). 

Após essa conversa, organize, diante dos estudantes, um cartaz com uma pequena lista contendo 

os títulos das brincadeiras mais citadas durante a roda. Ao fazer essa escrita diante dos estudantes, 

você estará atuando como um modelo de escritor, pois essa ação oferece muitas informações para 

as crianças, como: o que se fala pode ser escrito, há um modo de se escrever aquele texto, a direção 

da escrita, as letras que foram utilizadas (quais, quantas, em que ordem), a forma de se organizar 

uma lista, entre outras. Utilize letras de fôrma maiúscula, pois esse cartaz será utilizado como fonte 

de pesquisa pelos estudantes em outros momentos. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVADADE 1A – RODA DE CONVERSA  

VOCÊ COMPARTILHARÁ, COM A CLASSE E SEU(SUA) PROFESSOR(A), NUMA RODA DE 

CONVERSA SOBRE O PROJETO “BRINCADEIRAS” QUE VOCÊS REALIZARÃO.  

 

 

ETAPA 2 – ENTREVISTANDO FAMILIARES 

ATIVIDADE 2A – ELABORAÇÃO DE FICHA 

 

HABILIDADES 

(EF01LP17) Produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, avisos, 

convites, receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 

impressos), entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, 

o tema/ assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 
(EF15LP05C) Produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação 

comunicativa. 
(EF15LP06) Reler e revisar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, o texto 

produzido, fazendo cortes, acréscimos, reformulações e correções em relação a aspectos 

discursivos (relacionados ao gênero) e aspectos linguístico- discursivos (relacionados à língua). 

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os 

textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis. 
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Planejamento 

■ Organização do grupo: a atividade será coletiva com as mesas organizadas em semicírculo. 

■ Materiais necessários: ficha de Pesquisa de Brincadeiras da Infância. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

■ Relembre com os estudantes a roda de conversa (Atividade 1A) em que compararam as 

brincadeiras de antigamente e as de hoje. 

■ Converse com eles sobre as diferentes formas de se obter mais informações sobre um assunto, 

uma ideia, e informe que a pesquisa com outras pessoas é uma boa fonte de informação. Nessa 

conversa, pergunte se alguém já participou de alguma pesquisa na rua, se sabe como é feita, e ouça 

o que eles tiverem a dizer. 

■ Para ampliar a informação sobre as brincadeiras, proponha a realização de uma pesquisa a ser feita 

em casa para descobrir de que e com quem os familiares costumavam brincar na infância. 

■ Informe que, para ajudar nessa pesquisa, vocês escreverão, juntos, uma pequena ficha com 

perguntas para saber sobre alguma brincadeira que algum adulto conhecido realizava na infância. 

Essa ficha deverá ser respondida por esse adulto e, depois, será apresentada para a classe. 

■ Antes de elaborar a ficha, converse com os estudantes sobre as informações que deve conter este 

registro e que podem contribuir para eles conhecerem mais sobre as brincadeiras. 

■ Faça algumas anotações na lousa das ideias dadas pelo grupo e defina com os estudantes, os dados 

que não poderão faltar nessa ficha, como, por exemplo: NOME DO ALUNO; NOME DA 

BRINCADEIRA; COMO SE BRINCA; NOME DO ENTREVISTADO; TELEFONE PARA 

CONTATO. 

■ Combine com os estudantes que você irá digitar essa ficha, assim como escreverá uma breve 

explicação sobre o motivo da pesquisa, e, na aula seguinte, todos receberão uma cópia para levar 

para casa. 

 

Dica para o(a) professor(a): 

• Esta ficha deverá conter: um espaço para o aluno escrever seu nome, assim como uma pequena 

explicação sobre o motivo da pesquisa. 

• Não se esqueça de enviar com esta ficha uma breve orientação escrita aos pais/familiares, sobre 

como devem responder à pesquisa e a data limite de retorno dela. É necessário ficar clara a 

importância de conversar com a criança sobre esse assunto: como brincavam e com quem 

brincavam, além de explicar a brincadeira. 

• Professor, é importante utilizar outros meios e recursos como o data show. Construa coletivamente 

a ficha, digitando-a e projetando-a aos estudantes; assim a interação se torna mais atrativa e a 

participação, mais efetiva. 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 2A – ELABORAÇÃO DE FICHA 

 

PESQUISE, COM UM MEMBRO DE SUA FAMÍLIA, UMA BRINCADEIRA DA ÉPOCA 

DE INFÂNCIA DELE E REGISTRE DA MELHOR FORMA NA FICHA ABAIXO: 
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NOME DO ALUNO: 

 

 

NOME DA BRINCADEIRA: 

 

 

COMO SE BRINCA: 

 

 

NOME DO ENTREVISTADO: 

 

 

TELEFONE PARA CONTATO: 
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ATIVIDADE 2B – APRESENTANDO A FICHA DE PESQUISA 

  

HABILIDADES 

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros e 

letras. 

(EF01LP01) Reconhecer que textos de diferentes gêneros são lidos e escritos da esquerda para a 

direita e de cima para baixo na página. 

(EF01LP06) Segmentar oralmente as palavras. 

(EF12LP01) Ler palavras tomando como referência palavras conhecidas e/ou memorizadas 

(estáveis), como o próprio nome e o de colegas.  

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já 

com certa autonomia, listas, bilhetes, convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou 

impressos), entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do texto. 
 

Planejamento 

■ Organização do grupo: A atividade será coletiva, com as mesas organizadas em semicírculo. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

■ Entregue uma cópia da ficha de pesquisa, elaborada na atividade anterior, para cada 

estudante, relembre o que escreveram na Atividade 2B e oriente-os a conversar com o colega ao 

lado para descobrir o que está escrito. 

■ Mostre como ficou a ficha de pesquisa. Nesse momento, você poderá utilizar o projetor 

multimídia, caso tenha em sua escola, ou mesmo fazer uma cópia na lousa de forma que todos 

possam vê-la. 

■ Com os estudantes, explore cada um dos tópicos e peça a alguns deles que arrisquem a 

leitura dizendo: onde está escrito NOME DO(A) ALUNO(A)? Como sabe que é neste lugar? Por 

que tem esse item nessa ficha? E onde está escrito COMO SE BRINCA? O que faz você pensar 

que é neste lugar e não em outro? Como descobriu? Conte aos outros o que pensou. Por que esse 

dado é importante? 

■ Depois de ler toda a ficha, inclusive a pequena explicação sobre o motivo da pesquisa, 

retome o primeiro item – nome do aluno – e garanta que todos localizem esse espaço na ficha. 

Nesse momento, incentive a troca de informações entre os estudantes que estiverem sentados 

próximos, de modo que busquem informações não apenas com o professor, mas também com os 

colegas e outras referências de escrita expostas na sala. 

■  Peça para escrever o próprio nome no local indicado, dizendo que essa informação ajudará 

a saber de quem é a pesquisa, quando retornar de casa. 

■ Combine a data em que deverão trazer a pesquisa de volta para apresentarem na roda de 

conversa. 

 

Dica para o(a) professor(a): 

No caso dos estudantes que ainda não conseguem escrever o nome sozinhos, ofereça a 

tarjeta de nome ou indique a lista de estudantes da sala como referência. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 2B – APRESENTANDO A FICHA DE PESQUISA 

VOCÊ E SEU(SUA) COLEGA FARÃO A LEITURA DA FICHA DA PESQUISA DE 

BRINCADEIRAS 

 

 

 

ATIVIDADE 2C – SOCIALIZAÇÃO DAS BRINCADEIRAS PESQUISADAS, NUMA 

RODA DE CONVERSA 

 

HABILIDADES 

(EF15LP10) Escutar com atenção falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes 

ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 
(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os 

turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas, 

de acordo com a situação comunicativa e o papel social do interlocutor. 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e 

ritmo adequado. 

 

Planejamento 

■ Organização do grupo: a atividade será coletiva com as mesas organizadas em semicírculo 

(caso não haja espaço na sala, realize em outro local, como parque, quadra, biblioteca, entre 

outros). 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

■ Faça uma roda com as crianças para que socializem o resultado das pesquisas, tendo as fichas 

como apoio, e contem como foi a experiência realizada em casa. 

■ Durante a conversa, organize num cartaz uma lista com o nome das brincadeiras pesquisadas, 

assim como foi feito na Atividade 1A. 

■ Faça comparações entre as brincadeiras das quais os familiares costumavam participar e 

aquelas que os estudantes indicaram como as preferidas, de modo que sejam observadas 

semelhanças e diferenças. 

■ Para realizar essa comparação, retome a lista feita na Atividade 1A para ajudar os estudantes a 

estabelecerem relações e faça perguntas do tipo: as brincadeiras sugeridas pelos familiares são 

iguais às preferidas de vocês? Quais brincadeiras que vocês conhecem? Quais brincadeiras vocês 

não conhecem? Como será a brincadeira que não conhecem, vamos ler na ficha? Ao finalizar a 

atividade, deixe os dois cartazes expostos na sala de aula. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 2C – SOCIALIZAÇÃO DAS BRINCADEIRAS PESQUISADAS, NUMA 

RODA DE CONVERSA 

 

 

EM UMA RODA DE CONVERSA, VOCÊ E SEUS(SUAS) COLEGAS IRÃO SOCIALIZAR 

A PESQUISA REALIZADA E, EM SEGUIDA, ELABORAR UM CARTAZ COM UMA 

LISTA DAS BRINCADEIRAS.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ETAPA 3 – BRINCADEIRAS DESCONHECIDAS 

ATIVIDADE 3A – SELEÇÃO DAS DEZ BRINCADEIRAS MENOS CONHECIDAS  

 

HABILIDADES 

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros e 

letras. 

(EF01LP06) Segmentar oralmente as palavras. 

(EF01LP13) Comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra (começo, meio e fim). 

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou 

já com certa autonomia, listas, bilhetes, convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou 

impressos), entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do texto. 

 

 

Planejamento 

■ Organização do grupo: em duplas, agrupá-los por hipóteses de escritas próximas. Para o 

momento da conversa, organizá-los em roda. 

■ Material necessário: cópia da lista de brincadeiras elaborada na Atividade 2C. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 
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Encaminhamentos 

■ Organize duplas de trabalho considerando os conhecimentos referentes ao sistema de escrita 

(agrupá-los por hipóteses de escrita próximas). 

■ Informe que você lerá os títulos da lista para que o grupo indique as 10 brincadeiras menos 

conhecidas por eles. Nesse momento, não faça nenhuma marcação ou registro que destaque essa 

informação, pois isso será feito pelas duplas. 

■ Entregue para cada dupla uma folha com a cópia da lista de brincadeiras, para que conversem e 

selecionem, nessa lista, no máximo três brincadeiras menos conhecidas. 

■ Circule pelas duplas durante a atividade e ajude os estudantes oferecendo pistas para que consigam 

ler onde está escrito determinado título, fazendo perguntas como: qual brincadeira vocês querem 

selecionar? Onde está escrito CORRE COTIA? Como sabem que é nesse lugar? E entre esses três 

títulos (apenas dizer e não mostrar na lista) – MORTO VIVO, MÃE DA RUA e ESTÁTUA –, 

qual deles é MÃE DA RUA? Como sabe que é esse? O que pensou para responder? 

■ No caso de estudantes que já compreendem a natureza alfabética do sistema de escrita, proponha 

que leiam a lista toda e marquem as 10 menos conhecidas pelo grupo. 

■ Após a seleção, marque no cartaz elaborado na Atividade 2C com o grupo as 10 brincadeiras 

menos conhecidas. Nesse momento, é importante pedir para as duplas dizerem o que marcaram, 

onde está escrito e como encontraram a brincadeira. 

■ Escolha com o grupo uma ou duas brincadeiras para realizar a partir do que sabem e das 

explicações fornecidas pelos familiares na pesquisa. Escolha um espaço fora da sala de aula para 

realizar essas brincadeiras. 

■ Depois de brincar, faça uma roda de conversa e levante com o grupo as dificuldades encontradas 

pela falta de conhecimento ou mesmo de clareza das regras. Proponha perguntas como: por que 

não deu certo? De que informações precisamos para compreender melhor a brincadeira? E quando 

acontecia um problema, como será que resolviam? Onde costumavam brincar? 

■ Nessa roda de conversa, sugira aos estudantes um encontro com alguns familiares para que possam 

tanto ajudar a esclarecer as dúvidas e compreender melhor as regras, como também pesquisar mais 

essas brincadeiras. 

■ Compartilhe também a ideia de organizar um evento para que possam ensinar para outras 

crianças/convidados algumas brincadeiras tradicionais que serão aprendidas ao longo do projeto e 

conte que, nesse evento, haverá um painel com a programação, assim como outras informações, 

imagens e pesquisas realizadas que contribuam para o público conhecer um pouco mais o processo 

vivido. 

 

 

 

 

DICA PARA O(A) PROFESSOR(A) 

 

 Para que as crianças possam ler, mesmo antes de ler convencionalmente, é 

preciso que elas possam antecipar algumas das informações que encontrarão no texto para, 

na sequência, verificar se o antecipado confere. Assim, é fundamental oferecer informações 

como: que se trata de uma lista de brincadeiras, quais brincadeiras há na lista (por isso não 

deve ser lida na ordem em que aparecem impressas), entre outras. Esse procedimento é 

importante, pois o que se espera é que possam acionar informações como a letra inicial, 

tamanho da palavra, se é composta ou não, entre outras pistas adequadas para “ler ainda 

que sem saber”. Por exemplo: o título desejado é PASSA ANEL. Para encontrar na lista, os 
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estudantes deverão considerar a letra inicial, a letra final; no caso de títulos que se iniciem 

da mesma forma, deverão olhar para a segunda letra, considerar quantas palavras compõem 

o título, entre outros aspectos. Portanto, é preciso: 

 

• conhecer do que se trata a lista;  

• definir o título escolhido para depois buscar na lista; 

• buscar na lista a palavra correspondente ao título escolhido. 

 

Antes de propor essa atividade, é fundamental antecipar as brincadeiras menos 

conhecidas pelos estudantes, de modo que os oriente no momento da escolha. Lembre-se que 

essa atividade é para gerar a necessidade de convidar os familiares para explicarem as 

brincadeiras. Assim, não devem ter a preocupação de ensiná-los nem esperar que brinquem 

de forma adequada.  

 

SUGESTÃO 

 

 

NOME DA DUPLA: (pedir que escrevam) 

 

Conversem com os(as) colegas e o(a) professor(a) e elejam algumas brincadeiras da lista que são 

desconhecidas da turma. 

 

Selecionem, na lista abaixo (segue sugestão), no máximo três brincadeiras e marquem-nas com 

lápis. 

 

PASSA ANEL 

 

MORTO VIVO 

 

ESCONDE-ESCONDE 

 

PEGA-PEGA 

 

AMARELINHA 

 

CABRA-CEGA 

 

CORRE COTIA 

 

ESTÁTUA 

 

MÃE DA RUA 

 

COELHINHO SAI DA TOCA  
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
ATIVIDADE 3A – SELEÇÃO DAS DEZ BRINCADEIRAS MENOS CONHECIDAS 

 

NESTA ATIVIDADE, VOCÊ E SEU(SUA) COLEGA ESCOLHERÃO DEZ DAS 

BRINCADEIRAS DESCONHECIDAS DA LISTA DO CARTAZ ELABORADO NA AULA 

ANTERIOR.  

 
 

 

 

ATIVIDADE 3B – SELEÇÃO DE QUATRO BRINCADEIRAS MENOS CONHECIDAS 

PELO GRUPO 

 

HABILIDADE 

 

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros e 

letras. 

(EF01LP06) Segmentar oralmente as palavras. 

(EF01LP13) Comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra (começo, meio e fim). 

(EF01LP12B) Segmentar palavras, ainda que não convencionalmente, na produção escrita de 

textos de diferentes gêneros. 

 

Planejamento 

 

■ Organização do grupo: estudantes em duplas, seguindo critério de hipóteses de escrita 

próximas. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

■ Materiais necessários: letras móveis, lista com as brincadeiras menos conhecidas (Atividade 

3A). 

 

Encaminhamentos 

 

■ Converse com os estudantes sobre a ideia compartilhada, na atividade anterior, da 

realização de um encontro para que possam ensinar diferentes brincadeiras para outras crianças, 

assim como a elaboração de um painel com a programação do evento. 

■ Levante com o grupo as etapas que devem percorrer até o dia do evento, de modo que 

compreendam o processo de trabalho, o que levará algum tempo até finalizar o projeto. 

■ Retome a lista de brincadeiras menos conhecidas (Atividade 3A) e eleja, com os 

estudantes, quatro brincadeiras para serem ensinadas pelos familiares. 

■ Faça essa seleção em primeiro lugar, oralmente, sempre lembrando que o critério deverá 

ser “brincadeiras menos conhecidas”; caso contrário, não haveria necessidade de pedir explicações 

ou buscar mais informações sobre a brincadeira, o que descaracterizaria o projeto. 

■ Depois de definidos oralmente os quatro títulos, proponha a escrita em duplas, utilizando as 

letras móveis. 
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■ Dite um título e circule pelas duplas para observar e fazer intervenções que os ajudem a refletir 

sobre suas escritas. 

■ Quando todas as duplas terminarem de escrever o título, realize a escrita coletiva na lousa. 

■ Repita esse procedimento com os outros três títulos. 

 

IMPORTANTE 

Neste momento, proponha esta atividade, prioritariamente, para estudantes com escrita não 

alfabética. O principal objetivo dessa atividade, para os estudantes que ainda não compreenderam 

a natureza alfabética do sistema de escrita, é proporcionar um momento de reflexão coletiva sobre 

as diferentes hipóteses de escrever uma mesma palavra. O foco deverá ser no processo de reflexão 

da escrita, e não na escrita ortograficamente correta. A produção coletiva com crianças ainda não 

alfabetizadas favorece a compreensão de que um texto escrito necessariamente deve atender a uma 

determinada estrutura. Assim, é importante que todos tenham clareza sobre o que, para quem, com 

que finalidade e como se vai escrever. A atividade é desafiadora, pois a construção coletiva implica 

em um ouvir o outro, suas ideias e opiniões, e estar atento ao processo de elaboração que é 

conduzido pelo professor. 

Ao professor cabe mostrar como o processo de construção da escrita exige uma 

organização coerente das ideias para que outros compreendam o que se pretende comunicar. 
 

Variação da atividade 

 Para os estudantes com escrita alfabética, o professor deverá propor a escrita da lista de materiais 

necessários para cada uma dessas brincadeiras selecionadas. Para ajudá-los nesse levantamento, 

ofereça as fichas de pesquisa referentes às brincadeiras. Dependendo do número de duplas, defina 

o que cada uma delas poderá escrever. Outra variação possível, ainda no caso dos estudantes que 

escrevem alfabeticamente, será propor para duas duplas a escrita da mesma lista de materiais 

necessários para determinada brincadeira. Ao finalizarem, organize um quarteto em que devem 

comparar o que foi listado, tanto em relação aos materiais necessários como as escritas, para que 

façam uma lista única. Essa lista servirá como fonte de informação para o momento das 

brincadeiras.  

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 3B – SELEÇÃO DE QUATRO BRINCADEIRAS MENOS CONHECIDAS 

PELO GRUPO 

 

EM DUPLA, REGISTRE COM SEU(SUA) COLEGA AS QUATRO BRINCADEIRAS MENOS 

CONHECIDAS QUE FORAM SELECIONADAS PELA CLASSE. 

 

AS QUATRO BRINCADEIRAS MENOS CONHECIDAS 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ETAPA 4 – ORGANIZANDO O ENCONTRO COM OS FAMILIARES  

ATVIDADE 4A – ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO  
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HABILIDADES 

(EF15LP13) Identificar a finalidade comunicativa de gêneros textuais orais, em diferentes 

situações comunicativas, por meio de solicitação de informações, apresentação de opiniões, 

relato de experiências, entre outros. 

 

Planejamento 

 

■ Organização do grupo: atividade coletiva com mesas organizadas em semicírculo. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

 

■ Em roda, relembre o momento das brincadeiras da atividade anterior e elabore com os(as) 

estudantes algumas perguntas aos convidados. As perguntas devem ajudar a esclarecer possíveis 

dúvidas, ou mesmo curiosidades sobre as brincadeiras vivenciadas. 

■ Registre na lousa as perguntas formuladas e, depois, proponha aos estudantes que copiem as 

questões em seus cadernos para utilizarem no dia da visita, ainda que não saibam ler 

convencionalmente. 

■ Estabeleça alguns combinados sobre o momento da visita do familiar, como, por exemplo: receber 

cordialmente o convidado; permanecer em silêncio durante a apresentação; esperar que ele termine 

de falar para fazer algum comentário; considerar o que o convidado disse ao elaborar a sua 

pergunta; agradecer a disponibilidade do convidado para ir à escola, entre outros. 

■ Eleja algumas crianças que ficarão responsáveis por explicar o projeto e o motivo do encontro, e 

outras para fazerem as perguntas. Essa escolha pode acontecer por sorteio; indicação, 

considerando o perfil do aluno; ou mesmo pelo desejo do aluno. Registre o nome do aluno 

escolhido no calendário. 

■ É importante que diferentes crianças desempenhem esse papel de explicar o projeto ou fazer as 

perguntas; para tanto, é necessário fazer um rodízio cada vez que um convidado for à escola. 

 

 

Assim que tiver as confirmações da participação dos familiares e a definição das datas dos 

encontros, elabore um calendário para deixar exposto na sala, a fim de que os estudantes organizem 

os dias e/ou horários das visitas dos familiares. Combine uma forma de revezamento entre os 

estudantes, para que não sejam sempre os mesmos a realizar a tarefa de registrar no calendário o 

nome do entrevistado e o horário em que irão recebê-lo. Esse revezamento poderá ser por meio de 

sorteio, seguindo a lista de ajudantes do dia ou dos aniversariantes. Ao marcarem as datas no 

calendário, os estudantes poderão controlar e acompanhar as visitas a serem realizadas e aquelas 

que já aconteceram. A organização ficará a critério da escola, sendo possível receber todos 

familiares no mesmo dia, em diferentes horários, ou definir de dois a quatro dias para recebê-los. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 4A – ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO 

NESSA ATIVIDADE, COM O SEU(SUA) PROFESSOR(A), VOCÊ VAI ORGANIZAR 

ALGUNS COMBINADOS PARA RECEBER OS CONVIDADOS. 
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ATIVIDADE 4B – ELABORANDO UM BILHETE 
 
 

HABILIDADES 

(EF01LP17) Produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, avisos, 

convites, receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais 

ou impressos), entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação 

comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF15LP05A) Planejar o texto que será produzido, com a ajuda do professor, conforme a 

situação comunicativa (quem escreve, para quem, para quê, quando e onde escreve), o 

meio/suporte de circulação do texto (impresso/digital) e as características do gênero. 

 

Planejamento 

■ Organização do grupo: atividade coletiva com mesas organizadas em semicírculo. 

■ Materiais necessários: diferentes modelos de bilhetes. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

 

■ Explique a respeito das funções que o bilhete tem. 

■ Informe que os bilhetes são textos utilizados no cotidiano e que geralmente são 

breves. Eles têm carácter informativo e sua estrutura requer alguns elementos. 

■ Além dessas demarcações relacionadas às características estruturais do bilhete, 

assim como sua função, retome e aprofunde questões importantes sobre a presença 

da letra maiúscula no início das frases e o sentido de a escrita ser da esquerda para 

a direita.  

■ Retome a questão da presença de letras e de números, quando no registro de 

quantidades ou de datas, para a escrita de um texto.  

■ Leia alguns bilhetes para os estudantes de modo que se familiarizem com esse gênero textual e 

troquem ideias sobre o que é comum em relação ao: destinatário do texto, conteúdo dos bilhetes, 

tamanho do texto, formas de iniciar e finalizar o texto. 

■ Converse sobre o bilhete que farão juntos e sobre as informações que precisam constar no texto 

(para quem irão escrever, o que irão dizer, por que…). Registre na lousa esse pequeno 

levantamento. 

■ Elabore um bilhete, junto com as crianças, contando sobre o projeto das brincadeiras e convidando 

o familiar para vir à escola ensinar a brincadeira que fez parte de sua infância. Nesse momento, as 

crianças ditam para o professor, que escreve na lousa. 

■ Para cada trecho elaborado oralmente, peça às crianças que ditem para você como se estivessem 

escrevendo o bilhete. Garanta que, enquanto ditam, elas respeitem seu ritmo de escrita.  

■ Ao longo da produção e ao final, faça a leitura do texto e pergunte aos estudantes se o texto ficou 

bem-escrito, se é necessário fazer algum ajuste. Nesse momento, retome a finalidade do bilhete e 

para quem está sendo escrito. 

 

IMPORTANTE 
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Como esta é uma atividade de produção de textos pelos estudantes, é importante que, 

durante a produção, eles se guiem pelo que combinaram de escrever, ou seja, pelo 

planejamento do texto. 

 

DICA PARA O(A) PROFESSOR(A) 

Ao finalizar um trecho, leia o texto em voz alta e pergunte se acham que está claro e 

bem-escrito, ou mesmo se falta alguma informação importante. Nesse momento, retome a 

finalidade do bilhete e o interlocutor, de modo que a resposta a ser dada considere esses 

dados. Ao terminar o texto, leia-o em voz alta e pergunte se acham que está claro, bem-

escrito e se desejam complementar com mais alguma informação (mais uma vez, as 

referências a serem retomadas são: para quem o bilhete está sendo escrito e por quê). 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 4B – ELABORANDO UM BILHETE 

 

COM A AJUDA DO(A) PROFESSOR, VOCÊ E SEUS(SUAS) COLEGAS ELABORARÃO 

UM BILHETE PARA CONVIDAR UM FAMILIAR PARA VIR À ESCOLA ENSINAR A 

BRINCADEIRA ELEITA. 

 

 

ATIVIDADE 4C – ENCONTRANDO COM OS(AS) CONVIDADOS(AS) – HORA DE 

BRINCAR 

 

HABILIDADES 

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os 

turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento 

adequadas, de acordo com a situação comunicativa e o papel social do interlocutor. 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e 

ritmo adequado. 
 

Planejamento 

 

■ Organização do grupo: coletivamente. 

■ Duração aproximada: a duração irá variar de acordo com a organização desse momento. O 

recomendável é que cada encontro dure no máximo 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

 

■ Organize o espaço em que receberão os convidados, expondo as listas já produzidas e as 

pesquisas realizadas. 

■ Apresente o familiar, explicando a relação de parentesco com o(a) aluno(a). 

■ Chame os(as) estudantes responsáveis pela explicação do projeto para que informem o 

convidado sobre o trabalho. 

■ Peça aos estudantes responsáveis pelas perguntas que iniciem a entrevista, enquanto os demais 

ouvem as explicações. 
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■ Ao final da entrevista, proponha que todos brinquem, deixando o convidado à vontade para 

participar ou observar a brincadeira. 

■ Repita esses procedimentos com os demais convidados. 

 

DICA PARA O(A) PROFESSOR(A) 

Durante a apresentação do convidado, tome nota de informações que possam contribuir 

para a compreensão da brincadeira, ou mesmo de detalhes importantes na recuperação, 

posteriormente. 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 4C – ENCONTRANDO COM OS(AS) CONVIDADOS(AS) – HORA DE 

BRINCAR 

 

VOCÊS, EM PARCERIA COM O(A) PROFESSOR(A), RECEBAM OS(AS) 

CONVIDADOS(AS) QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO.  

OUÇAM AS EXPLIÇÕES DOS(AS) CONVIDADOS(AS) COM ATENÇÃO! DEPOIS 

BRINQUEM COM OS(AS) COLEGAS. 

 

 

ETAPA 5 – BRINCADEIRANDO E REGISTRANDO 

ATIVIDADE 5A – HORA DE BRINCAR USANDO AS REGRAS  

 

HABILIDADES 

(EF15LP05C) Produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação 

comunicativa. 

 

Planejamento 

 

■ Organização do grupo: coletivamente. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

 

Encaminhamentos 

 

■ Depois do encontro, escolha uma brincadeira e deixe que as crianças brinquem, agora com as 

regras conhecidas. 

■ Após a brincadeira, registre em um cartaz, junto com os(as) estudantes, alguns dados importantes 

sobre a referida brincadeira: nome, quem a ensinou, impressões sobre ela (se gostaram, acharam 

fácil ou difícil, entre outras). 
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■ Nesse momento, o importante é recuperar com as crianças informações relevantes, que possam ser 

aproveitadas em outros momentos, sem se preocupar com o registro formal, ou mesmo em seguir 

uma ficha informativa. 

Repita essa sequência de ações para as quatro brincadeiras.



 

42 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 5A – HORA DE BRINCAR USANDO AS REGRAS  

 

O(A) PROFESSOR(A) ORGANIZARÁ A CLASSE PARA UM MOMENTO DE BRINCADEIRA 

FAZENDO USO DAS REGRAS QUE FORAM DESCOBERTAS NO ENCONTRO.  

APÓS A BRINCADEIRA, JUNTO COM O(A) PROFESSOR(A), FAÇA UM REGISTRO DE 

ALGUNS DADOS IMPORTANTES. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ETAPA 6 – TEXTO INSTRUCIONAL 
Nessa etapa, os estudantes poderão conhecer e aprender mais sobre algumas das 

brincadeiras pesquisadas na etapa 1, a partir da leitura de textos instrucionais. Dessa forma, podem 

compreender que é possível aprender a partir de diferentes fontes de informação. 
 

ATIVIDADE 6A – APRENDENDO A BRINCAR A PARTIR DA LEITURA DE TEXTOS 

INSTRUCIONAIS 

 

HABILIDADES 

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já 

com certa autonomia, listas, bilhetes, convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou 

impressos), entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do texto. 

 

Planejamento 

 

■ Organização do grupo: coletivo. 

■ Materiais necessários: kit multimídia e textos digitalizados que contenham regras de brincadeiras 

para projetar. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

 

■ Planeje sua atividade procurando, em livros ou na internet, regras de brincadeiras para projetar em 

data show para os estudantes. 

■ Escolha a regra de uma das brincadeiras escolhidas pelas atividades anteriores. 

■ Informe que esse texto tem como objetivo informar as regras da brincadeira escolhida. Mostre a 

sua estrutura a partir do título, dos materiais necessários, da quantidade de pessoas, da organização 

e de como se brinca. 

■ Também os incentive a observar as ilustrações ou imagens que compõem o texto, assim como suas 

legendas, pois podem contribuir com a compreensão do texto. 
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■ Explore todas as características do gênero coletivamente. 

■ Depois da leitura, converse com a classe para saber se todos compreenderam as regras e convide-

os para brincar no pátio da escola. 

  

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 6A – APRENDENDO A BRINCAR A PARTIR DA LEITURA DE TEXTOS  

VOCÊ E SEUS(SUAS) COLEGAS IRÃO CONHECER E APRENDER MAIS SOBRE AS 

BRINCADEIRAS VISTAS NA ETAPA ANTERIOR, A PARTIR DA LEITURA DE TEXTOS. 

 

 

 

ETAPA 7 – PRODUZINDO UMA FICHA 

ATIVIDADE 7A – PRODUZINDO EM GRUPO UMA FICHA INFORMATIVA 

 

HABILIDADES 

(EF01LP17) Produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, avisos, 

convites, receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 

impressos), entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, 

o tema/ assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

 

Planejamento 

 

■ Organização do grupo: atividade coletiva com mesas organizadas em semicírculo. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

 

■ Relembre com o grupo o produto final e a razão de estarem conhecendo mais sobre algumas 

brincadeiras tradicionais. 

■ Recupere as etapas já realizadas e levante, junto com os(as) estudantes, o que ainda falta fazer. 

■ Explique que farão uma ficha informativa sobre uma das brincadeiras. Informe que, em outros 

momentos, escreverão as fichas das outras brincadeiras que comporão o painel. 

■ Mostre o modelo da ficha da brincadeira e leia cada um dos itens, indicando onde está escrito. 

■ Levante, oralmente, o que deve conter cada item. 

■ Reproduza a ficha na lousa ou em data show e preencha cada item com a ajuda dos estudantes. 

Peça-lhes que ditem a você o que deve ser escrito. 

■ Ao longo da produção e ao final, faça a leitura do texto e pergunte para os(as) estudantes se ele 

ficou bem-escrito e se é necessário fazer algum ajuste. Nesse momento, recupere a finalidade do 

texto e o leitor pretendido, de modo que a análise solicitada respeite esses parâmetros. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 7A – PRODUZINDO EM GRUPO UMA FICHA INFORMATIVA 

 

 

VOCÊ E SEUS(SUAS) COLEGAS, COM A AJUDA DO(A) PROFESSOR(A), 

PREENCHERÃO COLETIVAMENTE A FICHA DA BRINCADEIRA COM AS 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS: 

 

 

FICHA DA BRINCADEIRA 

 

TÍTULO: 

 

QUEM ENSINOU: 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 

COMO BRINCAR: 

 

 

 

ATIVIDADE 7B – PRODUÇÃO DE TEXTO EM DUPLAS  

 

HABILIDADES 

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros e 

letras. 

(EF01LP06) Segmentar oralmente as palavras. 

(EF01LP13) Comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra (começo, meio e fim). 

(EF01LP12B) Segmentar palavras, ainda que não convencionalmente, na produção escrita de 

textos de diferentes gêneros. 

(EF01LP17) Produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, avisos, 

convites, receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 

impressos), entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF01LP24) Manter a estrutura composicional própria de textos como entrevistas, curiosidades, 

entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa (digitais ou impressos), na escrita 

ou produção oral. 

 

Planejamento 

■ Organização do grupo: em duplas produtivas. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

■ Antes da aula, prepare as fichas que serão preenchidas junto com os estudantes. O modelo 

é o mesmo da Atividade 7A.  
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■ Relembre com os estudantes o percurso realizado até o momento e levante as etapas que 

ainda faltam para o dia do evento. 

■ Retome a ideia do produto final – manhã/tarde de brincadeiras, em que ensinarão as 

brincadeiras aprendidas a convidados – e relembre a importância do painel com a programação 

das brincadeiras que farão parte do evento e respectivas fichas informativas. 

■ Retome a lista das brincadeiras selecionadas para o dia do evento. Relembre os passos 

realizados na elaboração da ficha para a brincadeira escolhida realizada na etapa 7. 

■ Entregue as fichas para as duplas. Decida com os(as) estudantes qual será a brincadeira a ser 

preenchida na ficha. Circule pelas duplas fazendo as intervenções necessárias, respeitando os 

níveis de hipóteses de escrita de cada dupla. É importante inseri-las no contexto de produção de 

textos de forma que possam escrever, em colaboração com os colegas e/ou com a ajuda do 

professor, as informações necessárias na ficha informativa, considerando a situação comunicativa 

para o dia do evento.  

■ Chame a atenção para a estrutura composicional própria da ficha. Nessa atividade não há 

necessidade de se chegar à escrita convencional, o mais importante será a interação e a 

oportunidade de refletir sobre o sistema. Seguindo o mesmo procedimento, escreva outras fichas, 

que deverão estar reproduzidas na lousa ou no projetor multimídia. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 7B – PRODUÇÃO DE TEXTO EM DUPLAS  

 

VOCÊ E SEU(SUA) COLEGA PREENCHERÃO UMA FICHA DA BRINCADEIRA 

ESCOLHIDA PELO GRUPO: 

 

TÍTULO: 

 

QUEM ENSINOU: 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 

COMO BRINCAR: 

 

 

 

 

ATIVIDADE 7C – REVISÃO COLETIVA DA FICHA INFORMATIVA 

 

HABILIDADES 

(EF15LP06) Reler e revisar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, o texto 

produzido, fazendo cortes, acréscimos, reformulações e correções em relação a aspectos 

discursivos (relacionados ao gênero) e aspectos linguístico-discursivos (relacionados à língua). 

(EF01LP21B) Revisar e editar listas de regras, regulamentos, entre outros textos produzidos, 

cuidando da apresentação final do texto. 

 



 

46 

 

Planejamento 

 

■ Organização do grupo: coletivamente. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

■ Material necessário: ficha de uma das duplas, kit multimídia, folha papel pardo. 

 

Encaminhamentos 

 

■ Antes da aula, escolha a produção de uma das duplas, para realizar a revisão coletiva com foco na 

linguagem que se escreve. Para compor o painel, é preciso que as fichas estejam bem-escritas; 

portanto, esse momento será precioso para a reflexão com os estudantes. 

■ Transcreva a ficha em uma folha de papel pardo ou digite e projete em data show.  

■ Converse com os estudantes que escolheram uma escrita de uma das duplas e que, para compor o 

painel, é preciso que esta esteja revisada para ficar bem-escrito. Isso é um procedimento de todo 

leitor e escritor proficiente. 

■ Faça uma primeira leitura e, em seguida, retome parte a parte do texto, perguntando se está bem-

escrito e que mudanças os estudantes propõem. 

■ Você pode pedir aos estudantes que recorram a outros registros escritos na sala de aula, como lista 

de nomes, cartazes de cantigas e parlendas, entre outros, para se chegar à escrita convencional. 

■ Caso alguma palavra não esteja escrita corretamente, você poderá criar uma situação de 

aproximação entre as escritas ou informar ao grupo como se escreve. 

 
 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 
ATIVIDADE 7C – REVISÃO COLETIVA DA FICHA INFORMATIVA 

 

VOCÊ E SEU(SUA) COLEGA IRÃO REVISAR UMA DAS FICHAS ELABORADAS, 

JUNTO COM O(A) PROFESSOR(A). 

 

 

 

ETAPA 8 – SELEÇÃO DE IMAGENS 

ATIVIDADE 8A – SELECIONANDO IMAGENS PARA UM PAINEL 

 

HABILIDADES 

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros e 

letras. 

(EF01LP06) Segmentar oralmente as palavras. 

(EF01LP13) Comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra (começo, meio e fim). 

(EF01LP12B) Segmentar palavras, ainda que não convencionalmente, na produção escrita de 

textos de diferentes gêneros. 

(EF12LP11A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 

textos do campo da vida pública (fotolegendas, manchetes, notícias digitais ou impressas, entre 

outros), considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 

do gênero. 
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(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os 

textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis. 

(EF15LP05B) Pesquisar, em meios impressos e/ou digitais, informações necessárias à produção 

do texto, organizando os dados e as fontes pesquisadas em tópicos. 

(EF15LP05C) Produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação 

comunicativa. 

(EF12LP11B) Revisar e editar fotolegendas, manchetes, notícias digitais ou impressas, entre 

outros textos produzidos, cuidando da apresentação final do texto. 

 

 

Planejamento 

■ Organização do grupo: duplas. 

■ Material necessário: imagens copiadas de livros, de sites e blogs da internet.  

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

■ Professor(a), pesquise nos meios multimídia escritores, pintores e escultores que retratam 

brincadeiras em suas produções, a fim de explorá-las com os(as) estudantes. 

■ Explique para eles que observarão algumas imagens de pintores e escultores famosos que 

retrataram brincadeiras em suas produções. 

■ Combine que este material será exposto na sala para que observem os detalhes e possam conhecer 

melhor as obras que depois serão utilizadas para compor o painel do evento final. 

■ Exiba, em projetor multimídia, as imagens escolhidas e inicie o trabalho, incentivando os 

estudantes a dizerem o que imaginam que essas obras irão retratar, se já ouviram falar sobre algum 

pintor que utilizou esse tema em suas obras, entre outros aspectos. 

■ Converse com os estudantes sobre quais brincadeiras identificam nas imagens; de que modo 

parece que as crianças estão brincando; se precisaram de algum material; se estão brincando 

sozinhas ou não; onde estão brincando; se é dia, tarde ou noite na tela; de que maneira conseguiram 

descobrir isso, entre outros aspectos. 

■ Depois, ofereça para as duplas algumas imagens de brincadeiras que retratem aquelas escolhidas 

por eles para compor o painel do projeto. Peça-lhes que, primeiro, conversem sobre as imagens e 

quais brincadeiras elas retratam, a fim de que a dupla escreva a legenda para a foto.  

■ Circule pela sala, observe como as duplas estão escrevendo as legendas e faça as intervenções 

necessárias. 

■ Ao término das escritas, realize, mesmo que em outro dia, a atividade de escrita coletiva para 

assegurar a escrita convencional das legendas. 

■ Terminada a revisão das escritas, leve a turma à sala de multimídia para que as duplas escrevam, 

nos computadores, as legendas abaixo das imagens que serão impressas e expostas no mural 

(escritas com letra bastão), com o título da obra e o nome do autor (que poderão ser as próprias 

crianças). 
 

Dica para o(a) professor(a) 

É fundamental que os(as) estudantes tenham acesso a imagens que contribuam para ampliar 

o repertório deles. Assim, é de extrema importância que as imagens pesquisadas por você 

fiquem expostas na sala de aula, junto às etapas do projeto, para assim contribuírem tanto 

para ampliar o repertório de imagens e autores conhecidos pelas crianças quanto para 

compor a ambientação. O(A) professor(a) especialista de Arte poderá ajudá-lo nessa 
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pesquisa de material, além de se criar a possibilidade de explorar a leitura de algumas obras 

nas aulas de Arte. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 8A – SELECIONANDO IMAGENS PARA UM PAINEL 

 

NESTA ATIVIDADE, VOCÊ E SEUS(SUAS) COLEGAS SELECIONARÃO ALGUMAS 

IMAGENS QUE RETRATEM BRINCADEIRAS PARA COMPOR UM PAINEL PARA A 

SALA DE AULA. 

 

 

 

 

ETAPA 9 – PLANEJAMENTO DO EVENTO 
 

Até esse momento do projeto, os(as) estudantes realizaram diferentes atividades buscando 

ampliar o repertório de brincadeiras e conhecer mais suas regras, por meio do relato de pessoas e 

pela leitura de textos, além de vivenciarem várias brincadeiras. Todo esse processo foi essencial 

para construírem conhecimento e poderem assumir o papel de monitores no dia do evento final. 

Na etapa 9, o objetivo é planejar esse evento final; assim, terão que definir quais e quantas 

brincadeiras serão e para quem se destinará o trabalho, entre outros aspectos. 

 

ATIVIDADE 9A – PLANEJANDO O EVENTO 

 

HABILIDADES 

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os 

turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento 

adequadas, de acordo com a situação comunicativa e o papel social do interlocutor. 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e 

ritmo adequado. 

 

 

Planejamento 

 

■ Organização do grupo: atividade coletiva, com mesas organizadas em semicírculo.  

■ Material: cartolina ou papel pardo. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

 

 

Encaminhamentos 

 

■ Recupere com o grupo a proposta do produto final, relembre as etapas já realizadas e 

identifique o que ainda falta fazer. 
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■ Faça um levantamento do que precisam definir para planejar o evento. Ouça as ideias 

dos(as) estudantes e também dê sugestões sobre o que devem considerar para esse momento. 

■ Em um cartaz, registre quantas e quais brincadeiras farão parte do evento, quais locais 

serão utilizados, quantos estudantes desejam ser monitores em cada brincadeira, quem serão os 

convidados e, finalmente, como poderão registrar o dia da brincadeira. 

■ Depois de todo o processo percorrido durante o desenvolvimento do projeto, chegou o 

momento de os estudantes colocarem em jogo todo o conhecimento construído nas diferentes 

etapas, a fim de organizar o produto final. 

■ Nessa etapa, eles terão um momento para ensaiar o papel de monitor, quando devem 

explicar determinada brincadeira, assim como selecionar as imagens que comporão o painel e as 

fichas informativas. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 9A – PLANEJANDO O EVENTO 

 

O(A) PROFESSOR(A), EM PARCERIA COM VOCÊS, DEFINIRÁ AS AÇÕES NECESSÁRIAS 
PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO. 
 

 

ATIVIDADE 9B – PLANEJANDO AS BRINCADEIRAS 

 

HABILIDADES 

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os 

turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas, 

de acordo com a situação comunicativa e o papel social do interlocutor. 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e 

ritmo adequado. 

(EF15LP12) Atribuir sentido a aspectos não linguísticos (paralinguísticos), observados na fala, 

como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), 

expressão corporal e tom de voz. 

 

 

Planejamento 

■ Organização do grupo: em duplas, de acordo com as brincadeiras selecionadas. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

 

■ Relembre com o grupo o planejamento realizado na atividade anterior, assim como as duplas 

de monitores responsáveis por ensinar determinada brincadeira. 

■ Combine com os estudantes que, a cada dia, dois ou três deles vivenciarão e explicarão para 

os demais colegas da sala como é a brincadeira escolhida. Os(as) colegas que conhecem a 

brincadeira poderão dar dicas e sugestões sobre a melhor forma de: dar a explicação, qual postura 

assumir, qual o volume de voz mais adequado, se o ritmo utilizado pela dupla ajudou ou não a 

compreender a brincadeira, entre outros aspectos. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 9B – PLANEJANDO AS BRINCADEIRAS 

 

NESTA ATIVIDADE, O(A) PROFESSOR(A), EM PARCERIA COM VOCÊS, PLANEJARÁ A 
ORGANIZAÇÃO DAS BRINCADEIRAS ESCOLHIDAS. 
 
 

 

ATIVIDADE 9C – ELABORANDO O PAINEL: SELEÇÃO DAS IMAGENS QUE 

COMPORÃO AS FICHAS INFORMATIVAS E OS LOCAIS DAS BRINCADEIRAS 

 

HABILIDADES 

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os 

turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento 

adequadas, de acordo com a situação comunicativa e o papel social do interlocutor. 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e 

ritmo adequado. 

 

Planejamento 

 

■ Organização do grupo: inicialmente no coletivo, depois em dois grandes grupos e, por 

último, em uma roda. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

■ Materiais necessários: papel, cartolina, canetinha hidrocor, cola, cópias de imagens de 

brincadeiras (fichas informativas referente às brincadeiras). 

 

Encaminhamentos 

 

■ Antes da aula, prepare todos os materiais elaborados pelos estudantes ao longo do projeto. 

■ Coletivamente, defina como será o painel, que deverá ter uma parte com a programação e outra 

com as fichas das brincadeiras para os convidados se orientarem no momento da escolha, bem 

como as imagens. 

■ Convide os estudantes a apreciarem todos os registros realizados e expressarem suas opiniões e 

impressões a respeito das imagens, legendas e fichas informativas.  

■ Explique para o grupo que juntos construirão um painel e que será preciso pensar no melhor 

local para deixá-lo exposto e bem organizado, contendo todas as imagens das brincadeiras 

selecionadas com suas legendas (realizadas em etapas anteriores pelos estudantes) e as fichas 

informativas. 

■ Depois disso, organize o trabalho: explique que trabalharão em dois grandes grupos: um deles 

ficará responsável por selecionar imagens com suas legendas para compor o painel e as fichas 

informativas, e o outro por escrever as placas e organizar as fichas já produzidas. 

■ Levante, com os estudantes, ideias sobre o que devem escrever nessas placas e registre na lousa 

as sugestões. As placas informativas podem ser: setas indicando locais de brincadeira, locais com 

entrada proibida, indicações de banheiros, entre outras. 

■ Circule pela sala enquanto os grupos trabalham, orientando-os no que for necessário. 
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■ No final da atividade, faça uma grande roda para que os estudantes compartilhem as escolhas e 

expliquem, quando necessário, o material elaborado. 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 9C – ELABORANDO O PAINEL: SELEÇÃO DAS IMAGENS QUE 

COMPORÃO AS FICHAS INFORMATIVAS E OS LOCAIS DAS BRINCADEIRAS 

 

 

O(A) PROFESSOR(A) DEFINIRÁ, JUNTAMENTE COM VOCÊ E SEUS(SUAS) COLEGAS, 
COMO IRÁ ORGANIZAR O PAINEL. 
 

 

ETAPA 10 – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA DE BRINCADEIRAS 

ATIVIDADE 10A – ELABORANDO A PROGRAMAÇÃO 

 

HABILIDADES  

(EF15LP07A) Editar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, a versão final 

do texto em suporte adequado (impresso ou digital). 

(EF15LP07B) Inserir à edição final do texto, quando for o caso, fotos, ilustrações e outros recursos 

gráfico-visuais. 

Planejamento 

 

■ Organização do grupo: pequenos grupos na sala de informática. 

■ Materiais necessários: diferentes modelos de programação de eventos, cartazes, computadores, 

software (edição de texto). 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

■ Organize, previamente, alguns modelos de programação de eventos que circulam pela internet.  

■ Com o uso do data show, mostre para os estudantes as programações selecionadas e explore 

todas as suas características.  

■ Levante aspectos comuns observados nas diferentes programações, tanto no que se refere à 

apresentação – título, informações em destaque, modo de organizar no espaço do papel, entre 

outros – como ao conteúdo. 

■ Em seguida, elabore o cartaz da programação junto com os estudantes, utilizando o software de 

edição de texto, sendo você, professor(a), o escriba. Construam juntos para que o texto fique bem-

escrito, podendo inserir também algumas imagens. Depois de elaborado coletivamente, imprima 

várias cópias para serem afixadas em pontos estratégicos na escola. 

 

Dica para o(a) professor(a) 

A programação deverá conter informações como: nome da brincadeira, número de 

participantes em cada uma, local em que será realizada, horário do evento, nome dos(as) 

estudantes monitores e os responsáveis por ensinar a brincadeira. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 10A – ELABORANDO A PROGRAMAÇÃO 

 

COM A AJUDA DO(A) PROFESSOR(A), ELABORE UM CARTAZ COM A PROGRAMAÇÃO 
DO EVENTO. 
 
 

ETAPA 11 – DIA DA BRINCADEIRA  

 

ATIVIDADE 11A – REALIZANDO O EVENTO 

 

HABILIDADES 

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os 

turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas, 

de acordo com a situação comunicativa e o papel social do interlocutor. 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e 

ritmo adequado. 

 

Planejamento 

 

■ Organização do grupo: coletivamente. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

 

■ Realize a atividade garantindo que os(as) estudantes possam se colocar com autonomia e tente 

resolver o que lhes for questionado, como, por exemplo, as regras das brincadeiras e participar de 

situações em que possam brincar. 

 

Professor(a):  

Propicie esse momento aos estudantes para que se coloquem como protagonistas do evento. 

Observe seus papéis e como se posicionam, como interagem com os convidados. Faça 

registros para direcionar a roda de conversa sobre as impressões e o resultado do evento.  

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 11A – REALIZANDO O EVENTO 

 

NESTA ATIVIDADE, VOCÊS TERÃO PARTICIPAÇÃO COLABORANDO PARA O EVENTO 
COM AUTONOMIA E ORGANIZAÇÃO. 
 

 

ATIVIDADE 11B – AVALIANDO O EVENTO 
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HABILIDADES 

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os 

turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas, 

de acordo com a situação comunicativa e o papel social do interlocutor. 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e 

ritmo adequado. 

 

Planejamento 

 

■ Organização do grupo: coletivamente. 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

 

 

Encaminhamento 

 

■ Após a realização do evento, faça uma roda de conversa com os(as) estudantes para que 

eles avaliem as experiências do dia de brincadeiras: o que deu certo, o que não deu certo e as 

impressões. Nessa roda também é importante recuperar todo o processo vivido, desde o que deu 

origem ao projeto até o momento da culminância, de modo que os estudantes tomem consciência 

deste processo e de tudo o que foi envolvido em cada uma das etapas, sugerindo brincadeiras para 

outros dias com novos convidados.  

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 11B – AVALIANDO O EVENTO 

APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO, O(A) PROFESSOR(A) FARÁ UMA RODA 

DE CONVERSA COM VOCÊS PARA QUE AS EXPERIÊNCIAS DO DIA DE 

BRINCADEIRAS SEJAM AVALIADAS, PENSANDO NO QUE DEU CERTO, NO 

QUE NÃO DEU CERTO E DEMAIS IMPRESSÕES. 
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UNIDADE 4 
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ATIVIDADES HABITUAIS 

 

LEITURA PELO(A) PROFESSOR(A) 

TRAVA-LÍNGUA 

 

LEITURA PELO(A) PROFESSOR(A) – TRAVA-LÍNGUA 

 

Habilidades  

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros e 

letras. 

(EF01LP09) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre seus sons e suas 

partes (aliterações, rimas, entre outras). 

(EF01LP13) Comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra (começo, meio e fim). 

(EF01LP19) Recitar parlendas, quadrinhas, trava-línguas, entre outros textos, observando a 

entonação e as rimas. 

 

Planejamento 

■ Organização do grupo: a atividade é coletiva, e os estudantes podem ficar em suas carteiras. 

■ Materiais necessários: Livro de Coletâneas de Atividades do(a) aluno(a), painel com os trava-

línguas lidos para os(as) alunos(as).  

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

 

■ Explique aos(as) alunos(as) que nesta aula você lerá um texto diferente, pertencente ao gênero 

chamado trava-língua, que também faz parte do folclore brasileiro.  

■ Diga aos alunos que o trava-língua é um texto de fácil memorização, que apresenta em alguns 

momentos rimas, repetições e trocadilhos, fazendo deste texto uma brincadeira. 

■ Explique aos alunos que eles irão aprender um novo texto e que, além de ouvirem, farão a leitura 

na Coletânea de Atividades e depois irão recitar.  

■ Leia o trava-língua com os(as) estudantes várias vezes, de modo a garantir que todos o saibam de 

cor. 

■ Escreva o texto lido em um cartaz com letra bastão. Faça um trava-língua por dia. 

■ Em seguida, faça uma leitura apontando onde você está lendo. 



 

56 

 

■ Distribua o material do(a) aluno(a) e solicite que acompanhem a sua leitura, cada um olhando 

para o próprio texto. 

■ Leia uma vez e certifique-se de que todos estão acompanhando a leitura, recitando o trava-língua 

junto com você. 

■ Leia uma segunda vez, mas peça-lhes agora que tentem acompanhar a leitura, passando o dedo 

por cima do texto e tentando ajustar aquilo que leem ao que falam, ou seja, devem terminar de 

falar quando chegarem à última palavra.  

■ Leia verso por verso, mostrando para eles que cada verso é uma linha, pois assim fica mais fácil 

os estudantes acompanharem. 

■ Repita a leitura mais uma vez, para que tenham melhores chances de ajustar aquilo que falam ao 

texto impresso. 

■ Após, a leitura, proponha uma competição de trava-línguas entre os(as) alunos(as). Para este 

momento, você, professor(a), poderá selecionar outros trava-línguas além dos lidos nesta 

atividade, para assim enriquecer o universo de leitura de nossos alunos. Para que este momento 

seja produtivo, é importante que os(as) alunos(as) treinem a leitura antes de participarem desta 

competição; assim se sentirão mais seguros. 

■ Deixe-os levarem o material do(a) aluno(a) para casa, a fim de lerem para seus familiares. 

 

PROFESSOR(A): 

Os trava-línguas se caracterizam como desafios que consistem em dizer, com rapidez e de maneira 

correta, versos ou frases com muitas sílabas difíceis de pronunciar. São chamados assim devido à 

dificuldade que proporcionam a quem tenta pronunciá-los sem tropeços, ou, como o próprio nome 

diz, sem “travar a língua”. Além do aspecto sonoro no trava-língua, que se destaca fortemente, 

pode-se trabalhar a compreensão do texto. É importante que as atividades em sala de aula possam 

oportunizar situações de leitura de pequenos textos, como adivinhas, quadrinhas ou mesmo trava-

línguas, para que os alunos consigam identificar a ideia central e os principais aspectos. 
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ATIVIDADES HABITUAIS 

LEITURA E ESCRITA DE LISTAS 

HABILIDADES 

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros e 

letras. 

(EF01LP03) Comparar escritas convencionais e não convencionais, observando semelhanças e 

diferenças. 

(EF01LP06) Segmentar oralmente as palavras. 

(EF01LP09) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre seus sons e suas 

partes (aliterações, rimas, entre outras). 

(EF01LP13) Comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra (começo, meio e fim). 

(EF01LP12A) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco 

(segmentação), ao atingir a hipótese alfabética. 

 

PLANEJAMENTO 

■ Organização da classe: os(as) alunos(as) realizarão a atividade individualmente. 

■ Tempo da atividade: 1 aula (50 minutos). 

■ Material necessário: Coletânea de Atividades do(a) aluno(a). 

 

Encaminhamentos  

■ Relembre os(as) alunos(as) que, na unidade anterior, eles já vivenciaram este momento 

de leitura e escrita de listas e que nesta atividade o desafio será maior, porque realizarão 

esta etapa sem a ajuda de um(a) colega, pois a construção da leitura e da escrita estará em 

jogo neste momento. 

■ Faça um levantamento dos conhecimentos prévios dos(as) alunos(as) acerca do tema a 

ser trabalhado e de sua finalidade, lembrando que cada atividade abrangerá um tema 

diferente, portanto faz-se necessária a mesma abordagem para as demais atividades. 

■ Envolva os alunos na atividade por meio de perguntas como:  

• Quais são os times de futebol nacionais conhecidos por vocês?  

• E quais são os times internacionais conhecidos por vocês? 

• Por que vocês acham que o futebol é um dos esportes prediletos dos brasileiros? 

■ Para as atividades 2 e 3, levante outras questões que sejam concernentes ao tema (lista de 

contos e lista de jogos/brincadeiras). 

■ Diga aos alunos que eles irão construir uma lista de palavras na atividade 1 e, nas 

atividades 2 e 3, eles irão ler uma lista para identificar o que está sendo solicitado. 

■ Realize uma atividade por vez, para que assim você, professor(a), possa acompanhar 

todas as etapas de construção da leitura e escrita dos(as) alunos(as), bem como realizar a 

etapa de revisão das escritas produzidas. 

■ Circule pela sala, observando e auxiliando na reflexão das escritas das palavras, fazendo 

as interferências necessárias a cada nível de escrita, de maneira individual. 

■ Depois da atividade realizada, chame no quadro alguns alunos para escreverem as 

palavras que foram utilizadas, proporcionando situações diversas de aprendizagem onde 

possam colocar em jogo tudo o que sabem e sejam desafiados em seus saberes para que 
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avancem no sistema de escrita. 

■ Organize a “Atividade de Auditório”. Nesta atividade você, professor(a), seleciona 

alguns alunos com hipóteses diferentes e solicita a eles que escrevam o nome do time 

escolhido. Assim, cada aluno(a) observa a escrita feita pelo seu(sua) colega e reflete se 

concorda ou não com ela, tendo a opção de fazer uma nova escrita, sem apagar a do seu 

colega, favorecendo a comparação com a sua escrita individual.  

■ Para as atividades 2 e 3, é importante checar os conhecimentos dos(as) alunos(as) quanto 

à leitura.  

■ Antecipe o tema das listas para que assim os alunos possam levantar hipóteses. 

■  Levante questões como: 

• Que palavras estão escritas no quadro? 

• Por que acham que são essas palavras?  

• Com que letra inicia? E com que letra termina? 

■ Promova uma discussão, permitindo aos alunos que justifiquem suas respostas, e ajuste 

as ideias colocadas por eles.  

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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RECONHECENDO OS DIFERENTES TIPOS DE LETRAS – MAIÚSCULAS, 

MINÚSCULAS E CURSIVA 

Um dos maiores desafios que enfrentamos nos Anos Iniciais está relacionado aos registros 

em letra cursiva realizados por estudantes que, muitas vezes, chegam nos 3º, 4º e 5º anos com 

registros que comprometem a estrutura textual e o sistema de pontuação, tornando os textos 

ilegíveis e/ou incompreensíveis. 

Uma das novidades do material refere-se à inserção da habilidade “EF01LP11 – Conhecer 

diferentes tipos de letras em formato imprensa e cursiva, maiúscula e minúscula, a partir do 

contato com diferentes textos que circulam socialmente”. 

O trabalho com essa habilidade deve ser iniciado após a compreensão da base alfabética. 

O contato com textos digitais e impressos favorece o desenvolvimento dessa habilidade, 

que implica no reconhecimento das diferentes formas de registro gráfico das letras. Na leitura, o 

reconhecimento da letra de imprensa maiúscula e minúscula é fundamental; mas, na escrita, deve-

se envolver também o uso da letra cursiva, o que favorece a agilidade no registro. 
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Lembramos que a recomendação é que, inicialmente, a prática em alfabetização seja 

orientada com o uso de letra maiúscula de imprensa, tanto em atividades de leitura quanto de 

escrita, mas, posteriormente, os materiais como livros, revistas, jornais impressos e digitais 

permitem o acesso a outros tipos de letra, favorecendo a análise e o reconhecimento de situações 

de uso dos diferentes tipos, além da letra cursiva, de uso mais frequente no contexto escolar.  

Esta habilidade requer que o aluno, após a compreensão do sistema de escrita, adquira 

proficiência na grafia de textos com os dois tipos de letra: imprensa e cursiva. 

Para isso, é importante que os diferentes tipos de letra estejam expostos em sala de aula, 

de forma que os(as) alunos(as) percebam as diferentes grafias das letras e, após a compreensão do 

sistema da base alfabética, respeitado o tempo de cada estudante, seja inserido o uso da letra 

cursiva. Faça-o de forma significativa, ou seja, com transcrição de trechos de poemas, músicas, 

cantigas, de forma que as atividades não se tornem cansativas e sem sentido. Contamos com sua 

ajuda, professor(a), para que essa transição seja realizada com suavidade e da forma mais natural 

possível.  

 

LENDO TEXTOS E RECONHECENDO OS DIFERENTES TIPOS DE LETRAS  

 

HABILIDADES 

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros e 

letras. 

(EF01LP06) Segmentar oralmente as palavras. 

EF01LP12A) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco 

(segmentação), ao atingir a hipótese alfabética. 

(EF01LP11) Conhecer diferentes tipos de letras: em formato imprensa (letra de forma maiúscula 

e minúscula) e cursiva. 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: em duplas. 

■ Tempo da atividade: 1 aula (50 minutos). 

■ Material necessário: livros do acervo literário, sulfite e cartaz. 

 

Encaminhamentos  

■ Professor(a), esta atividade pretende preparar os estudantes para conhecer diferentes tipos de 

letras, diferenciando-as entre maiúsculas e minúsculas, de imprensa ou cursiva. Previamente, 

pesquise e escolha livros do acervo que contenham escritas com letras maiúsculas e minúsculas. 

■ Inicie a aula fazendo um levantamento prévio sobre os diferentes tipos de letras: “Que tipos de 

letras vocês conhecem?”. Caso não demonstrem conhecimento da letra de imprensa e cursiva, 

explique que existem diferentes tipos de letras, sendo a letra de imprensa encontrada em revistas, 

jornais, teclados etc., e a cursiva, em listas de compras, bilhetes, recados, cartas etc. 

■ Registre no quadro uma palavra com diferentes grafias, escrevendo-a em letra maiúscula, 

minúscula e cursiva. Faça o mesmo com outras palavras de um mesmo campo semântico, como 

frutas, animais, objetos, entre outros.  

■ Em seguida, distribua os livros para as duplas. Peça aos(as) alunos(as) que observem as escritas 

contidas no livro escolhido por você.  

■ Circule pela sala e verifique como estão discutindo e observando as escritas dos textos. Pergunte: 
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como estão escritas as palavras? Diferenciam-se das palavras que iniciam com maiúsculas? 

■ Socialize as observações feitas pelos alunos registrando na lousa e/ou em cartaz essas observações. 

■ Exponha o alfabeto com diferentes grafias. Na sequência, solicite aos(as) alunos(as) que 

confeccionem uma tabela individual com o alfabeto contendo diferentes tipos de letras, como 

suporte para recorrerem sempre que necessário. Para isso, confeccione previamente envelopes 

usando como material o sulfite e/ou material acessível e recortes do alfabeto em diferentes tipos 

de letras, como impressa, manuscrita, maiúscula e minúscula. 

 

 

LENDO TEXTOS E RECONHECENDO OS DIFERENTES TIPOS DE LETRAS 

 

HABILIDADES 

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros e 

letras. 

(EF01LP06) Segmentar oralmente as palavras. 

(EF01LP12A) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco 

(segmentação), ao atingir a hipótese alfabética. 

(EF01LP11) Conhecer diferentes tipos de letras: em formato imprensa (letra de forma maiúscula 

e minúscula) e cursiva. 

 

 

Planejamento: 

■ Organização da classe: em duplas. 

■ Tempo da atividade: 1 aula (50 minutos). 

■ Material necessário: material do aluno ou cópias de letras de músicas. 

 

 

Encaminhamentos 

■ Professor, esta atividade pretende preparar os(as) estudantes para conhecer diferentes tipos de 

letras, diferenciando-as entre maiúsculas e minúsculas e a letra cursiva.  

■ Antes de entregar os materiais, é importante resgatar com os estudantes os diferentes tipos de 

grafias que podemos escrever.  

■ Novamente, registre no quadro uma palavra com diferentes grafias, escrevendo-a em letra 

maiúscula e minúscula. Faça o mesmo com outras palavras de um mesmo campo semântico, como 

frutas, animais, objetos, entre outros.  

■ Solicite aos alunos que leiam as palavras. Espera-se que os(as) alunos(as) alfabetizados consigam 

ler todas a palavras independentemente da grafia usada. Já os recém-alfabetizados ou em outras 

hipóteses podem apresentar dificuldades para ler as palavras na letra cursiva. Para isso, solicite 

aos alunos que recorram a um cartaz ou à tabela individual construída na aula anterior com o 

alfabeto contendo os diferentes tipos de letras. 

■ Após esse movimento, socialize as descobertas, ajustando as hipóteses apresentadas pelos(as) 

alunos(as). 

■ Entregue para cada dupla um envelope com palavras escritas com diferentes grafias (letra impressa 

maiúscula e minúscula e letra cursiva). É importante escolher palavras do mesmo campo 

semântico. 
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■ Entregue também uma atividade impressa para cada aluno, solicitando que relacionem uma mesma 

palavra escrita com letra cursiva e letra de imprensa. Peça aos(as) alunos(as) que procurem no 

envelope uma mesma palavra escrita de forma diferente e colem-na no local correspondente, de 

modo que comecem a reconhecer as palavras com letras cursivas. 

■ Procure chamar a atenção dos alunos para o traçado das letras cursivas, explicando que uma letra 

é ligada às demais na palavra. 

■ Circule pela sala observando as discussões nos grupos e faça intervenções como, por exemplo, 

solicitar que os alunos observem o alfabeto exposto na sala e identifiquem uma letra cursiva na 

qual estejam com dúvida. O ideal é que o alfabeto exposto tenha diferentes tipos de letras 

(imprensa maiúscula e minúscula e cursiva) ou explique que as letras cursivas são escritas 

“juntinhas”, uma letra é ligada a outra na palavra, sem tirar o lápis do papel. 

■ Faça um quadro na lousa socializando a atividade realizada para que os alunos possam fazer 

comparações mediante suas descobertas. 

■ Organize o quadro em duas colunas (uma para as palavras com letras de imprensa e outra para 

palavras com letras cursivas). Convide alguns alunos para socializarem as palavras escritas na 

atividade. É importante convidar alunos de diferentes grupos. Esses alunos devem escrever no 

quadro as palavras que encontraram no envelope, escritas com letra cursiva e com letra de 

imprensa, ou seja, uma mesma palavra escrita de diferentes formas.  

■ Observe junto com a turma se os(as) alunos(as) escreveram as palavras com o tipo de letra 

solicitado, bem como na coluna correta.  

■ Chame a atenção dos alunos para a grafia das letras cursivas, destacando o traçado de forma 

contínua, sem tirar o lápis do papel, e ressalte a diferença entre os dois tipos de letra (na imprensa, 

as letras aparecem separadas na palavra, e na cursiva, as letras aparecem ligadas umas às outras 

na palavra). 

 

Professor, segue quadro com sugestão de palavras: 

 

PROFESSOR(A), SEGUE SUGESTÃO DE ATIVIDADE COMO COMPLEMENTAÇÃO À 

MÚSICA “MESTRE ANDRÉ”, ONDE OS ALUNOS SERÃO DESAFIADOS A 

TRANSCREVEREM A MÚSICA NA LETRA CURSIVA. É IMPORTANTE QUE VOCÊ, 

PROFESSOR, CANTE A MÚSICA ABAIXO VÁRIAS VEZES PARA QUE OS ALUNOS 

POSSAM SE APROPRIAR DA CANÇÃO ANTES DE PASSAR PARA A ESCRITA. 
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MESTRE ANDRÉ 
 

FOI NA LOJA DO MESTRE ANDRÉ 

QUE EU COMPREI UM PIANINHO 

PLIM, PLIM, PLIM UM PIANINHO 

PLIM, PLIM, PLIM UM PIANINHO 

AI OLÉ, AI OLÉ 

FOI NA LOJA DO MESTRE ANDRÉ 

AI OLÉ, AI OLÉ 

FOI NA LOJA DO MESTRE ANDRÉ 

 

 

FOI NA LOJA DO MESTRE ANDRÉ 

QUE EU COMPREI UM VIOLÃO 

DÃO, DÃO, DÃO UM VIOLÃO 

DÃO, DÃO, DÃO UM VIOLÃO 

AI OLÉ, AI OLÉ 

FOI NA LOJA DO MESTRE ANDRÉ 

AI OLÉ, AI OLÉ 

FOI NA LOJA DO MESTRE ANDRÉ 

 

FOI NA LOJA DO MESTRE ANDRÉ 

QUE EU COMPREI UMA FLAUTINHA 

FLA, FLA, FLA, UMA FLAUTINHA 

FLA, FLA, FLA, UMA FLAUTINHA 

AI OLÉ, AI OLÉ 

FOI NA LOJA DO MESTRE ANDRÉ 

AI OLÉ, AI OLÉ 

FOI NA LOJA DO MESTRE ANDRÉ 

 
AGORA QUE VOCÊ JÁ APRENDEU A MÚSICA “MESTRE ANDRÉ”, ESCOLHA UM 

TRECHO DELA E TRANSCREVA-O EM LETRA CURSIVA.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Professor(a): essa é uma atividade que deverá ser introduzida na rotina semanal com 

diferentes tipos de palavras e/ou textos. 

 

 

 

 

 

TRANSCREVENDO TEXTOS PARA LETRA CURSIVA 

 

HABILIDADES 

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros e 

letras. 

(EF01LP06) Segmentar oralmente as palavras. 

(EF01LP12A) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco 

(segmentação), ao atingir a hipótese alfabética. 

(EF01LP11) Conhecer diferentes tipos de letras: em formato imprensa (letra de forma maiúscula 

e minúscula) e cursiva. 

 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: individual. 

■ Tempo da atividade: 1 aula (50 minutos). 

■ Material necessário: trechos de cantigas, parlendas, poemas, músicas, entre outros. 
 

 

Encaminhamentos 

■ Professor(a), esta atividade pretende preparar os(as) estudantes para conhecer diferentes tipos de 

letras, diferenciando-as entre maiúsculas e minúsculas, assim como transcrevê-las para a forma 

cursiva. 

■ O traçado da cursiva torna-se importante para os(as) estudantes por possibilitar a agilidade no ato 

de escrever. 

■ Aos estudantes não alfabéticos, eles poderão escrever o texto de memória, pensando no sistema 

de escrita e na segmentação das palavras. Assim que alcançarem a base alfabética, é fundamental 

inserir o traçado da letra cursiva. 

■ Escolha um texto que você tenha trabalhado em atividades anteriores: pode ser um trecho de uma 

cantiga, de um poema, parlendas, uma música ou adivinhas – o importante é que essa atividade e 

as seguintes sejam realizadas semanalmente para ensinar o traçado da letra cursiva. 

■ Circule pela sala, orientando-os e ajudando-os a refletirem sobre como se escreve determinada 

palavra. Como será uma atividade habitual, você poderá se organizar de modo que, a cada dia, 

auxilie alguns grupos de estudantes e em outro dia, outros.  
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■ Diga aos estudantes que a atividade a seguir trata-se de uma sequência de adivinhas que eles 

terão que transcrever para a letra cursiva. 

■ Relembre com os(as) alunos(as) algumas adivinhas já trabalhadas em outros momentos e 

diga que algumas delas poder já ser conhecidas por eles.  

■ Solicite aos(as) alunos(as) que observem como as frases estão escritas, seus formatos e 

contornos. Caso eles ainda encontrem dificuldades, solicite que consultem a tabela 

confeccionada por eles nas aulas anteriores.  

■ Circule pela sala e verifique como estão analisando e discutindo a escrita. Pergunte a eles 

como está escrita tal palavra, se tem alguma palavra que começa com letra maiúscula. 

■ Socialize as produções feitas pelos(as) alunos(as), usando como meio a “Atividade de 

Auditório”, já sugerida na atividade com listas. Neste movimento, os(as) alunos(as) terão a 

oportunidade de observar e refletir sobre as escritas produzidas pelos seus(suas) colegas e 

assim favorecer a comparação com a sua escrita individual. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 1 – TRANSCREVENDO PARA A LETRA CURSIVA 

 

 

TRANSCREVA AS ADIVINHAS ABAIXO EM LETRA CURSIVA, 

SEGMENTANDO-AS EM PALAVRAS. UTILIZE A LETRA MAIÚSCULA 

SOMENTE QUANDO NECESSÁRIO.  

 

DEDIATEMQUATROPÉS,ÀNOITETEMSEISE,ÀSVEZES, 

OITOPÉS? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

TEMCOROAMASNÃOÉREI,TEMESPINHOSENÃOÉPEIXE? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

 

OQUEAGENTECOMPRAPARACOMERMASNÃOCOME? 
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____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

FICAMAISALTOQUEUMHOMEMEMAISBAIXOQUEUMAGALINHA? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 
 

 

PROFESSOR(A), COMO SUGESTÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

“USANDO A LETRA CURSIVA”, SEGUE O TRABALHO COM O DITADO DE UM 

TEXTO A SER ESCOLHIDO POR VOCÊ.  

 

ESCREVA EM LETRA CURSIVA O TEXTO QUE SEU(SUA) PROFESSOR(A) VAI 

DITAR (PODE SER UM POEMA, UMA CANTIGA, UMA PARLENDA OU UMA 

QUADRINHA). 

 

 

 

RECONHECENDO SINAIS GRÁFICOS E ACENTUAÇÃO (ACENTOS E TIL) 

 

Outra novidade para nossos estudantes será identificar a presença de sinais gráficos 

nas palavras. 

Escolhemos algumas cantigas que garantem a presença do til, do acento agudo e do acento 

circunflexo, mas é interessante você explorar outros textos com presença de outros sinais, 

como a cedilha. Esse não é o momento de ensinar regras, mas se torna importante, a chamada 

de atenção para esses sinais como parte integrante da escrita. 

  

HABILIDADES  

(EF01LP14A) Identificar diferentes sinais de pontuação como ponto final, de interrogação, 

de exclamação e sinais gráficos – acentos e til – na leitura de textos de diferentes gêneros. 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: no primeiro momento, os(as) alunos(as) realizarão a atividade 

individualmente e depois eles deverão ser organizados em duplas produtivas. 

■ Tempo da atividade: 1 aula (50 minutos). 
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■ Material necessário: material do aluno, kit multimídia. 

 

Encaminhamentos 

■ Professor(a), esta atividade pretende preparar os(as) estudantes para reconhecer os sinais 

gráficos existentes nas palavras, diferenciando-os dos sons grafemas-fonemas. 

■ Coletivamente, projete para a turma a cantiga “MEU LIMÃO”, do material do(a) aluno(a).  

■ Cante a música com a turma. Em seguida, ao perceber que a turma conhece a música de 

memória, solicite que observem as escritas de algumas palavras.  

■ Chame a atenção para palavras como LIMÃO. Observe, com os estudantes, que sinal é aquele 

e que efeito sonoro ele produz ao pronunciar a palavra. Aqui, a ideia não é construir regras 

gramaticais, e sim observar coletivamente que algumas palavras recebem determinados 

sinais gráficos e que eles têm relação com o fonema da parte daquela palavra (no caso, a 

nasalização do MÃO de LIMÃO). 

■ Explore o restante da cantiga e chame a atenção para os demais acentos gráficos existentes 

na cantiga. 

■ Em outro dia, distribua o material do(a) aluno(a) e retome com eles a atividade realizada 

coletivamente. Converse sobre as palavras acentuadas e como elas são pronunciadas. 

■ Em seguida, em duplas, de posse do material, peça-lhes que leiam a cantiga “Meu limão” e 

que pintem as palavras acentuadas. Circule pela sala observando as discussões dos pares e 

retomando com a turma por que aquelas palavras recebem os sinais gráficos.  

■ Faça o mesmo com as outras cantigas previstas no material. 

 

 

 

 

Professor(a): essa é uma atividade que deverá ser introduzida na rotina semanal com 

diferentes tipos de textos, assim como explorada e observada nas escritas dos(as) 

estudantes. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: ERA UMA VEZ… 

A importância do trabalho com contos de fadas  

 

Os contos de fadas fazem parte da cultura oral universal e se espalharam 

pelo mundo de forma que é possível conhecer diferentes versões de uma mesma 

história.  

Geralmente os contos de fadas têm início com “era uma vez”, “certa 

vez”, “num tempo distante”, e  são passados de geração em geração. Outras 

características desse gênero são:  constituição de episódios que envolvem 

diálogos, conflitos entre as personagens, descrição das cenas e das 

personagens, presença de encantamento.  

Nos contos de Fadas, as personagens são definidas como heróis 

(mocinhos/bonzinhos) e malévolos (bandidos/principais desencadeadores do 

conflito) e trazem a reflexão sobre valores sociais e morais.  

  Desse modo, as características desse gênero proporcionam o trabalho com 

os estudantes no que se refere aos conteúdos relativos à formação leitora e 

escritora, conforme segue:  
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■  No que se refere à formação leitora: por meio de participação em situações de 

leitura em voz alta de diversos contos de fadas feita por você e de rodas de 

apreciação, uma vez que os estudantes podem aprender mais sobre a linguagem 

que se escreve e as características do gênero Contos de Fadas. Além de 

promover a construção de um repertório de informações sobre cenários, 

personagens e situações, que por sua vez são valiosas para favorecer a 

compreensão de outras narrativas, a reescrita de histórias conhecidas ou o 

reconto delas. 

■  No que se refere à formação escritora: a reescrita é uma tarefa que proporciona 

aprendizagens diversas, como a necessidade de planejar, escrever e revisar 

enquanto se escreve e depois que o texto está finalizado.  

 

Ao reescrever histórias conhecidas, as crianças podem se apoiar no tex to 

fonte, uma vez que conhecem o conteúdo. O desafio é escolher a melhor forma 

de apresentá-lo. A expectativa dessa sequência didática não é que os estudantes 

reproduzam a história fazendo uso das mesmas palavras do texto  fonte, e sim 

que considerem a linguagem (aspectos discursivos) o vocabulário e a forma de 

organizá-lo adequados ao gênero. É importante ressaltar que o objetivo maior 

dessa sequência é a realização de uma atividade de elaboração do texto com 

foco na qualidade da linguagem que se deseja que  os(as) estudantes utilizem. 
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QUADRO DE ORGANIZAÇÃO GERAL DO PROJETO 

 
 

 

 

Etapa Atividades 

1 – Apresentação da Sequência 

Didática: “Era uma vez…” 
Atividade 1A – Apresentando a sequência 

Atividade 1B – Lista dos contos conhecidos pelos 

estudantes 

Atividade 1C – Escrevendo coletivamente uma 

lista 

2 – Análise e leitura de contos  Atividade 2A – “O gato de Botas” (Irmãos 

Grimm) 

Atividade 2B – Analisando um trecho de um conto 

Atividade 2C – Identificando características das 

personagens 

Atividade 2D – Recontando o conto  

 

3 – Leitura de um conto Atividade 3A – “Príncipe Rã ou Henrique de 

Ferro” (Irmãos Grimm) 

Atividade 3B – Analisando o trecho do conto  

Atividade 3C – Identificando características da 

linguagem escrita 

Atividade 3D – Recontando o conto 

 

4 – Leitura de um conto, pontuação 

e reconto 

Atividade 4A – “O Pequeno Polegar” (Charles 

Perrault) 

Atividade 4B – Analisando a pontuação do texto 

Atividade 4C – Recontando o conto 

5 – Leitura e reescrita de um conto Atividade 5A – Leitura pelo professor do conto 

“Chapeuzinho Vermelho” 

Atividade 5B – Recontando um trecho do conto 

“Chapeuzinho Vermelho” 

Atividade 5C – Identificando palavras com 

sentidos próximos 

Atividade 5D – Identificando palavras com 

sentidos contrários 

Atividade 5E – Reescrevendo o conto 

Atividade 5F – Revisando a reescrita do conto 

Atividade 5G – Recontando o trecho de um conto  

Atividade 5H – Reescrevendo o trecho do conto 

Atividade 5I – Revisando o conto em grupo 
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ETAPA 1 – APRESENTAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: “ERA 

UMA VEZ…” 

ATIVIDADE 1A: APRESENTANDO A SEQUÊNCIA  

 

HABILIDADES 

(EF15LP10) Escutar com atenção falas de professores e colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando 

os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento 

adequadas, de acordo com a situação comunicativa e o papel social do interlocutor. 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se 

em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa 

articulação e ritmo adequado. 

 

Planejamento 

■ Organização dos estudantes: coletivo, organizados em roda. 

■ Duração: 50 minutos – 1 aula. 

■ Materiais necessários: Cartolina, papel craft e canetão para fazer o registro. 

 

Encaminhamentos 

■ Essa é a etapa inicial da sequência, e a ideia principal é saber qual é o repertório dos(as) 

estudantes sobre os contos de fadas, além de apresentar a eles a sequência de atividades que 

será realizada. Portanto, procure incentivá-los explicando que irão conhecer vários contos 

com os quais poderão se emocionar e se divertir. 

■ Organize os(as) estudantes em roda, diga que irão realizar uma Sequência Didática de Contos 

de Fadas e que, depois de alguns contos conhecidos, participarão de momentos de atividades 

de reescrita do conto Chapeuzinho Vermelho. 

■ Leia para eles as etapas, propiciando aproximá-los dos conteúdos que serão abordados e 

incentivando os seus esforços para a realização das atividades propostas.  

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 1B – LISTA DOS CONTOS CONHECIDOS PELOS(AS) 

ESTUDANTES 

HABILIDADES 

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros 

e letras. 

(EF01LP01) Reconhecer que textos de diferentes gêneros são lidos e escritos da esquerda 

para a direita e de cima para baixo na página. 

(EF01LP03) Comparar escritas convencionais e não convencionais, observando semelhanças 

e diferenças. 

(EF01LP06) Segmentar oralmente as palavras. 

(EF01LP09) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre seus sons e 

suas partes (aliterações, rimas, entre outras). 

(EF01LP13) Comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra (começo, meio e fim). 

(EF01LP12A) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco 

(segmentação), ao atingir a hipótese alfabética. 

(EF01LP12B) Segmentar palavras, ainda que não convencionalmente, na produção escrita 

de textos de diferentes gêneros. 

 

Planejamento 

■ Organização dos(as) estudantes: em duplas produtivas. 

■ Duração: 50 minutos – 1 aula. 

■ Materiais necessários: letras móveis. 

 

 

 

Encaminhamentos 

■ Organize as duplas de estudantes de forma produtiva. Pergunte quais contos eles conhecem. 

Registre em seu caderno os títulos ditados por eles. Caso os(as) estudantes façam apenas a 

contextualização de algum conto sem saber o título, procure informar de qual se trata.  

■ Escolha alguns contos para ditar aos estudantes. Aos estudantes não alfabéticos, diga que 

deverão escrever utilizando as letras móveis, onde cada estudante coloca uma letra e justifica 

sua escolha para seu parceiro da dupla. Aos alfabéticos, poderão escrever de próprio punho, 

discutindo com seu(sua) colega as questões de ordem ortográfica. 

■ Circule pela sala observando como as duplas estão discutindo, intervindo quando necessário. 

■ Aos estudantes que escreveram com letras móveis, peça que transcrevam suas escritas no 

caderno. 

■ Registre em seu caderno como as duplas escreveram os títulos. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 1C – ESCREVENDO COLETIVAMENTE UMA LISTA 

 

HABILIDADES 

 

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros 

e letras. 

(EF01LP03) Comparar escritas convencionais e não convencionais, observando semelhanças 

e diferenças. 

(EF01LP06) Segmentar oralmente as palavras. 

(EF01LP09) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre seus sons e 

suas partes (aliterações, rimas, entre outras). 

(EF01LP13) Comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra (começo, meio e fim). 

(EF01LP12A) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco 

(segmentação), ao atingir a hipótese alfabética. 

 

Planejamento 

■ Organização dos estudantes: coletivo. 

■ Duração: 50 minutos – 1 aula. 

■ Materiais necessários:   títulos dos contos de fadas escritos pelos(as) estudantes. 

 

Encaminhamentos 

■ Para a atividade de escrita coletiva, você deverá pensar quais escritas serão interessantes para 

a reflexão sobre o sistema de escrita. De posse das escritas dos(as) estudantes, observe 

aquelas que não foram escritas convencionalmente, para que eles transcrevam na lousa (do 
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menos avançado para que o mais avançado possa ao final validar os saberes para a turma 

com a escrita convencional).  

■ Chame uma dupla para escrever um dos títulos. Cuide para fazer boas perguntas. Se outra 

dupla escreveu de outra forma, deixe-a apresentar e justificar por que escreveu de outra 

forma. O importante é a interação entre os(as) estudantes para que, juntos, discutam e reflitam 

qual é a melhor forma da escrita do título do conto. Não há necessidade de discutir todas as 

escritas num mesmo dia. Organize na rotina momentos para a construção desse cartaz de 

títulos que será utilizado em toda a sequência didática. 

■ Após todas as escritas dos títulos, elabore um cartaz para deixar afixado na sala de aula. 

■ Explique para os(as) estudantes que apenas alguns contos farão parte da sequência didática, 

sendo eles: O gato de botas, Princípe Rã ou Henrique de Ferro, O Pequeno Polegar e 

Chapeuzinho Vermelho. 

■ Após a escrita da lista dos contos, coloque-a fixada no mural que ficará exposto com as 

atividades do projeto. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 2: ANÁLISE E LEITURA DE CONTOS 

Essa etapa deverá ser realizada no coletivo, preferencialmente em roda. Isso demanda 

uma organização e/ou reorganização do espaço físico da sala de aula. A atividade pode ser 

realizada também na biblioteca ou em algum espaço externo que possibilite a leitura dos 

contos. Cuide para que o ambiente não tenha ruídos (barulho) que dificultem a atenção 

dos(as) estudantes e também a sua leitura, pois esse momento requer um clima envolvente 

que a situação representa. 

Ao organizar os(as) estudantes em roda, você possibilita a proximidade dos 

estudantes entre si e com você, além de ser visível a todos sua imagem durante a leitura e a 

participação dos mesmos. 

As atividades organizadas nessa etapa têm como objetivo garantir a construção e a ampliação 

do repertório de histórias das crianças e aproximá-las da linguagem em que se escreve. Ao 

ouvi-las, vão se familiarizando com o gênero, apropriando-se de sua organização interna, das 

expressões típicas de cada personagem, do seu vocabulário, dos cenários, dos episódios e das 

características das personagens (devido ao alto enriquecimento descritivo das mesmas que 

esse gênero proporciona).  

Esse conjunto de saberes proporcionado pelos Contos de Fadas deverá ser 

representado pelos(as) estudantes quando estiverem ditando para você o reconto das histórias 
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e sendo capazes de reescrever um pequeno trecho em duplas na etapa 3. Portanto, essa etapa 

será muito importante no sucesso da aprendizagem dos(as) estudantes. 

A leitura em voz alta é recomendada como possibilidade de aprendizagem da 

“linguagem que se escreve” antes mesmo que tenham compreendido o sistema de escrita. 

Portanto, antes de iniciar a leitura em voz alta com os(as) estudantes, permita que eles 

façam as antecipações do que trata o conto (essa antecipação é uma importante estratégia de 

leitura, bem como um comportamento de leitor competente).  

Como se trata de contos extraídos do livro texto do(a) aluno(a), informe que todos 

possuem o conto e que poderão fazer essa leitura em casa, se quiserem. 

Para cada atividade desta etapa, foi escolhido um conto para ser lido, sendo eles: O 

Gato de Botas (Irmãos Grimm), O Príncipe Rã ou Henrique de Ferro (Irmãos Grimm) e O 

Pequeno Polegar (Charles Perrault). 

 

ATIVIDADE 2A: “O GATO DE BOTAS” (IRMÃO GRIMM) 

 

HABILIDADES 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições 

antecipadoras dos sentidos), a partir de conhecimentos prévios sobre as condições de 

produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros elementos. 
(EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a 

leitura do gênero textual.  

(EF01LP14B) Perceber a entonação propiciada pelo uso de diferentes sinais de pontuação e 

sinais gráficos, na oralização/escuta de textos. 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 

textos do campo artístico-literário (contos populares, de fadas, acumulativos, de 

assombração, entre outros). 

 

Planejamento 

■ Organização dos(as) estudantes: em roda. 

■ Duração: 50 minutos – 1 aula. 

■ Materiais necessários: o conto (somente para o professor). 

 

 

 

 

 

 

Encaminhamentos 

■ Ao se preparar para essa atividade, é importante que você se informe sobre os Irmãos 

Grimm, uma vez que essa foi essa a versão escolhida (DOMÍNIO PÚBLICO. ABREU, 

Ana Rosa et al. Alfabetização: livro do aluno. Brasília, DF: FUNDESCOLA/ SEF-MEC, 

2000. 3 v.). 

 

■ Prepare a leitura com antecedência, leia anteriormente o conto, pois se trata de um texto com 

vários diálogos e os mesmos deverão ser realizados com a entonação correta. Não é 
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dramatização do conto – essa estratégia exige um comportamento e uma preparação diferente 

–, é uma leitura feita em voz alta, mas que exige uma boa fluência leitora, não deixando 

dúvida a quem ouve quando as personagens falam sobre quem são elas e o que estão sentindo. 

■ Explique para os(as) estudantes que nem todos os contos possuem muitas imagens, 

diferentemente de alguns livros infantis aos quais eles estão acostumados. Portanto, esse é 

um desafio, pois terão que imaginar as cenas, as personagens e os acontecimentos. Ouvir um 

texto e se interessar por ele sem ter a ilustração é uma excelente situação de aprendizagem. 

■ Antes de iniciar a leitura, fale o título e deixe que os estudantes levantem as possibilidades 

sobre do que trata a história; deixe-os fazer as antecipações necessárias favorecendo um 

maior envolvimento dos(as) estudantes. 

■ Durante a leitura, faça as interrupções apenas se sentir necessidade de esclarecer algumas 

dúvidas dos(as) estudantes ou para questionar o que acham que vai acontecer entre um 

episódio e outro. Mas lembre-se de que essas interrupções devem ser elaboradas previamente, 

quando estiver planejando a leitura em voz alta. Essas pausas durante a leitura em voz alta 

devem ter dois objetivos: 

1 – Convidar os(as) estudantes a fazer antecipações e ouvir a continuidade do conto para 

verificar sua coerência; 

2 – Esclarecer as dúvidas deles sobre palavras que possam comprometer o sentido do texto. 

Mas isso deve ser feito se absolutamente necessário, para não prejudicar a continuidade e a 

compreensão do conto. Destacando que casos assim são raros. 

■ Depois da leitura, é importante possibilitar conversas para que os(as) estudantes contem suas 

impressões sobre o conto e digam se gostaram ou não, explicando sempre o motivo, de que 

parte mais gostaram, que passagem chamou mais a atenção, quais palavras ou expressões do 

conto que deixaram mais belo e assim por diante. 

■ Biografia dos Irmãos Grimm: www.infoescola.com/biografias/irmaos-grimm/.Acesso em 

10/01/2020 

 

SUGESTÃO DE PAUSAS DURANTE A LEITURA DO CONTO  

Um lavrador trabalhara muito, durante a vida toda, ganhando sempre o suficiente para 

o sustento da família. Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos: um sítio, um 

burrinho e um gato. 

Ao filho mais velho coube o sítio; ao segundo, o burrinho; e o caçula ficou com 

o gato. Este último, nada satisfeito com o que lhe coubera, resmungou: “Meus irmãos 

sobreviverão honestamente. Mas, e eu? O que vou fazer? Talvez possa jantar o gato e 

com o couro fazer um tamborim. Mas, e depois?”  

O gato logo endireitou as orelhas, querendo ouvir melhor um assunto de 

tamanho interesse. Então, percebendo que precisava agir, foi dizendo: 

— Não se desespere, patrãozinho, pois eu tenho um plano. Consiga-me um par 

de botas e um saco de pano, e deixe o resto comigo. 
Perguntas: 

• Qual será o plano do gato? 

• O que o gato pretende fazer com o saco de pano e com as botas? 

• Será que o filho do lavrador vai aceitar o plano do gato? 

• Será que vai providenciar tudo o que o gato pediu? 

http://www.infoescola.com/biografias/irmaos-grimm/.Acesso
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Continue a leitura para que os(as) estudantes possam verificar se as hipóteses 

levantadas anteriormente se concretizaram. 

O jovem achou que valeria a pena tentar; afinal, o gato parecia inteligente e 

astuto. Deu-lhe então um saco e um par de botas, desejou-lhe muito boa sorte e 

deixou-o partir. 

O gato dirigiu-se a uma mata na qual sabia que viviam coelhos de carne 

deliciosa. Mas eram bichos difíceis de apanhar. O esperto bichano enfiou no saco um 

punhado de farelo e outro de capim. Deixou o saco no chão e ficou bem pertinho, 

imóvel, à espera de que algum coelho jovem e inexperiente caísse na arapuca.  

Nosso gato esperou pacientemente. Por fim, viu suas esperanças se tornarem 

realidade: um coelhinho se enfiou no saco, atraído pelo cheiro do farelo, e começou a 

comer tranquila e gostosamente. 

Rápido como um relâmpago, o felino passou um cordão na abertura do saco e 

prendeu o coelho. Com a caça nas costas, dirigiu-se ao palácio real. 

— Quero falar com o rei — disse aos guardas, com ares de muita importância. 

 

• Qual era a intenção do gato ao falar com o rei? 

• Será que o rei vai atender ao gato? 

• Como o gato vai se apresentar ao rei? 

Foi conduzido à presença real. Afinal, não era sempre que um gato aparecia 

pedindo audiência. 

Na presença do soberano, o gato se curvou em respeitoso cumprimento. 

— Majestade! Meu patrão, o marquês de Sacobotas, me encarregou de 

oferecer-lhe este coelho, caçado nas matas de propriedade dele. 

O rei, que apreciava muito carne de coelho, se alegrou com o presente: 

— Diga a seu patrão que agradeço muito a gentileza. 

Alguns dias depois, o gato apanhou duas grandes rolinhas numa emboscada, 

num campo de milho. Guardou as aves no saco e foi logo levá-las ao rei. 

O rei aceitou com todo prazer essa segunda oferta, pois adorava carne de 

rolinha! 

Nos meses seguintes, o gato continuou indo à corte para levar caças ao rei, 

sempre agradando muito ao paladar do soberano. A cada novo presente, afirmava que 

as carnes vinham das terras de seu patrão, o marquês de Sacobotas. 

Um dia, quando estava saindo do palácio, escutou a conversa de dois criados: 

— Amanhã o rei passará de carruagem pelas margens do rio, junto com sua 

filha, a mais bela moça de todo o reino. 

 

• O gato falou que o patrão dele era o marquês de Sacobotas. Vocês acham que esse nome 

tem alguma relação com os objetos que o gato pediu para o filho do lavrador 

providenciar? 

• Será que o gato tem algum plano? 

Qual será o próximo plano dele? 
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O gato correu logo ao patrão, dizendo: 

— Patrãozinho, se seguir meus conselhos poderá se tornar rico, nobre e feliz. 

— E o que deverei fazer? — perguntou o jovem patrão, confiante no gato que 

herdara. 

— Amanhã você deverá ir ao rio e tomar banho no lugar exato em que eu 

indicar. O resto, deixe comigo.  

No dia seguinte, enquanto se banhava nas águas do rio, o rapaz viu se 

aproximar o rei, acompanhado pela princesa e por alguns nobres. O gato, que lá estava 

à espera, saiu de trás de uma moita e começou a gritar, com todo o fôlego: 

— Socorro! Socorro! Ajudem o marquês de Sacobotas, ele está se afogando no 

rio! Ajudem! 

O rei escutou os gritos e reconheceu o gato que tantas vezes lhe levara carnes 

deliciosas. Imediatamente deu ordem aos guardas para que corressem e acudissem o 

marquês de Sacobotas. 

Enquanto o jovem estava sendo retirado do rio, nosso gato se aproximou da 

carruagem real dizendo, com o ar mais entristecido do mundo: 

 

• E agora, qual será a atitude do rei? 

• Por que o gato escondeu a roupa do filho do lavrador? 

— Majestade, meu patrão estava tomando banho no rio e chegaram uns 

ladrões, que levaram toda a roupa dele. E agora, como ele poderá se apresentar a Vossa 

Majestade, inteiramente nu? 

Na verdade, o gato, muito vivo, havia escondido os trapos do moço embaixo 

de umas pedras…, mas o rei, penalizado, ordenou a um de seus guardas que corresse 

ao palácio e pegasse umas roupas para o pobre marquês espoliado.  

A roupa trazida era esplêndida. Com ela, o falso marquês, que aliás era um 

jovem bem bonito, ficou com ótima aparência. Logo a princesa se apaixonou pelo 

jovem, e o rei convidou-o a subir na carruagem, para juntos continuarem o passeio. 

Mas, e o gato? 

O gato, contente com o sucesso inicial de seu projeto, correu na frente da 

carruagem, que avançava lentamente. 

Um pouco adiante, viu um grupo de lavradores capinando. O gato fez uma 

careta bem feia e gritou com um vozeirão ameaçador: 

— Atenção! O rei passará aqui já, já! Se vocês não disserem que esse campo 

pertence ao marquês de Sacobotas, serão todos demitidos! 

Assustadíssimos, os coitados juraram que obedeceriam. Quando o rei, curioso, 

perguntou aos lavradores a quem pertencia aquele belo campo, estes responderam a 

uma só voz: 

— Ao senhor marquês de Sacobotas! 

E o rei parabenizou seu convidado pela beleza e fertilidade de suas terras. 

Enquanto isso, nosso gato, sempre bem à frente da comitiva real, parou num 

canavial em que camponeses ceifavam. 

— Atenção! Daqui a pouco o rei passará por aqui. 
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Vocês vão dizer a ele que este canavial pertence ao marquês de Sacobotas. Se 

não disserem, serão todos presos.  

Assustados, os cortadores de cana prometeram obedecer. 

E assim fizeram também os criadores de porcos, os vaqueiros, os cultivadores 

de uvas e tantos mais que o gato encontrou em seu caminho. 

Tudo pertencia ao marquês de Sacobotas! E a estima do rei pelo novo nobre 

crescia a cada quilômetro percorrido. 

  

• Por que o gato pediu para ser levado à presença do mago? 

• Qual será a ideia do gato? 

Sempre à frente, o gato chegou a um castelo no qual vivia um terrível mago, 

muito rico. A ele pertenciam todas nas terras que o esperto gato atribuíra ao marquês 

de Sacobotas! 

O gato sem dúvida precisava, com urgência, de uma nova ideia brilhante. 

Como ideias não lhe faltavam, pensou um pouquinho e pediu para ser levado à 

presença do mago. 

Assim que chegou ao salão, curvou-se respeitosamente e começou a fazer 

elogios: 

— Eu estava passando por estas bandas, meu senhor, e achei que era meu dever 

homenagear o mais poderoso mago da região. Ouvi falar que o senhor pode se 

transformar em qualquer animal. Mas eu duvido que isto seja verdade. 

— Quer ver? — respondeu o mago, irritado com a provocação. 

Em um instante, no lugar do mago estava um leão rugindo, com sua grande 

boca aberta. O gato levou tamanho susto que por pouco não caiu para trás! 

— E agora, está convencido, seu gato? 

 

• Será que o gato ficou mesmo assustado? 

• Por que será que o gato pediu para o mago se transformar num rato? 

— Bem, senhor, até certo ponto…... Não deve ter sido tão difícil, grandalhão 

como é, se transformar em um animal enorme. Eu só queria ver se conseguia se 

transformar em um animal pequeno, como um ratinho, por exemplo. Que tal? 

Consegue? 

— Eu consigo me transformar em qualquer animal, ouviu bem? — gritou o 

mago. 

E logo ele virou um ratinho, que começou a correr veloz pela sala toda. Com 

toda sua astúcia, o gato devorou-o numa só bocada. 

A carruagem real já estava chegando ao castelo. O rei, curioso, quis visitá-lo. 

O marquês de Sacobotas nem sabia o que fazer. Por sorte, o gato logo apareceu, 

cumprimentando: 

— Bem-vinda, majestade, ao castelo do marquês de Sacobotas. 

O rei ficou admirado. 

— Oh! Não me diga, marquês, que também este belo castelo lhe pertence? E 

não falava nada, heim? 
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O rei entrou no castelo, acompanhado pelo marquês e pela princesa. No salão 

principal do luxuoso castelo havia uma comprida mesa, na qual já estava servido um 

verdadeiro banquete. Os recém-chegados, inclusive o gato, comeram e beberam a 

fartar, satisfazendo a fome após tão longo passeio. 

No final da refeição, o rei, que já estava percebendo os olhares apaixonados da 

filha para o jovem marquês, tão rico e tão belo, disse: 

— Meu caro marquês, vejo que minha filha tem por você muita simpatia. Se 

sentir o mesmo por ela, então ofereço-lhe sua mão. 

Não cabendo em si de felicidade, o jovem logo respondeu que sim. 

Naquele mesmo dia foram celebradas as bodas, e o filho do lavrador se tornou 

príncipe. 

E o gato, autor de tanta fortuna? Ele se tornou um senhor… E, se de vez em 

quando caçava algum rato, era por pura diversão. 

 
Depois da leitura, é importante possibilitar conversas para que os(as) estudantes 

contem suas impressões sobre o conto e digam se gostaram ou não, expliquem sempre 

o motivo, de que parte mais gostaram, que passagens chamaram a atenção, quais 

palavras ou expressões do conto deixaram ele mais belo e assim por diante. 

Sugestão de perguntas mediadoras após a leitura: 

• Vocês já conheciam esse conto ou outro parecido? 

• O que vocês acharam dele? De qual parte mais gostaram? 

• Na sua opinião por que o gato queria ajudar o seu patrão a casar-se com a filha do rei? 

• O que vocês acharam da atitude do gato em relação aos lavradores que capinavam em 

dizer que o campo pertencia ao marquês de Sacobotas? 

• Vocês gostaram do final do conto? Expliquem.  

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)  

 

 

 

 

UM LAVRADOR TRABALHARA MUITO, DURANTE A VIDA TODA, GANHANDO SEMPRE 

O SUFICIENTE PARA O SUSTENTO DA FAMÍLIA. QUANDO FALECEU, DEIXOU SUA 

HERANÇA PARA OS FILHOS: UM SÍTIO, UM BURRINHO E UM GATO. AO FILHO MAIS 
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VELHO COUBE O SÍTIO; AO SEGUNDO, O BURRINHO; E O CAÇULA FICOU COM O GATO. 

ESTE ÚLTIMO, NADA SATISFEITO COM O QUE LHE COUBERA, RESMUNGOU: “MEUS 

IRMÃOS SOBREVIVERÃO HONESTAMENTE. MAS, E EU? O QUE VOU FAZER? TALVEZ 

POSSA JANTAR O GATO E COM O COURO FAZER UM TAMBORIM. MAS, E DEPOIS?”  

O GATO LOGO ENDIREITOU AS ORELHAS, QUERENDO OUVIR MELHOR UM ASSUNTO 

DE TAMANHO INTERESSE. ENTÃO, PERCEBENDO QUE PRECISAVA AGIR, FOI 

DIZENDO:  

— NÃO SE DESESPERE, PATRÃOZINHO, POIS EU TENHO UM PLANO. CONSIGA-ME UM 

PAR DE BOTAS E UM SACO DE PANO, E DEIXE O RESTO COMIGO.  

O JOVEM ACHOU QUE VALERIA A PENA TENTAR; AFINAL, O GATO PARECIA 

INTELIGENTE E ASTUTO. DEU-LHE ENTÃO UM SACO E UM PAR DE BOTAS, DESEJOU-

LHE MUITO BOA SORTE E DEIXOU-O PARTIR. O GATO DIRIGIU-SE A UMA MATA NA 

QUAL SABIA QUE VIVIAM COELHOS DE CARNE DELICIOSA. MAS ERAM BICHOS 

DIFÍCEIS DE APANHAR. O ESPERTO BICHANO ENFIOU NO SACO UM PUNHADO DE 

FARELO E OUTRO DE CAPIM. DEIXOU O SACO NO CHÃO E FICOU BEM PERTINHO, 

IMÓVEL, À ESPERA DE QUE ALGUM COELHO JOVEM E INEXPERIENTE CAÍSSE NA 

ARAPUCA.  

NOSSO GATO ESPEROU PACIENTEMENTE. POR FIM, VIU SUAS ESPERANÇAS SE 

TORNAREM REALIDADE: UM COELHINHO SE ENFIOU NO SACO, ATRAÍDO PELO 

CHEIRO DO FARELO, E COMEÇOU A COMER TRANQÜILA E GOSTOSAMENTE. RÁPIDO 

COMO UM RELÂMPAGO, O FELINO PASSOU UM CORDÃO NA ABERTURA DO SACO E 

PRENDEU O COELHO. COM A CAÇA NAS COSTAS, DIRIGIU-SE AO PALÁCIO REAL.  

— QUERO FALAR COM O REI — DISSE AOS GUARDAS, COM ARES DE MUITA 

IMPORTÂNCIA.  

FOI CONDUZIDO À PRESENÇA REAL. AFINAL, NÃO ERA SEMPRE QUE UM GATO 

APARECIA PEDINDO AUDIÊNCIA. NA PRESENÇA DO SOBERANO, O GATO SE CURVOU 

EM RESPEITOSO CUMPRIMENTO.  

— MAJESTADE! MEU PATRÃO, O MARQUÊS DE SACOBOTAS, ME ENCARREGOU DE 

OFERECER-LHE ESTE COELHO, CAÇADO NAS MATAS DE PROPRIEDADE DELE.  

O REI, QUE APRECIAVA MUITO CARNE DE COELHO, SE ALEGROU COM O PRESENTE: 

— DIGA A SEU PATRÃO QUE AGRADEÇO MUITO A GENTILEZA.  

ALGUNS DIAS DEPOIS, O GATO APANHOU DUAS GRANDES ROLINHAS NUMA 

EMBOSCADA, NUM CAMPO DE MILHO. GUARDOU AS AVES NO SACO E FOI LOGO 

LEVÁ- LAS AO REI. O REI ACEITOU COM TODO PRAZER ESSA SEGUNDA OFERTA, POIS 

ADORAVA CARNE DE ROLINHA! NOS MESES SEGUINTES, O GATO CONTINUOU INDO 

À CORTE PARA LEVAR CAÇAS AO REI, SEMPRE AGRADANDO MUITO AO PALADAR 

DO SOBERANO. A CADA NOVO PRESENTE, AFIRMAVA QUE AS CARNES VINHAM DAS 

TERRAS DE SEU PATRÃO, O MARQUÊS DE SACOBOTAS. UM DIA, QUANDO ESTAVA 

SAINDO DO PALÁCIO, ESCUTOU A CONVERSA DE DOIS CRIADOS:  
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— AMANHÃ O REI PASSARÁ DE CARRUAGEM PELAS MARGENS DO RIO, JUNTO COM 

SUA FILHA, A MAIS BELA MOÇA DE TODO O REINO.  

O GATO CORREU LOGO AO PATRÃO, DIZENDO:  

— PATRÃOZINHO, SE SEGUIR MEUS CONSELHOS PODERÁ SE TORNAR RICO, NOBRE E 

FELIZ.  

— E O QUE DEVEREI FAZER? — PERGUNTOU O JOVEM PATRÃO, CONFIANTE NO GATO 

QUE HERDARA.  

— AMANHÃ VOCÊ DEVERÁ IR AO RIO E TOMAR BANHO NO LUGAR EXATO EM QUE 

EU INDICAR. O RESTO, DEIXE COMIGO.  

NO DIA SEGUINTE, ENQUANTO SE BANHAVA NAS ÁGUAS DO RIO, O RAPAZ VIU SE 

APROXIMAR O REI, ACOMPANHADO PELA PRINCESA E POR ALGUNS NOBRES. O 

GATO, QUE LÁ ESTAVA À ESPERA, SAIU DE TRÁS DE UMA MOITA E COMEÇOU A 

GRITAR, COM TODO O FÔLEGO:  

— SOCORRO! SOCORRO! AJUDEM O MARQUÊS DE SACOBOTAS, ELE ESTÁ SE 

AFOGANDO NO RIO! AJUDEM!  

O REI ESCUTOU OS GRITOS E RECONHECEU O GATO QUE TANTAS VEZES LHE 

LEVARA CARNES DELICIOSAS. IMEDIATAMENTE DEU ORDEM AOS GUARDAS PARA 

QUE CORRESSEM E ACUDISSEM O MARQUÊS DE SACOBOTAS. ENQUANTO O JOVEM 

ESTAVA SENDO RETIRADO DO RIO, NOSSO GATO SE APROXIMOU DA CARRUAGEM 

REAL DIZENDO, COM O AR MAIS ENTRISTECIDO DO MUNDO:  

— MAJESTADE, MEU PATRÃO ESTAVA TOMANDO BANHO NO RIO E CHEGARAM UNS 

LADRÕES, QUE LEVARAM TODA A ROUPA DELE. E AGORA, COMO ELE PODERÁ SE 

APRESENTAR A VOSSA MAJESTADE, INTEIRAMENTE NU?  

NA VERDADE, O GATO, MUITO VIVO, HAVIA ESCONDIDO OS TRAPOS DO MOÇO 

EMBAIXO DE UMAS PEDRAS… MAS O REI, PENALIZADO, ORDENOU A UM DE SEUS 

GUARDAS QUE CORRESSE AO PALÁCIO E PEGASSE UMAS ROUPAS PARA O POBRE 

MARQUÊS ESPOLIADO. A ROUPA TRAZIDA ERA ESPLÊNDIDA. COM ELA, O FALSO 

MARQUÊS, QUE ALIÁS ERA UM JOVEM BEM BONITO, FICOU COM ÓTIMA APARÊNCIA. 

LOGO A PRINCESA SE APAIXONOU PELO JOVEM, E O REI CONVIDOU-O A SUBIR NA 

CARRUAGEM, PARA JUNTOS CONTINUAREM O PASSEIO.  

MAS, E O GATO? O GATO, CONTENTE COM O SUCESSO INICIAL DE SEU PROJETO, 

CORREU NA FRENTE DA CARRUAGEM, QUE AVANÇAVA LENTAMENTE. UM POUCO 

ADIANTE, VIU UM GRUPO DE LAVRADORES CAPINANDO. O GATO FEZ UMA CARETA 

BEM FEIA E GRITOU COM UM VOZEIRÃO AMEAÇADOR: 

— ATENÇÃO! O REI PASSARÁ AQUI JÁ, JÁ! SE VOCÊS NÃO DISSEREM QUE ESSE 

CAMPO PERTENCE AO MARQUÊS DE SACOBOTAS, SERÃO TODOS DEMITIDOS!  

ASSUSTADÍSSIMOS, OS COITADOS JURARAM QUE OBEDECERIAM. QUANDO O REI, 

CURIOSO, PERGUNTOU AOS LAVRADORES A QUEM PERTENCIA AQUELE BELO 

CAMPO, ESTES RESPONDERAM A UMA SÓ VOZ:  
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— AO SENHOR MARQUÊS DE SACOBOTAS! — E O REI PARABENIZOU SEU CONVIDADO 

PELA BELEZA E FERTILIDADE DE SUAS TERRAS.  

ENQUANTO ISSO, NOSSO GATO, SEMPRE BEM À FRENTE DA COMITIVA REAL, PAROU 

NUM CANAVIAL EM QUE CAMPONESES CEIFAVAM.  

— ATENÇÃO! DAQUI A POUCO O REI PASSARÁ POR AQUI. VOCÊS VÃO DIZER A ELE 

QUE ESTE CANAVIAL PERTENCE AO MARQUÊS DE SACOBOTAS. SE NÃO DISSEREM, 

SERÃO TODOS PRESOS.  

ASSUSTADOS, OS CORTADORES DE CANA PROMETERAM OBEDECER. E ASSIM 

FIZERAM TAMBÉM OS CRIADORES DE PORCOS, OS VAQUEIROS, OS CULTIVADORES 

DE UVAS E TANTOS MAIS QUE O GATO ENCONTROU EM SEU CAMINHO. TUDO 

PERTENCIA AO MARQUÊS DE SACOBOTAS! E A ESTIMA DO REI PELO NOVO NOBRE 

CRESCIA A CADA QUILÔMETRO PERCORRIDO.  

SEMPRE À FRENTE, O GATO, CHEGOU A UM CASTELO NO QUAL VIVIA UM TERRÍVEL 

MAGO, MUITO RICO. A ELE PERTENCIAM TODAS AS TERRAS QUE O ESPERTO GATO 

ATRIBUÍRA AO MARQUÊS DE SACOBOTAS! O GATO SEM DÚVIDA PRECISAVA, COM 

URGÊNCIA, DE UMA NOVA IDÉIA BRILHANTE. COMO IDÉIAS NÃO LHE FALTAVAM, 

PENSOU UM POUQUINHO E PEDIU PARA SER LEVADO À PRESENÇA DO MAGO. ASSIM 

QUE CHEGOU AO SALÃO, CURVOU-SE RESPEITOSAMENTE E COMEÇOU A FAZER 

ELOGIOS:  

— EU ESTAVA PASSANDO POR ESTAS BANDAS, MEU SENHOR, E ACHEI QUE ERA MEU 

DEVER HOMENAGEAR O MAIS PODEROSO MAGO DA REGIÃO. OUVI FALAR QUE O 

SENHOR PODE SE TRANSFORMAR EM QUALQUER ANIMAL. MAS EU DUVIDO QUE 

ISTO SEJA VERDADE.  

— QUER VER? — RESPONDEU O MAGO, IRRITADO COM A PROVOCAÇÃO.  

EM UM INSTANTE, NO LUGAR DO MAGO ESTAVA UM LEÃO RUGINDO, COM SUA 

GRANDE BOCA ABERTA. O GATO LEVOU TAMANHO SUSTO QUE POR POUCO NÃO 

CAIU PARA TRÁS!  

— E AGORA, ESTÁ CONVENCIDO, SEU GATO?  

— BEM, SENHOR, ATÉ CERTO PONTO… NÃO DEVE TER SIDO TÃO DIFÍCIL, 

GRANDALHÃO COMO É, SE TRANSFORMAR EM UM ANIMAL ENORME. EU SÓ QUERIA 

VER SE CONSEGUIA SE TRANSFORMAR EM UM ANIMAL PEQUENO, COMO UM 

RATINHO, POR EXEMPLO. QUE TAL? CONSEGUE?  

— EU CONSIGO ME TRANSFORMAR EM QUALQUER ANIMAL, OUVIU BEM? — GRITOU 

O MAGO. E LOGO ELE VIROU UM RATINHO, QUE COMEÇOU A CORRER VELOZ PELA 

SALA TODA.  

COM TODA SUA ASTÚCIA, O GATO DEVOROU-O NUMA SÓ BOCADA. A CARRUAGEM 

REAL JÁ ESTAVA CHEGANDO AO CASTELO. O REI, CURIOSO, QUIS VISITÁ-LO. O 

MARQUÊS DE SACOBOTAS NEM SABIA O QUE FAZER. POR SORTE, O GATO LOGO 

APARECEU, CUMPRIMENTANDO: 



 

85 

 

— BEM-VINDA, MAJESTADE, AO CASTELO DO MARQUÊS DE SACOBOTAS.  

O REI FICOU ADMIRADO.  

— OH! NÃO ME DIGA, MARQUÊS, QUE TAMBÉM ESTE BELO CASTELO LHE PERTENCE? 

E NÃO FALAVA NADA, HEIM?  

O REI ENTROU NO CASTELO, ACOMPANHADO PELO MARQUÊS E PELA PRINCESA. NO 

SALÃO PRINCIPAL DO LUXUOSO CASTELO HAVIA UMA COMPRIDA MESA, NA QUAL 

JÁ ESTAVA SERVIDO UM VERDADEIRO BANQUETE. OS RECÉM-CHEGADOS, 

INCLUSIVE O GATO, COMERAM E BEBERAM A FARTAR, SATISFAZENDO A FOME APÓS 

TÃO LONGO PASSEIO. NO FINAL DA REFEIÇÃO, O REI, QUE JÁ ESTAVA PERCEBENDO 

OS OLHARES APAIXONADOS DA FILHA PARA O JOVEM MARQUÊS, TÃO RICO E TÃO 

BELO, DISSE:  

— MEU CARO MARQUÊS, VEJO QUE MINHA FILHA TEM POR VOCÊ MUITA SIMPATIA. 

SE SENTIR O MESMO POR ELA, ENTÃO OFEREÇO-LHE SUA MÃO.  

NÃO CABENDO EM SI DE FELICIDADE, O JOVEM LOGO RESPONDEU QUE SIM. 

NAQUELE MESMO DIA FORAM CELEBRADAS AS BODAS, E O FILHO DO LAVRADOR SE 

TORNOU PRÍNCIPE. E O GATO, AUTOR DE TANTA FORTUNA? ELE SE TORNOU UM 

SENHOR… E, SE DE VEZ EM QUANDO CAÇAVA ALGUM RATO, ERA POR PURA 

DIVERSÃO.  

ABREU, Ana Rosa et al. Alfabetização: livro do aluno. Brasília, DF: FUNDESCOLA/ SEF-MEC, 2000. 3 v. 

 

ATIVIDADE 2B: ANALISANDO UM TRECHO DO CONTO “O GATO DE BOTAS” 

 

HABILIDADES 

(EF01LP26A) Ler e compreender diferentes textos do campo artístico-literário: contos, 

fábulas, lendas, entre outros. 

(EF01LP26B) Identificar, na leitura de diferentes textos do campo artístico-literário (contos, 

fábulas, lendas, entre outros), os elementos constituintes da narrativa: personagens, narrador, 

conflito, enredo, tempo e espaço. 

Planejamento 

■ Organização da classe: coletiva. 

■ Tempo da atividade: 1 aula (50 minutos). 

■ Material necessário: trecho do conto projetado em multimídia ou transcrito em um 

cartaz. 

 

Encaminhamentos 

■ Leia novamente o trecho inicial da história. Detenha-se a cada parágrafo, para ajudar as 

crianças a prestarem atenção na caracterização das personagens, do cenário e de como se 

inicia o conto.  

■ Projete em multimídia ou transcreva em um cartaz o trecho do texto abaixo. Chame a atenção 

dos(as) estudantes para os recursos utilizados pelo autor para enriquecimento do texto.  

 

LEITURA DO TRECHO DO CONTO  
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Irmãos Grimm 

 

Um lavrador trabalhara muito, durante a vida toda, ganhando sempre o 

suficiente para o sustento da família. Quando faleceu, deixou sua herança para os 

filhos: um sítio, um burrinho e um gato. 

Ao filho mais velho coube o sítio; ao segundo, o burrinho; e o caçula ficou com 

o gato. 

Este último, nada satisfeito com o que lhe coubera, resmungou: “Meus irmãos 

sobreviverão honestamente. Mas e eu? O que vou fazer? Talvez possa jantar o gato e 

com o couro fazer um tamborim. Mas e depois?”. 

O gato logo endireitou as orelhas, querendo ouvir melhor um assunto de 

tamanho interesse. Então, percebendo que precisava agir, foi dizendo: 

— Não se desespere, patrãozinho, pois eu tenho um plano. Consiga-me um par 

de botas e um saco de pano e deixe o resto comigo. 

O jovem achou que valeria a pena tentar; afinal, o gato parecia inteligente e 

astuto. Deu-lhe então um saco e um par de botas, desejou-lhe muito boa sorte e 

deixou-o partir. 

O gato dirigiu-se a uma mata na qual sabia que viviam coelhos de carne 

deliciosa. Mas eram bichos difíceis de apanhar. O esperto bichano enfiou no saco um 

punhado de farelo e outro de capim. Deixou o saco no chão e ficou bem pertinho, 

imóvel, à espera de que algum coelho jovem e inexperiente caísse na arapuca. 

 
Observe o quadro abaixo que contém algumas observações para contextualizar junto 

aos estudantes.  

 

 

Início do texto: como 

começa? 

Um lavrador trabalhara muito, 

durante a vida toda, ganhando 

sempre o suficiente para o 

sustento da família. 

Chamar a atenção para 

como o autor inicia o conto: 

a ideia de que trabalhou 

muito, a vida toda. 

Personagens, como são 

apresentados pelo autor 

e suas características. 

Pai:  

O lavrador que trabalhara 

muito, durante a vida toda. 

Chame a atenção da sua 

turma para que percebam 

que o início do texto já 

contempla a personagem do 

pai, como lavrador e suas 

características. 

Filhos: 3 filhos – “o mais 

velho”, “o segundo” e “o 

caçula”; este último, também 

chamado de “patrãozinho” e “o 

jovem”. 

Chame a atenção para 

como o autor enriquece o 

texto ao retratar os filhos 

(aqui se pode explorar o que 

cada um ganhou de 

herança, com o propósito de 

ampliar o repertório para as 

crianças). 
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O gato: 

O esperto bichano; 

astuto; 

inteligente. 

Quanto ao gato, nesse 

trecho, o autor o descreve 

também como “esperto 

bichano” e atribui alguns 

adjetivos como astuto e 

inteligente. 

Cenário Uma mata na qual sabia que 

viviam coelhos de carne 

deliciosa. 

 

Não se trata simplesmente 

de uma mata, mas uma 

mata na qual sabia que 

viviam coelhos de carne 

deliciosa (evidencia 

características do cenário). 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

ATIVIDADE 2C: IDENTIFICANDO CARACTERÍSTICAS DAS PERSONAGENS 

 

HABILIDADES 

(EF01LP05) Compreender o sistema de escrita alfabética. 

(EF01LP07) Compreender as notações do sistema de escrita alfabética – segmentos sonoros 

e letras. 

(EF01LP03) Comparar escritas convencionais e não convencionais, observando semelhanças 

e diferenças. 

(EF01LP06) Segmentar oralmente as palavras. 

(EF01LP09) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre seus sons e 

suas partes (aliterações, rimas, entre outras). 

(EF01LP13) Comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra (começo, meio e fim). 

(EF01LP12A) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco 

(segmentação), ao atingir a hipótese alfabética. 

(EF01LP12B) Segmentar palavras, ainda que não convencionalmente, na produção escrita 

de textos de diferentes gêneros. 

 

 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: em duplas produtivas. 

■ Tempo da atividade: 1 aula (50 minutos). 

■ Material necessário: Coletânea de Atividades do(a) aluno(a), letras móveis, se necessário. 
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Encaminhamentos 

■ Planeje a organização das duplas considerando os conhecimentos dos(as) estudantes sobre o 

sistema de escrita. Distribua a coletânea de atividades aos(as) alunos(as) e explique o que 

será feito. Releia o início texto, para que os(as) estudantes percebam as características das 

personagens. Garanta que os estudantes percebam os recursos utilizado pelo autor ao escrever 

o mesmo trecho. 

■ Relembre aos estudantes que, como se trata de uma atividade em duplas, precisam conversar 

com o(a) colega e discutir as ideias diferentes, até chegarem a um acordo. 

■ Circule entre as duplas, com especial atenção àquelas formadas por estudantes que ainda não 

dominam a leitura convencional. Observe quem está trabalhando produtivamente e, se não 

estiverem, detenha-se e faça perguntas, procurando ajudá-los a relembrar as partes do texto. 

Se perceber que estão tendo dificuldades em refletir sobre as letras, ofereça as informações 

que achar necessárias e dê dicas para ajudá-los no prosseguimento do trabalho. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

ATIVIDADE 2 C – IDENTIFICANDO AS CARACTERÍSTICAS DAS 

PERSONAGENS 
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NO CONTO “O GATO DE BOTAS”, COMO O AUTOR DESCREVE SUAS PERSONAGENS? 

PAI: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

FILHOS: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

GATO: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE DO (A)ALUNO(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2D: RECONTANDO O CONTO  

HABILIDADES 

(EF15LP19) Recontar, com e sem o apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor 

(contos, lendas, crônicas, entre outros) e/ou pelo próprio aluno.  

 

Planejamento 

■ Organização da classe: em roda. 

■ Tempo da atividade: 2 aulas  

■ Material necessário: Coletânea de Atividades do(a) aluno(a). 

 

Encaminhamentos 

■ A atividade de reconto, na perspectiva colocada, é um recurso usado para o ensino da 

linguagem escrita e não da oral. Ao realizar um reconto, o desafio posto é construir um texto 

já conhecido fazendo uso da linguagem escrita. Por isso, o sucesso da atividade dependerá 

da familiaridade dos estudantes com a narrativa. Assim, antes de iniciar o reconto com os(as) 

estudantes, releia a história em voz alta. 
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■ Vale ressaltar que não é esperado que os(as) estudantes memorizem o conto; recontar a 

história não é isso.  

■ Antes de iniciar a atividade de reconto, planeje uma lista com os episódios que não podem 

ser esquecidos pelos(as) estudantes (isso ajudará a mediar a atividade no momento em que 

os(as) estudantes recontarem). A falta de alguns deles poderá prejudicar o entendimento e a 

coerência do texto. Essa lista auxiliará o(a) professor(a) durante o reconto dos(as) estudantes, 

norteando o que deve ser resgatado por eles. 

■ É provável que os(as) estudantes façam uso das marcas da oralidade como: aí, daí, né, tipo 

(…). Nesse caso, incentive-os a retornar ao texto fonte, sempre recuperando as expressões 

mais frequentes do texto escrito. Como referência e para ajudar a eliminar essas marcas da 

oralidade durante o reconto, diga: “Contem para mim como se estivessem lendo a história no 

livro”. 

■ Chame a atenção para as marcas da passagem do tempo, sempre retomando trechos do texto 

fonte, como: “certo dia”, “naquele tempo”, “certa vez”, “enquanto isso”, “nos meses 

seguintes”, “depois de alguns anos”  

■ Questione: “É assim que a passagem da história foi narrada no conto que lemos?” e “Como 

a história começou?”. 

■ Nessa etapa, os estudantes estão em processo de familiarização com a linguagem empregada 

nos contos, portanto necessitam de ajuda para observar, além dos elementos temáticos, as 

características da linguagem na qual se escreve, o modo como é utilizada nos livros. 

■ Convide-os a reler a parte do conto que está sendo explorada: “Vamos ver como está 

escrito?”, “Vamos ver de quais palavras o autor fez uso nessa situação?”. 

■ Proceda da mesma forma em relação ao planejamento do reconto das demais histórias e ao 

que não pode faltar no reconto. 

■ Segue sugestão da consigna inicial do reconto: 

Hoje vocês recontarão a história “O Gato de Botas”, mas antes irão ouvi-la mais uma 

vez para que não se esqueçam de algumas partes importantes. 

 

Depois da leitura realizada. 

“Agora contem para mim como se estivessem lendo a história ‘O Gato de Botas’.” 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)  
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ETAPA 3: LEITURA DE UM CONTO 

ATIVIDADE 3A – “PRÍNCIPE RÃ OU HENRIQUE DE FERRO” (IRMÃOS GRIMM) 

HABILIDADES 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições 

antecipadoras dos sentidos), a partir de conhecimentos prévios sobre as condições de 

produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros elementos. 

(EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a 

leitura do gênero textual.  

(EF01LP14B) Perceber a entonação propiciada pelo uso de diferentes sinais de pontuação e 

sinais gráficos, na oralização/escuta de textos. 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, textos do campo artístico-literário (contos populares, de fadas, acumulativos, de 

assombração, entre outros). 

 

Planejamento 

■ Organização dos estudantes: em roda para ouvir o conto. 

■ Material necessário: Coletânea de Atividades do(a) aluno(a). 

■ Duração da atividade: 1 aula (50 minutos). 

 

Encaminhamentos 

■ Ao se preparar para essa atividade, é importante que você se informe sobre os Irmãos 

Grimm, uma vez que essa foi a versão escolhida. (DOMÍNIO PÚBLICO. ABREU, Ana 

Rosa et al. Alfabetização: livro do aluno. Brasília, DF: FUNDESCOLA/ SEF-MEC, 2000. 

3 v.). 

■ Prepare a leitura com antecedência – leia anteriormente o conto, pois se trata de um texto 

com vários diálogos, e eles deverão ser realizados com a entonação correta. Não é 

dramatização do conto, pois essa estratégia exige um comportamento e uma preparação 

diferente; é uma leitura feita em voz alta, mas que exige uma boa fluência leitora, não 

deixando dúvida a quem ouve quando as personagens falam sobre quem são elas e o que 

estão sentindo. 

■ Explique para os(as) estudantes que nem todos os contos possuem muitas imagens, 

diferentemente de alguns livros infantis com os quais eles estão acostumados. Portanto, esse 

é um desafio, pois terão que imaginar as cenas, personagens e os acontecimentos. Ouvir um 

texto e se interessar por ele sem ter a ilustração é uma excelente situação de aprendizagem. 

■ Antes de iniciar a leitura, fale o título e deixe que os estudantes levantem as possibilidades 

sobre do que trata a história. Deixe-os fazer as antecipações necessárias, favorecendo um 

maior envolvimento dos estudantes. 

■ Durante a leitura, faça interrupções apenas se sentir a necessidade de esclarecer algumas 

dúvidas dos estudantes ou para questionar sobre o que acham que vai acontecer entre um 

episódio e outro. Mas lembre-se que essas interrupções devem ser elaboradas previamente, 

quando estiver planejando a leitura em voz alta. Essas pausas durante a leitura em voz alta 

devem ter dois objetivos: 

1 – Convidar os estudantes a fazer antecipações e ouvir a continuidade do conto para verificar 

sua coerência; 
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2 – Esclarecer as dúvidas deles sobre palavras que possam comprometer o sentido do texto. 

Mas isso só deve ser feito se absolutamente necessário, para não prejudicar a continuidade e 

a compreensão do conto. Destacando que casos assim são raros. 

■ Depois da leitura, é importante possibilitar conversas para que os estudantes contem suas 

impressões sobre o conto e digam se gostaram ou não, explicando sempre o motivo, de que 

parte mais gostaram, que passagem chamou mais a atenção, quais palavras ou expressões do 

conto o deixaram mais belo e assim por diante. 

■ Explicar aos estudantes que esse conto foi escrito pelos Irmãos Grimm. 

 

 

Para saber mais sobre a biografia dos Irmãos Grimm:  

https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/index?page=1 

https://www.ebiografia.com/irmaos_grimm/ 

 

Antes da leitura:  

Inicie a aula contando aos estudantes que fará a leitura do texto O Príncipe Rã ou Henrique 

de Ferro. Antes da leitura pergunte aos estudantes:  

Quem conhece essa história?  

Por que é príncipe rã?  

Como isso é possível? 

Uma mesma história pode ter dois títulos diferentes? 

 

O PRÍNCIPE RÃ OU HENRIQUE DE FERRO 

Irmãos Grimm 

Num tempo que já se foi, quando ainda aconteciam encantamentos, viveu um rei que 

tinha uma porção de filhas, todas lindas. A mais nova, então, era linda demais. O próprio sol, 

embora a visse todos os dias, sempre se deslumbrava, cada vez que iluminava o rosto dela. 

O castelo real ficava ao lado de uma floresta sombria na qual, embaixo de uma 

frondosa tília, havia uma fonte. Em dias de muito calor, a filha mais nova do rei vinha sentar-

se ali e, quando se aborrecia, brincava com sua bola de ouro, atirando-a para cima e 

apanhando-a com as mãos. 

Uma vez, brincando assim, a bola de ouro, jogada para o ar, não voltou para as mãos 

dela. Caiu na relva, rolou para a fonte e desapareceu nas suas águas profundas. 

 

O que irá acontecer? A princesa encontrará sua bola? 

 

 

“Adeus, minha bola de ouro!”, pensou a princesa. “Nunca mais vou ver você!” E 

começou a chorar alto. Então, uma voz perguntou: 

— Por que chora a filha mais nova do rei? Suas lágrimas são capazes de derreter até 

uma pedra! 

A princesa olhou e viu a cabecinha de uma rã fora da água. 

— Foi você que falou, bichinho dos charcos? Estou chorando porque minha bola de 

ouro caiu na água e sumiu. 

— Fique tranquila e não chore mais. Eu vou buscá-la. Mas o que você me dará em 

troca? 

https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/index?page=1
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— Tudo o que você quiser, rãzinha querida. Meus vestidos, minhas joias e até mesmo 

a coroa de ouro que estou usando. 

 

O que irá acontecer? A rãzinha vai trazer a bola? 

 

 

— Vestidos, joias e coroa de ouro de nada me servem. Mas se você quiser gostar de 

mim, se me deixar ser sua amiga e companheira de brinquedos, se me deixar sentar ao seu 

lado à mesa, comer no seu prato de ouro, beber no seu copo, dormir na sua cama e me 

prometer tudo isso, mergulho agorinha mesmo e lhe trago a bola. 

— Claro! Se me trouxer a bola, prometo tudo isso! — respondeu prontamente a 

princesa, pensando: “Mas que rãzinha boba! Ela que fique na água com suas iguais! Imagine 

se vou ter uma rã por amiga!”. 

 

Será que a princesa enganará a rã? 

 

 

Satisfeita com a promessa, a rã mergulhou e, depois de alguns minutos, voltou à tona 

trazendo a bola. Jogou-a na relva, e a princesa, feliz por ter recuperado seu brinquedo 

predileto, fugiu sem esperar a rã.  

— Pare! Pare! — gritou a rã, tentando alcançá-la aos pulos. — Me leve consigo! Não 

vê que não posso correr tanto? 

A princesa, porém, sem querer saber dela, correu para o palácio, fechou a porta e logo 

esqueceu a pobre rã. Assim, ela foi obrigada a voltar para a fonte. 

No dia seguinte, quando o rei, a rainha e as filhas estavam jantando, ouviram um 

barulho estranho: Plaft!… Plaft!… alguém estava subindo a escadaria de mármore do 

palácio… O barulho cessou bem em frente à porta, e alguém chamou: 

 

Quem será que a chamou?  

 

 

— Abra a porta, filha mais nova do rei! 

A princesa foi atender e, quando deu com a rã, tornou a fechar a porta bem depressa e voltou 

para a mesa. O rei reparou que ela estava vermelhinha e apavorada. 

— O que foi, filha? Aí fora está algum gigante, querendo pegar você? 

— Não, paizinho… é uma rã horrorosa. 

— E o que uma rã pode querer com você? 

— Ai, paizinho! Ontem, quando eu brincava com a minha bola de ouro perto da fonte, 

ela caiu na água e afundou. Então, chorei muito. A rã foi buscar a bola para mim. Mas me 

fez prometer que, em troca, seríamos amigas e ela viria morar comigo. Eu prometi, porque 

nunca pensei que uma rã pudesse viver fora da água. 

 

O que o rei dirá? 

 

 

Nesse momento, a rã tornou a bater e cantou: 
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— Que coisa mais feia é essa, esquecer assim tão depressa a promessa que me fez! 

Se não quiser me ver morta, abra ligeiro essa porta, a filha mais nova do rei! 

O rei olhou a filha severamente. 

— O que você prometeu, tem de cumprir — disse. — Vá lá e abra a porta! 

Ela teve de obedecer. Mal abriu a porta, a rã entrou num pulo, foi direto até a cadeira 

da princesa e, quando a viu sentada, pediu: 

— Ponha-me no seu colo! 

Vendo que a filha hesitava, o rei zangou-se. 

— Faça tudo o que a rã pedir — ordenou. 

Mal se viu no colo da princesa, a rã pulou para a mesa, dizendo: 

— Puxe o seu prato mais para perto para podermos comer juntas. Assim fez a 

princesa, mas todos viram que ela estava morrendo de nojo. A rã comia com grande apetite, 

mas a princesa a cada bocado parecia se sufocar. Terminado o jantar, a rã bocejou dizendo: 

— Estou cansada e com sono. Prepare uma cama bem quentinha para nós duas! 

Ao ouvir isso, a princesa disparou a chorar. Tinha horror do corpinho gelado e úmido 

da rã e não queria dormir com ela de jeito nenhum. Suas lágrimas, porém, só conseguiram 

aumentar a zanga do rei: 

— Quando você precisou, ela te ajudou. Não pode desprezá-la agora! Não tendo outro 

remédio, a princesa foi para o quarto carregando a rã, que dizia estar cansada demais para 

subir a escada. Chegando lá, largou-a no chão e foi se deitar sozinha. 

— Que é isso? — reclamou a rã. — Você dorme no macio e eu aqui no chão duro? 

Ponha-me na cama, senão vou me queixar ao rei seu pai! 

Ao ouvir isso, a princesa ficou furiosa. Agarrou a rã e atirou-a contra a parede com 

toda a força, gritando: 

— Agora você vai ficar quieta para sempre, rã horrorosa! 

 

 

O que vai acontecer com a rã? O que a princesa fará com a rã? 

 

 

E qual não foi o seu espanto, ao ver a rã cair e se transformar num príncipe de belos 

olhos amorosos! 

Ele contou-lhe que se havia transformado em rã por artes de uma bruxa, e que 

ninguém, a não ser a princesa, poderia desencantá-lo. Disse também que no dia seguinte a 

levaria para o reino dele. Depois, com o consentimento do rei, ficaram noivos. 

No outro dia, quando o sol acordou a princesa, a carruagem do príncipe já havia 

chegado. Era linda! Estava atrelada a oito cavalos brancos, todos eles com plumas brancas 

na cabeça, presas por correntes de ouro. 

Com ela veio Henrique, o fiel criado do príncipe, que quando seu amo foi 

transformado em rã ficou tão triste que mandou prender seu coração com três aros de ferro, 

para que não se despedaçasse de tanta dor. Mas agora, ali estava ele com a carruagem, pronta 

para levar seu amo de volta ao seu reino. 

Cheio de alegria, ajudou os noivos a se acomodar na carruagem, depois tomou seu 

lugar na parte de trás, e deu sinal de partida. 

Já haviam percorrido um trecho do caminho, quando o príncipe ouviu um estalo muito 

próximo, como se alguma coisa se tivesse quebrado na carruagem. 

Espiou pela janelinha e perguntou: 
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— O que foi, Henrique? Quebrou alguma coisa na carruagem? 

— Não, meu senhor — e ele explicou: 

— Tamanha a dor que eu senti quando o senhor virou rã que, com três aros de ferro, 

o meu coração eu prendi. Um aro rompeu-se agora, os outros dois, com certeza, vão estalar 

e romper-se assim que chegar a hora! 

Duas vezes mais durante a viagem o príncipe ouviu o mesmo estalo. Foram os outros 

dois aros do coração do fiel Henrique que se romperam, deixando livre sua imensa alegria. 

 

Ao final da leitura perguntar aos estudantes: 

O que acharam da história? Qual foi o trecho que mais gostaram? Vocês conhecem 

algum final diferente para essa história? 

 
ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

NUM TEMPO QUE JÁ SE FOI, QUANDO AINDA ACONTECIAM 

ENCANTAMENTOS, VIVEU UM REI QUE TINHA UMA PORÇÃO DE FILHAS, 

TODAS LINDAS. A MAIS NOVA, ENTÃO, ERA LINDA DEMAIS. O PRÓPRIO SOL, 

EMBORA A VISSE TODOS OS DIAS, SEMPRE SE DESLUMBRAVA, CADA VEZQUE 

ILUMINAVA O ROSTO DELA. O CASTELO REAL FICAVA AO LADO DE UMA 

FLORESTA SOMBRIA NA QUAL, EMBAIXO DE UMA FRONDOSA TÍLIA, HAVIA 

UMA FONTE. EM DIAS DE MUITO CALOR, A FILHA MAIS NOVA DO REI VINHA 

SENTAR-SE ALI E, QUANDO SE ABORRECIA, BRINCAVA COM SUA BOLA DE 

OURO, ATIRANDO-A PARA CIMA E APANHANDO-A COM AS MÃOS. UMA VEZ, 

BRINCANDO ASSIM, A BOLA DE OURO, JOGADA PARA O AR, NÃO VOLTOU 

PARA AS MÃOS DELA. CAIU NA RELVA, ROLOU PARA A FONTE E 

DESAPARECEU NAS SUAS ÁGUAS PROFUNDAS. “ADEUS, MINHA BOLA DE 

OURO!”, PENSOU A PRINCESA. “NUNCA MAIS VOU VER VOCÊ!” E COMEÇOU A 

CHORAR ALTO. ENTÃO, UMA VOZ PERGUNTOU: 

— POR QUE CHORA A FILHA MAIS NOVA DO REI? SUAS LÁGRIMAS SÃO 

CAPAZES DE DERRETER ATÉ UMA PEDRA! 

A PRINCESA OLHOU E VIU A CABECINHA DE UMA RÃ FORA DA ÁGUA. 

— FOI VOCÊ QUE FALOU, BICHINHO DOS CHARCOS? ESTOU CHORANDO 

PORQUE MINHA BOLA DE OURO CAIU NA ÁGUA E SUMIU. 

— FIQUE TRANQUILA E NÃO CHORE MAIS. EU VOU BUSCÁ-LA. MAS O QUE 

VOCÊ ME DARÁ EM TROCA? 

— TUDO O QUE VOCÊ QUISER, RÃZINHA QUERIDA. MEUS VESTIDOS, MINHAS 

JOIAS E ATÉ MESMO A COROA DE OURO QUE ESTOU USANDO. 

— VESTIDOS, JÓIAS E COROA DE OURO DE NADA ME SERVEM. MAS SE VOCÊ 

QUISER GOSTAR DE MIM, SE ME DEIXAR SER SUA AMIGA E COMPANHEIRA DE 

BRINQUEDOS, SE ME DEIXAR SENTAR AO SEU LADO À MESA, COMER NO SEU 



 

96 

 

PRATO DE OURO, BEBER NO SEU COPO, DORMIR NA SUA CAMA E ME 

PROMETER TUDO ISSO, MERGULHO AGORINHA MESMO E LHE TRAGO A BOLA. 

— CLARO! SE ME TROUXER A BOLA, PROMETO TUDO ISSO! — RESPONDEU 

PRONTAMENTE A PRINCESA, PENSANDO: “MAS QUE RÃZINHA BOBA! ELA 

QUE FIQUE NA ÁGUA COM SUAS IGUAIS! IMAGINE SE VOU TER UMA RÃ POR 

AMIGA!”. 

SATISFEITA COM A PROMESSA, A RÃ MERGULHOU E, DEPOIS DE ALGUNS 

MINUTOS, VOLTOU À TONA TRAZENDO A BOLA. JOGOU-A NA RELVA, E A 

PRINCESA, FELIZ POR TER RECUPERADO SEU BRINQUEDO PREDILETO, FUGIU 

SEM ESPERAR A RÃ. 

— PARE! PARE! — GRITOU A RÃ, TENTANDO ALCANÇÁ-LA AOS PULOS. — ME 

LEVE CONSIGO! NÃO VÊ QUE NÃO POSSO CORRER TANTO? 

A PRINCESA, PORÉM, SEM QUERER SABER DELA, CORREU PARA O PALÁCIO, 

FECHOU A PORTA E LOGO ESQUECEU A POBRE RÃ. ASSIM, ELA FOI OBRIGADA 

A VOLTAR PARA A FONTE. 

NO DIA SEGUINTE, QUANDO O REI, A RAINHA E AS FILHAS ESTAVAM 

JANTANDO, OUVIRAM UM BARULHO ESTRANHO: PLAFT!... PLAFT!... ALGUÉM 

ESTAVA SUBINDO A ESCADARIA DE MÁRMORE DO PALÁCIO… O BARULHO 

CESSOU BEM EM FRENTE À PORTA, E ALGUÉM CHAMOU: 

— ABRA A PORTA, FILHA MAIS NOVA DO REI! 

A PRINCESA FOI ATENDER E, QUANDO DEU COM A RÃ, TORNOU A FECHAR A 

PORTA BEM DEPRESSA E VOLTOU PARA A MESA. O REI REPAROU QUE ELA 

ESTAVA VERMELHINHA E APAVORADA. 

— O QUE FOI, FILHA? AÍ FORA ESTÁ ALGUM GIGANTE, QUERENDO PEGAR 

VOCÊ?  

— NÃO, PAIZINHO... É UMA RÃ HORROROSA.  

— E O QUE UMA RÃ PODE QUERER COM VOCÊ?  

— AI, PAIZINHO! ONTEM, QUANDO EU BRINCAVA COM A MINHA BOLA DE 

OURO PERTO DA FONTE, ELA CAIU NA ÁGUA E AFUNDOU. ENTÃO, CHOREI 

MUITO. A RÃ FOI BUSCAR A BOLA PARA MIM. MAS ME FEZ PROMETER QUE, 

EM TROCA, SERÍAMOS AMIGAS E ELA VIRIA MORAR COMIGO. EU PROMETI, 

PORQUE NUNCA PENSEI QUE UMA RÃ PUDESSE VIVER FORA DA ÁGUA. 

NESSE MOMENTO, A RÃ TORNOU A BATER E CANTOU:  

— QUE COISA MAIS FEIA É ESSA, ESQUECER ASSIM TÃO DEPRESSA A PROMESSA QUE 

ME FEZ! SE NÃO QUISER ME VER MORTA, ABRA LIGEIRO ESSA PORTA, A FILHA MAIS 

NOVA DO REI!  

O REI OLHOU A FILHA SEVERAMENTE.  

— O QUE VOCÊ PROMETEU, TEM DE CUMPRIR — DISSE. — VÁ LÁ E ABRA A PORTA!  

ELA TEVE DE OBEDECER. MAL ABRIU A PORTA, A RÃ ENTROU NUM PULO, FOI 

DIRETO ATÉ A CADEIRA DA PRINCESA E, QUANDO A VIU SENTADA, PEDIU:  

— ME PONHA NO SEU COLO!  
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VENDO QUE A FILHA HESITAVA, O REI ZANGOU-SE.  

— FAÇA TUDO O QUE A RÃ PEDIR — ORDENOU.  

MAL SE VIU NO COLO DA PRINCESA, A RÃ PULOU PARA A MESA, DIZENDO:  

— PUXE O SEU PRATO MAIS PARA PERTO PARA PODERMOS COMER JUNTAS.  

ASSIM FEZ A PRINCESA, MAS TODOS VIRAM QUE ELA ESTAVA MORRENDO DE NOJO. 

A RÃ COMIA COM GRANDE APETITE, MAS A PRINCESA A CADA BOCADO PARECIA SE 

SUFOCAR. TERMINADO O JANTAR, A RÃ BOCEJOU DIZENDO: 

— ESTOU CANSADA E COM SONO. PREPARE UMA CAMA BEM QUENTINHA PARA NÓS 

DUAS!  

AO OUVIR ISSO, A PRINCESA DISPAROU A CHORAR. TINHA HORROR DO CORPINHO 

GELADO E ÚMIDO DA RÃ E NÃO QUERIA DORMIR COM ELA DE JEITO NENHUM. SUAS 

LÁGRIMAS, PORÉM, SÓ CONSEGUIRAM AUMENTAR A ZANGA DO REI:  

— QUANDO VOCÊ PRECISOU, ELA TE AJUDOU. NÃO PODE DESPREZÁ-LA AGORA!  

NÃO TENDO OUTRO REMÉDIO, A PRINCESA FOI PARA O QUARTO CARREGANDO A RÃ, 

QUE DIZIA ESTAR CANSADA DEMAIS PARA SUBIR A ESCADA. CHEGANDO LÁ, 

LARGOU-A NO CHÃO E FOI SE DEITAR SOZINHA.  

— QUE É ISSO? — RECLAMOU A RÃ. — VOCÊ DORME NO MACIO E EU AQUI NO CHÃO 

DURO? ME PONHA NA CAMA, SENÃO VOU ME QUEIXAR AO REI SEU PAI!  

AO OUVIR ISSO, A PRINCESA FICOU FURIOSA. AGARROU A RÃ E ATIROU-A CONTRA 

A PAREDE COM TODA A FORÇA, GRITANDO:  

— AGORA VOCÊ VAI FICAR QUIETA PARA SEMPRE, RÃ HORROROSA!  

E QUAL NÃO FOI O SEU SUSTO, AO VER A RÃ CAIR E SE TRANSFORMAR NUM 

PRÍNCIPE DE BELOS OLHOS AMOROSOS! ELE CONTOU-LHE QUE SE HAVIA 

TRANSFORMADO EM RÃ POR ARTES DE UMA BRUXA, E QUE NINGUÉM, A NÃO SER A 

PRINCESA, PODERIA DESENCANTÁ-LO. DISSE TAMBÉM QUE NO DIA SEGUINTE A 

LEVARIA PARA O REINO DELE. DEPOIS, COM O CONSENTIMENTO DO REI, FICARAM 

NOIVOS.  

NO OUTRO DIA, QUANDO O SOL ACORDOU A PRINCESA, A CARRUAGEM DO PRÍNCIPE 

JÁ HAVIA CHEGADO. ERA LINDA! ESTAVA ATRELADA A OITO CAVALOS BRANCOS, 

TODOS ELES COM PLUMAS BRANCAS NA CABEÇA, PRESAS POR CORRENTES DE 

OURO. COM ELA VEIO HENRIQUE, O FIEL CRIADO DO PRÍNCIPE, QUE QUANDO SEU 

AMO FOI TRANSFORMADO EM RÃ FICOU TÃO TRISTE, QUE MANDOU PRENDER SEU 

CORAÇÃO COM TRÊS AROS DE FERRO, PARA QUE NÃO SE DESPEDAÇASSE DE TANTA 

DOR. MAS AGORA, ALI ESTAVA ELE COM A CARRUAGEM PRONTA PARA LEVAR SEU 

AMO DE VOLTA AO SEU REINO. 

CHEIO DE ALEGRIA, AJUDOU OS NOIVOS A SE ACOMODAR NA CARRUAGEM, DEPOIS 

TOMOU SEU LUGAR NA PARTE DE TRÁS, E DEU SINAL DE PARTIDA. JÁ HAVIAM 

PERCORRIDO UM TRECHO DO CAMINHO, QUANDO O PRÍNCIPE OUVIU UM ESTALO 
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MUITO PRÓXIMO, COMO SE ALGUMA COISA SE TIVESSE QUEBRADO NA 

CARRUAGEM. ESPIOU PELA JANELINHA E PERGUNTOU:  

— O QUE FOI, HENRIQUE? QUEBROU ALGUMA COISA NA CARRUAGEM?  

— NÃO, MEU SENHOR — E ELE EXPLICOU: — TAMANHA A DOR QUE EU SENTI 

QUANDO O SENHOR VIROU RÃ, QUE, COM TRÊS AROS DE FERRO, O MEU CORAÇÃO 

EU PRENDI. UM ARO ROMPEU-SE AGORA, OS OUTROS DOIS, COM CERTEZA, VÃO 

ESTALAR E ROMPERSE ASSIM QUE CHEGAR A HORA!  

DUAS VEZES MAIS DURANTE A VIAGEM O PRÍNCIPE OUVIU O MESMO ESTALO. 

FORAM OS OUTROS DOIS AROS DO CORAÇÃO DO FIEL HENRIQUE QUE SE 

ROMPERAM, DEIXANDO LIVRE SUA IMENSA ALEGRIA.  

ABREU, Ana Rosa et al. Alfabetização: livro do aluno. Brasília, DF: FUNDESCOLA/ SEF-MEC, 2000. 3 v. 

 

ATIVIDADE 3B – ANALISANDO O TRECHO DO CONTO 

 

HABILIDADES 

(EF01LP26A) Ler e compreender diferentes textos do campo artístico-literário: contos, 

fábulas, lendas, entre outros. 

(EF01LP26B) Identificar, na leitura de diferentes textos do campo artístico-literário (contos, 

fábulas, lendas, entre outros), os elementos constituintes da narrativa: personagens, narrador, 

conflito, enredo, tempo e espaço. 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: coletiva. 

■ Tempo da atividade: 1 aula (50 minutos). 

■ Material necessário: trecho do conto projetado em multimídia ou transcrito em um cartaz. 

 

Encaminhamentos 

■ Leia novamente o trecho inicial da história. Detenha-se a cada parágrafo, para ajudar as 

crianças a prestarem atenção na caracterização das personagens, do cenário e de como se 

inicia o conto.  

■ Projete em multimídia ou transcreva em um cartaz o trecho do texto abaixo. Chame a atenção 

dos(as) estudantes para os recursos utilizados pelo autor para enriquecimento do texto.  

■ Observe o quadro abaixo, que contém algumas observações para contextualizar junto dos(as) 

estudantes após a leitura do trecho lido.  

 

LEITURA DO TRECHO DO CONTO  

 

Num tempo que já se foi, quando ainda aconteciam encantamentos, viveu um rei que 

tinha uma porção de filhas, todas lindas. A mais nova, então, era linda demais. O próprio sol, 

embora a visse todos os dias, sempre se deslumbrava, cada vez que iluminava o rosto dela. 

O castelo real ficava ao lado de uma floresta sombria na qual, embaixo de uma 

frondosa tília, havia uma fonte. Em dias de muito calor, a filha mais nova do rei vinha sentar-

se ali e, quando se aborrecia, brincava com sua bola de ouro, atirando-a para cima e 

apanhando-a com as mãos. 
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Uma vez, brincando assim, a bola de ouro, jogada para o ar, não voltou para as mãos 

dela. Caiu na relva, rolou para a fonte e desapareceu nas suas águas profundas. 

“Adeus, minha bola de ouro!”, pensou a princesa. “Nunca mais vou ver você!” E 

começou a chorar alto. Então, uma voz perguntou: 

— Por que chora a filha mais nova do rei? Suas lágrimas são capazes de derreter até 

uma pedra! 

A princesa olhou e viu a cabecinha de uma rã fora da água. 

— Foi você que falou, bichinho dos charcos? Estou chorando porque minha bola de 

ouro caiu na água e sumiu. 

— Fique tranquila e não chore mais. Eu vou buscá-la. Mas o que você me dará em 

troca? 

— Tudo o que você quiser, rãzinha querida. Meus vestidos, minhas joias e até mesmo 

a coroa de ouro que estou usando. 

— Vestidos, joias e coroa de ouro de nada me servem. Mas se você quiser gostar de 

mim, se me deixar ser sua amiga e companheira de brinquedos, se me deixar sentar ao seu 

lado à mesa, comer no seu prato de ouro, beber no seu copo, dormir na sua cama e me 

prometer tudo isso, mergulho 

agorinha mesmo e lhe trago a bola. 

— Claro! Se me trouxer a bola, prometo tudo isso! — respondeu prontamente a 

princesa, pensando: “Mas que rãzinha boba! Ela que fique na água com suas iguais! Imagine 

se vou ter uma rã por amiga!”. 

Satisfeita com a promessa, a rã mergulhou e, depois de alguns minutos, voltou à tona 

trazendo a bola. Jogou-a na relva, e a princesa, feliz por ter recuperado seu brinquedo 

predileto, fugiu sem esperar a rã. 

Início do texto: como 

começa? 

Num tempo em que já se foi, 

quando ainda aconteciam 

encantamentos. 

Chamar a atenção para 

como o autor inicia o 

conto.  

Personagens, como são 

apresentados pelo autor 

e suas características. 

Rei: 

Que tinha uma porção de filhas. 

Chame a atenção dos 

estudantes para que 

percebam como o autor 

descreve o rei. 

Filha: 

A mais nova; 

a filha mais nova do rei; 

linda demais; 

a princesa. 

Chame a atenção para 

como o autor enriquece o 

texto pelas inúmeras 

formas de tratar da filha do 

rei. 

Rã; 

bichinho dos charcos; 

rãzinha querida; 

rãzinha boba. 

 

Chame a atenção para 

como o autor enriquece o 

texto pelas inúmeras 

formas de se referir à rã. 

Cenário O castelo real ficava ao lado de 

uma floresta sombria, na qual, 

embaixo de uma frondosa tília, 

havia uma fonte.  

Mostre aos estudantes 

como o autor descreve o 

cenário. Leve-os a 

observar que não é apenas 

um castelo, mas que está ao 
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lado e uma floresta 

sombria, destacando que 

embaixo de uma frondosa 

tília (imaginar frondosa 

como uma grande copa da 

árvore e que ali existia uma 

fonte), ideia de um espaço 

bem grande. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 
ATIVIDADE 3C – IDENTIFICANDO CARACTERÍSTICAS DA LINGUAGEM ESCRITA 

 

HABILIDADES 

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros das palavras com sua representação escrita. 

(EF01LP26A) Ler e compreender diferentes textos do campo artístico-literário: contos, 

fábulas, lendas, entre outros. 

(EF01LP26B) Identificar, na leitura de diferentes textos do campo artístico-literário (contos, 

fábulas, lendas, entre outros), os elementos constituintes da narrativa: personagens, narrador, 

conflito, enredo, tempo e espaço. 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 

textos do campo artístico-literário (contos populares, de fadas, acumulativos, de 

assombração, entre outros). 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: em duplas produtivas. 

■ Tempo da atividade: 1 aula (50 minutos). 

■ Material necessário: Coletânea de Atividades do(a) aluno(a), cópia do texto para os(as) 

estudantes. 

 

Encaminhamentos 

■ Planeje a organização das duplas considerando os conhecimentos dos(as) estudantes sobre o 

sistema de escrita.  

■ Diga para os(as) estudantes que os autores escolhem uma forma de começar o texto. Peça-

lhes que lembrem como o autor deu início ao conto.  

■ Relembre os estudantes que, como se trata de uma atividade em duplas, precisam conversar 

com o colega e discutir as ideias diferentes, até chegarem a um acordo. 

■ Circule entre as duplas, com especial atenção àquelas formadas por estudantes que ainda não 

dominam a leitura convencional. Observe quem está trabalhando produtivamente e, se não 
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estiverem, detenha-se e faça perguntas, procurando ajudá-los a relembrar as partes do texto. 

Se perceber que estão tendo dificuldades em refletir sobre as letras, ofereça as informações 

que achar necessárias e dê dicas para ajudá-los no prosseguimento do trabalho. 

■ Esta é uma atividade que oferece desafio aos estudantes que não compreendem o sistema de 

escrita alfabética. 

■ Para que os(as) estudantes alfabéticos também sejam desafiados, você pode propor que 

leiam o trecho analisado na atividade anterior sozinhos. Para isso, as duplas precisam de 

cópia do texto. Lembre-se de que esses(essas) estudantes ainda são leitores inexperientes, e 

ler um texto extenso como esse será um grande desafio para eles. Mas já conhecem a história 

e, assim, é provável que consigam fazer antecipações e inferências que facilitem a leitura. E 

é também um exercício para que adquiram maior fluência como leitores. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3D: RECONTANDO O CONTO  

 

Habilidades 

 

PINTE O QUADRO QUE REPRESENTA O INÍCIO DO CONTO “O PRÍNCIPE RÃ”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERA UMA VEZ NUM REINO 

DISTANTE 

HÁ MUITO TEMPO 
NUM TEMPO QUE JÁ SE 

FOI 

HÁ MUITO, 

MUITO TEMPO. 

NUMA 

DISTANTE 

CIDADE 

UMA VEZ 

EXISTIA 
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(EF15LP19) Recontar, com e sem o apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor 

(contos, lendas, crônicas, entre outros) e/ou pelo próprio aluno.  

 

Planejamento 

Organização da classe: em roda. 

Tempo da atividade: 2 aulas (100 minutos). 

Material necessário: Livro Texto do aluno. 

 

Encaminhamentos 

■ Leia novamente o trecho inicial da história. Detenha-se a cada parágrafo para ajudar as 

crianças a prestarem atenção na caracterização das personagens, do cenário e de como se 

inicia o conto.  

■ Antes de iniciar a atividade de reconto, planeje uma lista com os episódios que não podem 

ser esquecidos pelos(as) estudantes (isso ajudará a mediar a atividade no momento em que 

os(as) estudantes recontarem). A falta de alguns deles poderá prejudicar o entendimento e a 

coerência do texto. Essa lista auxiliará o(a) professor(a) durante o reconto dos(as) estudantes, 

norteando o que deve ser resgatado por eles. 

■ Nessa etapa os(as) estudantes estão em processo de familiarização com a linguagem 

empregada nos contos; portanto, necessitam de ajuda para observar, além dos elementos 

temáticos, as características da linguagem em que se escreve, o modo como é utilizada nos 

livros. 

■ Convide-os a reler a parte do conto que está sendo explorada: “Vamos ver como está 

escrito?”, “Vamos ver de quais palavras o autor fez uso nessa situação?”. 

■ Proceda da mesma forma em relação ao planejamento do reconto das demais histórias e ao 

que não pode faltar no reconto. 

■ Ao realizar um reconto, o desafio posto é construir um texto já conhecido, fazendo uso da 

linguagem escrita. Por isso, o sucesso da atividade dependerá da familiaridade dos(as) 

estudantes com a narrativa. Assim, antes de iniciar o reconto com os(as) estudantes, releia a 

história em voz alta. 

■ Como referência você, professor(a), pode apresentar o trecho de uma história já lida. Projete 

em multimídia ou transcreva em um cartaz o trecho do texto escolhido e chame a atenção 

dos(as) estudantes para os recursos utilizados pelo autor para enriquecimento do texto.  

 

■ Segue sugestão da consigna inicial do reconto: 

Hoje vocês recontarão a história “O Príncipe Rã ou Henrique de Ferro”, mas antes irão 

ouvi-la mais uma vez para que não se esqueçam de algumas partes importantes. 

 

Depois da leitura realizada. 

“Agora contem para mim como se estivessem lendo a história ‘O Príncipe Rã ou 

Henrique de Ferro’.” 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ETAPA 4: LEITURA DE UM CONTO, PONTUAÇÃO E RECONTO 

 

ATIVIDADE 4A “O PEQUENO POLEGAR” (CHARLES PERRAULT) 

 

HABILIDADES 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições 

antecipadoras dos sentidos), a partir de conhecimentos prévios sobre as condições de 

produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros elementos. 

(EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a 

leitura do gênero textual.  

(EF01LP14B) Perceber a entonação propiciada pelo uso de diferentes sinais de pontuação e 

sinais gráficos, na oralização/escuta de textos. 

EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, textos do campo artístico-literário (contos populares, de fadas, acumulativos, de 

assombração, entre outros). 

 

Planejamento 

■ Organização dos estudantes: em roda para ouvir o conto. 

■ Material necessário: Coletânea de Atividades do(a) aluno(a). 

■ Duração da atividade: 1 aula (50 minutos). 

 

Encaminhamentos 

■ Ao se preparar para essa atividade, é importante que você se informe sobre Charles 

Perrault, uma vez que essa foi a versão escolhida. (DOMÍNIO PÚBLICO. ABREU, Ana 

Rosa et al. Alfabetização: livro do aluno. Brasília, DF: FUNDESCOLA/ SEF-MEC, 2000. 

3 v.) 
■ Prepare a leitura com antecedência – leia anteriormente o conto, pois se trata de um texto 

com vários diálogos, eles deverão ser realizados com a entonação correta. Não é 

dramatização do conto – essa estratégia exige um comportamento e uma preparação diferente 

–, é uma leitura feita em voz alta, mas que exige uma boa fluência leitora, não deixando 

dúvida a quem ouve quando as personagens falam e sobre quem são elas e o que estão 

sentindo. 
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■ Explique para os(as) estudantes que nem todos os contos possuem muitas imagens, 

diferentemente de alguns livros infantis ao quais eles estão acostumados; portanto, esse é um 

desafio, pois terão que imaginar as cenas, as personagens e os acontecimentos. Ouvir um 

texto e se interessar por ele sem ter a ilustração é uma excelente situação de aprendizagem. 

■ Antes de iniciar a leitura, fale o título e deixe que os estudantes levantem as possibilidades 

sobre do que trata a história. Deixe-os fazer as antecipações necessárias, favorecendo um 

maior envolvimento dos estudantes. 

■ Durante a leitura, faça as interrupções apenas se sentir necessidade de esclarecer algumas 

dúvidas dos estudantes ou para questionar o que acham que vai acontecer entre um episódio 

e outro. Mas lembre-se que essas interrupções devem ser elaboradas previamente, quando 

estiver planejando a leitura em voz alta. Essas pausas durante a leitura em voz alta devem ter 

dois objetivos: 

1 – Convidar os(as) estudantes a fazer antecipações e ouvir a continuidade do conto para 

verificar sua coerência; 

2 – Esclarecer as dúvidas deles sobre palavras que possam comprometer o sentido do texto. 

Mas isso só deve ser feito se absolutamente necessário, para não prejudicar a continuidade e 

a compreensão do conto. Destacando que casos assim são raros. 

 

■ Antes de iniciar a leitura, explique aos estudantes que lerá o texto “O Pequeno Polegar”. 

Pergunte se alguém conhece o conto, deixe que falem sobre ele. Diga que o autor é Charles 

Perrault – fale sobre ele, pergunte se os(as) estudantes já o conheciam, se sabiam algo sobre 

sua vida. Em seguida, questione sobre o título: quem é Pequeno Polegar? Por que será que 

tem esse nome? O que é polegar? 

■ Diga que lerá o texto e que devem acompanhar atentamente. Caso queiram fazer algum 

comentário ou pergunta, peçam a palavra. 

■ Inicie a leitura. Ao final do primeiro parágrafo, você pode fazer perguntas como: como era o 

caçula? Veja se compreendem que era magro e fraco, mas esperto e inteligente. 

■ Continue a leitura e pergunte sobre as condições da família, questione a repetição “muito, 

muito pobres” e o que ela quer enfatizar. 

■ Depois da leitura, é importante possibilitar conversas para que os(as) estudantes contem suas 

impressões sobre o conto e digam se gostaram ou não, explicando sempre o motivo, de que 

parte mais gostaram, que passagem chamou mais a atenção, quais palavras ou expressões do 

conto o deixaram mais belo e assim por diante. 

■ Quando os pais planejam deixar os filhos na floresta, pergunte se eles queriam abandonar 

seus filhos. 

 

O PEQUENO POLEGAR 

 

Charles Perrault 

 

Era uma vez um casal de lenhadores muito, muito pobres, com sete filhos pequenos. 

Um deles, o caçula, era magro e fraco, mas esperto e inteligente; era conhecido como Polegar, 

por ser muito pequeno ao nascer. 
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Naquele ano difícil, faltava tudo, praticamente não havia o que comer. 

Os dois lenhadores, desesperados com tanta miséria e tantas bocas para alimentar, 

encontraram uma triste solução: iriam se livrar dos sete filhos esfomeados. 

Enquanto os filhos dormiam, pai e mãe planejaram como agiriam para abandonar as 

crianças. 

— Vamos levar as crianças para a floresta — disse o lenhador. — Lá, enquanto 

juntam lenha, nós as abandonaremos e fugiremos sem que percebam. 

Quando o pai pronunciou a última palavra, seus olhos e os de sua esposa estavam 

cheios de lágrimas. 

— Coitadinhos dos meus filhos — disse a mãe, soluçando. — Ficarão sozinhos, 

sentindo frio, fome e medo das feras do mato… 

 

Pausa para a leitura: quando chegar no trecho em que os filhos ficam perdidos na 

floresta e que Polegar acalma os irmãos, pode questionar como era Polegar – esperto 

e inteligente. Questione sobre o que acontecerá com eles. 

 

— Prefere, então, que morram de fome aqui mesmo conosco, sob nossas vistas? — 

perguntou o pai, também chorando. 

Não havia solução. As crianças morreriam, em casa ou na floresta. Então, era melhor 

que fosse longe, para os pais sofrerem menos. Combinaram o que fariam no dia seguinte e 

foram dormir. 

Pela manhã, o casal chamou os filhos e foram todos para a floresta. Enquanto as 

crianças estavam ocupadas em apanhar bastante lenha, os pais foram se afastando, afastando, 

até ficarem bem longe. 

Quando os sete irmãos perceberam que estavam sozinhos, os seis maiores começaram 

a chorar. Mas Polegar não desanimou. Encorajou os irmãos propondo que, juntos, 

procurassem o caminho de casa. 

Começaram a caminhar pela floresta, mas, infelizmente, quanto mais caminhavam, 

parecia que estavam mais perdidos e não sabiam que rumo seguir. 

Chegou a noite, começou a chover e a fazer muito frio; ao longe, os lobos uivavam. 

Os seis maiores estavam desesperados, amedrontados e desanimados. 

 

Continue a leitura e, quando chegar no momento em que Polegarzinho bate à porta 

da casa da mulher, pode perguntar sobre o que acham que acontecerá, possibilitando 

que façam inferências sobre a continuidade. Continue perguntando: os meninos 

entrarão no castelo, mesmo sabendo que o Gigante come crianças? 

 

Mas Polegar, sempre muito ativo, subiu em uma grande árvore e, lá do alto, viu uma 

luz brilhar ao longe. Imaginou que seria a luz de uma casa. 

Sem hesitar, o garoto desceu da árvore e, guiando os irmãos, começou a andar na 

direção daquela luzinha distante. 

Andaram e andaram, até chegar a uma casa imensa e assustadora. Polegarzinho bateu 

à porta e uma mulher veio abrir. 

— Quem são vocês, crianças, e o que querem? 
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— Estamos perdidos na mata. Tenha pena de nós, minha senhora. Estamos com 

fome e precisamos de um lugar para dormir. Poderia nos abrigar? — Coitados! Vocês estão 

sem sorte. Esta é a casa de meu marido, o Gigante, verdadeiro devorador de criancinhas. 

Polegar logo respondeu, sem demonstrar medo: 

 

Continue a leitura e capriche nas falas do Gigante. As crianças precisam se envolver 

na leitura. Questione se o Gigante vai encontrar e comer os meninos, crie suspense. 

 

— Se ficarmos na mata, com certeza seremos devorados pelos lobos. 

Então, já que estamos aqui, preferimos ser devorados pelo Gigante. Aliás, quem 

sabe ele não se comoverá e nos deixará viver? Já com os lobos, não haverá conversa 

alguma. 

A mulher do Gigante tinha coração mole e se deixou convencer: permitiu que os 

sete irmãos entrassem. Mal tinham acabado de entrar, ouviram fortes golpes na porta: era o 

Gigante que regressava! 

A mulher escondeu as crianças embaixo do armário e correu para abrir a porta. 

O Gigante entrou. Era um ser enorme, de aspecto horrível. Logo que passou pela 

porta, começou a farejar de um lado e de outro, desconfiado, cheirando com prazer e 

apetite: 

— Cozida ou ensopada. Aqui tem cheiro de deliciosa criançada! Dizia isso e lambia 

os beiços. 

— Imagine, nada disso! É o cheiro da janta — disse a esposa, tremendo 

de pavor. 

Mas o Gigante não se deixava enganar, pois conhecia bem demais o cheiro da carne 

humana. 

— Passadinhas ou fritinhas. Aqui tem o cheiro de criancinhas! 

E lambia os beiços. 

Guiando-se pelo faro, foi em direção ao armário e, com as enormes mãos, arrancou 

de lá os sete irmãos, um por um, mais mortos do que vivos pelo medo. 

— Muito bem! Aqui tem uma ótima refeição para amanhã. 

E começou a afiar o facão. 

Continue a leitura e pergunte se acreditam que a mulher conseguirá convencer o 

Gigante a não comer as crianças. Quando Polegar troca as coroas das meninas, você 

pode perguntar se os estudantes acham que ele tem algum plano. Pode perguntar 

também se imaginam como ficará o Gigante ao descobrir que matou as próprias 

filhas. 

 

Já tinha agarrado o pescoço do irmão mais velho quando a mulher falou: 

— Por que você quer matá-los nesta noite? A janta já está pronta! 

— Tem razão, minha velha — resmungou o Gigante. É melhor economizar, 

portanto deixá-los-ei para amanhã, é melhor que descansem um pouco. 

A mulher do Gigante suspirou aliviada. Levou as crianças para dormir no quarto em 

que estavam suas sete filhas, sete meninas muito feias e cruéis, como o pai. 

Assim, dormiriam em uma larga cama as sete garotinhas. E em uma cama igual, ao 

lado, os sete irmãozinhos. Polegar reparou que as filhas do Gigante usavam suas coroas de 

ouro mesmo enquanto dormiam. 
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Receando que o malvado mudasse de ideia e decidisse matá-los naquela mesma 

noite, o pequeno pegou seu gorrinho e os de seus irmãos e os colocou com cuidado na 

cabeça das garotas adormecidas, após tirar as coroazinhas de ouro, que colocou na sua 

cabeça e na dos queridos irmãos. Estava feita a troca. 

A certa altura o Gigante acordou, arrependido por ter adiado a matança. Agarrou o 

facão e foi ao quarto das filhas, no escuro. 

Tateando, aproximou-se da cama em que dormiam os sete irmãos. Polegar sentiu a 

enorme mão do Gigante tocar em seus cabelos e na coroazinha e, em seguida, o horroroso 

exclamou: 

— Meu Deus! O que estava para fazer? Por pouco quase degolei minhas próprias 

filhotas! 

Aproximou-se da outra cama, estendeu a mão, sentiu os gorrinhos de lã rústica e riu. 

E, sem dó, cortou de uma vez só as sete gargantas. Depois voltou para a cama, para 

continuar o sono interrompido. Bastaram alguns minutos, e já estava roncando forte. 

Com muito cuidado, o Pequeno Polegar acordou os irmãos e contou-lhes o que 

acontecera. Falou da troca dos gorros com as coroas para enganar o Gigante, e concluiu: 

— Devemos fugir imediatamente, antes que seja tarde! 

Silenciosamente, os coitadinhos saíram daquela casa e foram para a floresta. 

Andaram a noite toda, sem saber bem para onde ir. Caminhavam rapidamente, para escapar 

da fúria do terrível Gigante. 

 

Continue a leitura e pergunte se acham que o Gigante vai alcançar os meninos, o que 

fará com eles. Se escaparem, como será? 

 

Na manhã seguinte o Gigante acordou e, antes de mais nada, foi pegar suas vítimas 

para cozinhá-las. 

Imaginem só como ficou, ao perceber que havia degolado suas amadas filhinhas e 

que os sete guris tinham desaparecido! 

Cego de raiva, calçou suas botas mágicas, que a cada passo alcançavam sete léguas, 

e partiu para a perseguição. Dali a pouco já estava bem próximo dos fugitivos. 

Polegarzinho, sempre alerta, viu que ele estava chegando e, sem perder a calma, 

mandou os irmãos se esconderem em uma caverna ali pertinho. 

E lá vinha o Gigante, cada vez mais perto dos indefesos meninos.  

Andara muito, e já começava a se cansar. Precisou, então, parar e resolveu dar uma 

cochiladinha. E sabem onde? Bem na frente da caverna em que estavam escondidos os 

irmãos. 

Polegar pensou rápido e, aproveitando o sono do inimigo, mandou os outros seis 

fugirem. Depois, aproximou-se do Gigante e, com muito cuidado para não acordar o 

guloso, descalçou-lhe as botas mágicas. 

Eram imensos aqueles calçados do Gigante, mas, por serem mágicos, logo se 

ajustaram aos pés pequenininhos do novo dono. 

 

Continue a leitura e pergunte aos estudantes o que Polegar fará com as botas mágicas. 

Termine a leitura do texto. 
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— Agora sim! — disse decidido. — Andarei pelo mundo até encontrar um modo de 

melhorar nossas vidas. 

Partiu, calçado com as botas que, a cada passo, percorriam sete léguas. Andou 

muito, muito mesmo, mais que o próprio Gigante. Após algumas horas, chegou a um reino 

distante, que estava em guerra. 

Logo soube que o rei dali recompensaria com uma fortuna a pessoa que lhe 

trouxesse qualquer informação sobre as tropas e as batalhas. Esperto como era, Polegar foi 

para a região do combate, auxiliado pelas botas velozes. 

Quando retornou, levou excelentes informações para o rei que, muito satisfeito, 

pagou-lhe o combinado. E ainda lhe deu mais algumas centenas de moedas. 

No dia seguinte, Polegarzinho calçou de novo as botas mágicas e, em um piscar de 

olhos, alcançou a cabana dos pais, onde foi acolhido com enorme alegria por todos, 

inclusive pelos seus irmãos, que tinham conseguido voltar. 

Assim, graças ao pequeno e inteligente Polegar, todos viveram felizes desde aquele 

dia, com muita fartura. 

 

Ao final, pergunte aos alunos se gostaram do conto. Peça-lhes que falem sobre o 

trecho de que mais gostaram. Caso não tenham gostado de alguma parte, peça-lhes 

que justifiquem também. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 4A – “O PEQUENO POLEGAR”  

VAMOS ACOMPANHAR O(A) PROFESSOR(A) NA LEITURA DE MAIS UMCONTO! 

 

O PEQUENO POLEGAR 

 

CHARLES PERRAUT 

 

 

ERA UMA VEZ UM CASAL DE LENHADORES MUITO, MUITO POBRES, COM SETE 

FILHOS PEQUENOS. UM DELES, O CAÇULA, ERA MAGRO E FRACO, MAS ESPERTO E 

INTELIGENTE; ERA CONHECIDO COMO POLEGAR, POR SER MUITO PEQUENO AO 

NASCER. 

NAQUELE ANO DIFÍCIL, FALTAVA TUDO, PRATICAMENTE NÃO HAVIA O QUE COMER. 

OS DOIS LENHADORES, DESESPERADOS COM TANTA MISÉRIA E TANTAS BOCAS 

PARA ALIMENTAR, ENCONTRARAM UMA TRISTE SOLUÇÃO: IRIAM SE LIVRAR DOS 

SETE FILHOS ESFOMEADOS. ENQUANTO OS FILHOS DORMIAM, PAI E MÃE 

PLANEJARAM COMO AGIRIAM PARA ABANDONAR AS CRIANÇAS.  
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— VAMOS LEVAR AS CRIANÇAS PARA A FLORESTA — DISSE O LENHADOR. — LÁ, 

ENQUANTO JUNTAM LENHA, NÓS AS ABANDONAREMOS E FUGIREMOS SEM QUE 

PERCEBAM.  

QUANDO O PAI PRONUNCIOU A ÚLTIMA PALAVRA, SEUS OLHOS E OS DE SUA ESPOSA 

ESTAVAM CHEIOS DE LÁGRIMAS.  

— COITADINHOS DOS MEUS FILHOS — DISSE A MÃE, SOLUÇANDO. — FICARÃO 

SOZINHOS, SENTINDO FRIO, FOME E MEDO DAS FERAS DO MATO... 

— PREFERE, ENTÃO, QUE MORRAM DE FOME AQUI MESMO CONOSCO, SOB NOSSAS 

VISTAS? — PERGUNTOU O PAI, TAMBÉM CHORANDO.  

NÃO HAVIA SOLUÇÃO. AS CRIANÇAS MORRERIAM, EM CASA OU NA FLORESTA. 

ENTÃO, ERA MELHOR QUE FOSSE LONGE, PARA OS PAIS SOFREREM MENOS. 

COMBINARAM O QUE FARIAM NO DIA SEGUINTE E FORAM DORMIR. PELA MANHÃ, O 

CASAL CHAMOU OS FILHOS E FORAM TODOS PARA A FLORESTA. ENQUANTO AS 

CRIANÇAS ESTAVAM OCUPADAS EM APANHAR BASTANTE LENHA, OS PAIS FORAM 

SE AFASTANDO, AFASTANDO, ATÉ FICAREM BEM LONGE.  

QUANDO OS SETE IRMÃOS PERCEBERAM QUE ESTAVAM SOZINHOS, OS SEIS 

MAIORES COMEÇARAM A CHORAR. MAS POLEGAR NÃO DESANIMOU. ENCORAJOU 

OS IRMÃOS PROPONDO QUE, JUNTOS, PROCURASSEM O CAMINHO DE CASA. 

COMEÇARAM A CAMINHAR PELA FLORESTA, MAS, INFELIZMENTE, QUANTO MAIS 

CAMINHAVAM, PARECIA QUE ESTAVAM MAIS PERDIDOS E NÃO SABIAM QUE RUMO 

SEGUIR. CHEGOU A NOITE, COMEÇOU A CHOVER E A FAZER MUITO FRIO; AO LONGE, 

OS LOBOS UIVAVAM. OS SEIS PEQUENOS ESTAVAM DESESPERADOS, 

AMEDRONTADOS E DESANIMADOS. MAS POLEGAR, SEMPRE MUITO ATIVO, SUBIU 

EM UMA GRANDE ÁRVORE E, LÁ DO ALTO, VIU UMA LUZ BRILHAR AO LONGE. 

IMAGINOU QUE SERIA A LUZ DE UMA CASA.  

SEM HESITAR, O GAROTO DESCEU DA ÁRVORE E, GUIANDO OS IRMÃOS, COMEÇOU 

A ANDAR NA DIREÇÃO DAQUELA LUZINHA DISTANTE. ANDARAM E ANDARAM, ATÉ 

CHEGAR A UMA CASA IMENSA E ASSUSTADORA. POLEGARZINHO BATEU À PORTA E 

UMA MULHER VEIO ABRIR.  

— QUEM SÃO VOCÊS, CRIANÇAS, E O QUE QUEREM?  

— ESTAMOS PERDIDOS NA MATA. TENHA PENA DE NÓS, MINHA SENHORA. ESTAMOS 

COM FOME E PRECISAMOS DE UM LUGAR PARA DORMIR. PODERIA NOS ABRIGAR?  

— COITADOS! VOCÊS ESTÃO SEM SORTE. ESTA É A CASA DE MEU MARIDO, O 

GIGANTE, VERDADEIRO DEVORADOR DE CRIANCINHAS.  

POLEGAR LOGO RESPONDEU, SEM DEMONSTRAR MEDO:  

— SE FICARMOS NA MATA, COM CERTEZA SEREMOS DEVORADOS PELOS LOBOS. 

ENTÃO, JÁ QUE ESTAMOS AQUI, PREFERIMOS SER DEVORADOS PELO GIGANTE. 

ALIÁS, QUEM SABE ELE NÃO SE COMOVERÁ E NOS DEIXARÁ VIVER? JÁ COM OS 

LOBOS, NÃO HAVERÁ CONVERSA ALGUMA.  
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A MULHER DO GIGANTE TINHA CORAÇÃO MOLE E SE DEIXOU CONVENCER: 

PERMITIU QUE OS SETE IRMÃOS ENTRASSEM. MAL TINHAM ACABADO DE ENTRAR, 

OUVIRAM FORTES GOLPES NA PORTA: ERA O GIGANTE QUE REGRESSAVA! A 

MULHER ESCONDEU AS CRIANÇAS EMBAIXO DO ARMÁRIO E CORREU PARA ABRIR 

A PORTA. O GIGANTE ENTROU. ERA UM SER ENORME, DE ASPECTO HORRÍVEL. LOGO 

QUE PASSOU PELA PORTA, COMEÇOU A FAREJAR DE UM LADO E DE OUTRO, 

DESCONFIADO, CHEIRANDO COM PRAZER E APETITE: 

— COZIDA OU ENSOPADA. AQUI TEM CHEIRO DE DELICIOSA CRIANÇADA! DIZIA ISSO 

E LAMBIA OS BEIÇOS.  

— IMAGINE, NADA DISSO! É O CHEIRO DA JANTA — DISSE A ESPOSA, TREMENDO DE 

PAVOR.  

MAS O GIGANTE NÃO SE DEIXAVA ENGANAR, POIS CONHECIA BEM DEMAIS O 

CHEIRO DA CARNE HUMANA.  

— ASSADINHAS OU FRITINHAS. AQUI TEM O CHEIRO DE CRIANCINHAS! — E LAMBIA 

OS BEIÇOS.  

GUIANDO-SE PELO FARO, FOI EM DIREÇÃO AO ARMÁRIO E, COM AS ENORMES MÃOS, 

ARRANCOU DE LÁ OS SETE IRMÃOS, UM POR UM, MAIS MORTOS DO QUE VIVOS PELO 

MEDO.  

— MUITO BEM! AQUI TEM UMA ÓTIMA REFEIÇÃO PARA AMANHÃ. — E COMEÇOU A 

AFIAR O FACÃO.  

JÁ TINHA AGARRADO O PESCOÇO DO IRMÃO MAIS VELHO QUANDO A MULHER 

FALOU:  

— POR QUE VOCÊ QUER MATÁ-LOS NESTA NOITE? A JANTA JÁ ESTÁ PRONTA!  

— TEM RAZÃO, MINHA VELHA — RESMUNGOU O GIGANTE. — É MELHOR 

ECONOMIZAR, PORTANTO DEIXÁ-LOS-EI PARA AMANHÃ, É MELHOR QUE 

DESCANSEM UM POUCO. 

A MULHER DO GIGANTE SUSPIROU ALIVIADA. LEVOU AS CRIANÇAS PARA DORMIR 

NO QUARTO EM QUE ESTAVAM SUAS SETE FILHAS, SETE MENINAS MUITO FEIAS E 

CRUÉIS, COMO O PAI. ASSIM, DORMIRIAM EM UMA LARGA CAMA AS SETE 

GAROTINHAS. E EM UMA CAMA IGUAL, AO LADO, OS SETE IRMÃOZINHOS. POLEGAR 

REPAROU QUE AS FILHAS DO GIGANTE USAVAM SUAS COROAS DE OURO MESMO 

ENQUANTO DORMIAM.  

RECEANDO QUE O MALVADO MUDASSE DE IDÉIA E DECIDISSE MATÁ-LOS NAQUELA 

MESMA NOITE, O PEQUENO PEGOU SEU GORRINHO E OS DE SEUS IRMÃOS E OS 

COLOCOU COM CUIDADO NA CABEÇA DAS GAROTAS ADORMECIDAS, APÓS TIRAR 

AS COROAZINHAS DE OURO, QUE COLOCOU NA SUA CABEÇA E NA DOS QUERIDOS 

IRMÃOS. ESTAVA FEITA A TROCA.  

A CERTA ALTURA O GIGANTE ACORDOU, ARREPENDIDO POR TER ADIADO A 

MATANÇA. AGARROU O FACÃO E FOI AO QUARTO DAS FILHAS, NO ESCURO. 
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TATEANDO, APROXIMOU-SE DA CAMA EM QUE DORMIAM OS SETE IRMÃOS. 

POLEGAR SENTIU A ENORME MÃO DO GIGANTE TOCAR EM SEUS CABELOS E NA 

COROAZINHA E, EM SEGUIDA, O HORROROSO EXCLAMOU: 

— MEU DEUS! O QUE ESTAVA PARA FAZER? POR POUCO QUASE DEGOLEI MINHAS 

PRÓPRIAS FILHOTAS!  

APROXIMOU-SE DA OUTRA CAMA, ESTENDEU A MÃO, SENTIU OS GORRINHOS DE LÃ 

RÚSTICA E RIU. E, SEM DÓ, CORTOU DE UMA VEZ SÓ AS SETE GARGANTAS. DEPOIS 

VOLTOU PARA A CAMA, PARA CONTINUAR O SONO INTERROMPIDO. BASTARAM 

ALGUNS MINUTOS, E JÁ ESTAVA RONCANDO FORTE. COM MUITO CUIDADO, O 

PEQUENO POLEGAR ACORDOU OS IRMÃOS E CONTOU-LHES O QUE ACONTECERA. 

FALOU DA TROCA DOS GORROS COM AS COROAS PARA ENGANAR O GIGANTE, E 

CONCLUIU:  

— DEVEMOS FUGIR IMEDIATAMENTE, ANTES QUE SEJA TARDE!  

SILENCIOSAMENTE, OS COITADINHOS SAÍRAM DAQUELA CASA E FORAM PARA A 

FLORESTA. ANDARAM A NOITE TODA, SEM SABER BEM PARA ONDE IR. 

CAMINHAVAM RAPIDAMENTE, PARA ESCAPAR DA FÚRIA DO TERRÍVEL GIGANTE. 

NA MANHÃ SEGUINTE O GIGANTE ACORDOU E, ANTES DE MAIS NADA, FOI PEGAR 

SUAS VÍTIMAS PARA COZINHÁ- LAS. IMAGINEM SÓ COMO FICOU, AO PERCEBER QUE 

HAVIA DEGOLADO SUAS AMADAS FILHINHAS E QUE OS SETE GURIS TINHAM 

DESAPARECIDO! CEGO DE RAIVA, CALÇOU SUAS BOTAS MÁGICAS, QUE A CADA 

PASSO ALCANÇAVAM SETE LÉGUAS, E PARTIU PARA A PERSEGUIÇÃO. DALI A 

POUCO JÁ ESTAVA BEM PRÓXIMO DOS FUGITIVOS. 

POLEGARZINHO, SEMPRE ALERTA, VIU QUE ELE ESTAVA CHEGANDO E, SEM PERDER 

A CALMA, MANDOU OS IRMÃOS SE ESCONDEREM EM UMA CAVERNA ALI PERTINHO. 

E LÁ VINHA O GIGANTE, CADA VEZ MAIS PERTO DOS INDEFESOS MENINOS. ANDARA 

MUITO, E JÁ COMEÇAVA A SE CANSAR. PRECISOU, ENTÃO, PARAR E RESOLVEU DAR 

UMA COCHILADINHA. E SABEM ONDE? BEM NA FRENTE DA CAVERNA EM QUE 

ESTAVAM ESCONDIDOS OS IRMÃOS.  

POLEGAR PENSOU RÁPIDO E, APROVEITANDO O SONO DO INIMIGO, MANDOU OS 

OUTROS SEIS FUGIREM. DEPOIS, APROXIMOU-SE DO GIGANTE E, COM MUITO 

CUIDADO PARA NÃO ACORDAR O GULOSO, DESCALÇOU-LHE AS BOTAS MÁGICAS. 

ERAM IMENSOS, AQUELES CALÇADOS DO GIGANTE, MAS POR SEREM MÁGICOS 

LOGO SE AJUSTARAM AOS PÉS PEQUENININHOS DO NOVO DONO.  

— AGORA SIM! — DISSE DECIDIDO. — ANDAREI PELO MUNDO ATÉ ENCONTRAR UM 

MODO DE MELHORAR NOSSAS VIDAS.  

PARTIU, CALÇADO COM AS BOTAS QUE, A CADA PASSO, PERCORRIAM SETE LÉGUAS. 

ANDOU MUITO, MUITO MESMO, MAIS QUE O PRÓPRIO GIGANTE. APÓS ALGUMAS 

HORAS, CHEGOU A UM REINO DISTANTE, QUE ESTAVA EM GUERRA. LOGO SOUBE 

QUE O REI DALI RECOMPENSARIA COM UMA FORTUNA A PESSOA QUE LHE 

TROUXESSE QUALQUER INFORMAÇÃO SOBRE AS TROPAS E AS BATALHAS. ESPERTO 

COMO ERA, POLEGAR FOI PARA A REGIÃO DO COMBATE, AUXILIADO PELAS BOTAS 
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VELOZES. QUANDO RETORNOU, LEVOU EXCELENTES INFORMAÇÕES PARA O REI 

QUE, MUITO SATISFEITO, PAGOU-LHE O COMBINADO. E AINDA LHE DEU MAIS 

ALGUMAS CENTENAS DE MOEDAS. 

NO DIA SEGUINTE, POLEGARZINHO, CALÇOU DE NOVO AS BOTAS MÁGICAS E, EM UM 

PISCAR DE OLHOS, ALCANÇOU A CABANA DOS PAIS, ONDE FOI ACOLHIDO COM 

ENORME ALEGRIA POR TODOS, INCLUSIVE PELOS SEUS IRMÃOS, QUE TINHAM 

CONSEGUIDO VOLTAR. ASSIM, GRAÇAS AO PEQUENO E INTELIGENTE POLEGAR, 

TODOS VIVERAM FELIZES DESDE AQUELE DIA, COM MUITA FARTURA.  

ABREU, Ana Rosa et al. Alfabetização: livro do aluno. Brasília, DF: FUNDESCOLA/ SEF-MEC, 2000. 3 v. 

 

ATIVIDADE 4B: ANALISANDO A PONTUAÇÃO DO TEXTO 

A história mostra que as práticas sociais de leitura se transformam ao longo do tempo. Em 

apenas cinco séculos, passamos da necessidade de copiar livros a mão para essa inundação 

de material impresso na qual estamos, quase, nos afogando. Houve mudanças 

impressionantes nas tecnologias de produção e difusão da escrita e, por consequência, nas 

práticas sociais de leitura. E também nas tecnologias de produção do texto. Hoje convivem 

o velho manuscrito, que atualmente só sobrevive na escola, o texto datilografado, já 

praticamente inexistente, o impresso em uma variedade enorme de suportes e, se impondo 

cada vez mais com a disseminação dos computadores, o texto virtual, digitalizado. 

 
WEISZ, Telma. Pontuação: a gramática da legibilidade. Disponível em: 

http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/lessons/46/Texto%20para%20leitura%20pontuacao-gramatica-

legibilidade-weisz.pdf. Acesso em: 14 jul. 2020.  

 

Habilidades: 

(EF01LP26A) Ler e compreender diferentes textos do campo artístico-literário: contos, 

fábulas, lendas, entre outros. 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 

textos do campo artístico-literário (contos populares, de fadas, acumulativos, de 

assombração, entre outros). 

(EF01LP11) Conhecer diferentes tipos de letras: em formato imprensa (letra de forma 

maiúscula e minúscula) e cursiva. 

(EF01LP14A) Identificar diferentes sinais de pontuação como ponto final, de interrogação, 

de exclamação e sinais gráficos – acentos e til – na leitura de textos de diferentes gêneros. 

(EF01LP14B) Perceber a entonação propiciada pelo uso de diferentes sinais de pontuação e 

sinais gráficos, na oralização/escuta de textos. 

 

Planejamento: 

■ Organização da classe: coletiva. 

■ Tempo da atividade: 1 aula (50 minutos). 

■ Material necessário: trecho do conto projetado em multimídia ou transcrito em um cartaz. 

 

Encaminhamentos 

■ Professor(a), planeje essa atividade para várias semanas. Para tratar o uso dos sinais gráficos 

utilizados pelo autor, será importante que se faça passo a passo. Em um primeiro momento, 

http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/lessons/46/Texto%20para%20leitura%20pontuacao-gramatica-legibilidade-weisz.pdf
http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/lessons/46/Texto%20para%20leitura%20pontuacao-gramatica-legibilidade-weisz.pdf
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explore os recursos do ponto final e da letra maiúscula para iniciar o texto. Em outro dia, 

explore os sinais de interrogação e de exclamação.  

■ Leia novamente o trecho inicial da história. Detenha-se a cada parágrafo, para ajudar as 

crianças a prestarem atenção nos recursos utilizados pelo autor para pontuar o texto.  

■ Projete em multimídia ou transcreva em um cartaz o trecho do texto abaixo. Chame a atenção 

dos(as) estudantes para os sinais de pontuação.  

■ Inicie mostrando aos estudantes como os textos são escritos. Peça-lhes que observem o que 

está além das palavras. Chame a atenção para que percebam que há um conjunto de sinais e 

que eles têm uma função definida pelo autor para dar sentido ao texto. 

 

LEITURA DE TRECHOS DO CONTO O PEQUENO POLEGAR 

Charles Perrault 

 

Era uma vez um casal de lenhadores muito, muito pobres, com sete filhos pequenos. 

Um deles, o caçula, era magro e fraco, mas esperto e inteligente; era conhecido como 

Polegar, por ser muito pequeno ao nascer. 

Naquele ano difícil, faltava tudo, praticamente não havia o que comer. Os dois 

lenhadores, desesperados com tanta miséria e tantas bocas para alimentar, encontraram 

uma triste solução: iriam se livrar dos sete filhos esfomeados. 

 

■ Leve os(as) estudantes a observarem quais são os sinais utilizados nos dois primeiros 

parágrafos do texto. O foco é enfatizarmos o uso do ponto final. Inicie questionando por que 

será que o autor usa esses recursos. Os estudantes poderão falar da vírgula, e cabe a você, 

professor, falar sobre ela, mas não é o foco nesse momento.  

 

Professor(a), explore também com os(as) estudantes os demais recursos que o autor utiliza, 

como o parágrafo e a letra maiúscula para iniciar o texto. Chame a atenção para as 

palavras em maiúsculas e defina, junto com eles, por que estão assim. Aqui, o objetivo é 

atentar-se a letra maiúscula ao início do parágrafo, como um recurso de pontuação e a 

diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Importante colocar aos estudantes que 

também é usada letra maiúscula para indicar nomes próprios (faça uma relação com o 

nome deles, que são escritos com letra maiúsculas, assim como nome de cidades, praças, 

bairros, entre outros). É importante tratar dessa situação devido a “Polegar” estar escrito 

em maiúscula. Destaque também o parágrafo. Mostre a eles que existe um recuo, um 

espaço entre a margem da página e o início da primeira palavra do texto, e que essa está 

em maiúscula. Peça-lhes que observem nesse trecho quantas vezes isso acontece, ou seja, 

quantos parágrafos há nesse trecho.  

 

■ Após essa interação com os(as) estudantes, chame a atenção para o fato de que o texto está 

dividido em parágrafos – o que significa então? Leia para eles, observe se conseguem 

perceber o sentido do texto e que cada parte distribuída dentro do parágrafo serve para dividi-

lo em partes menores, sem fugir ou interromper o assunto, e que se concluiu com o ponto 

final. 

■ Em outro dia, utilize outros trechos do conto para chamar a atenção para o ponto de 

exclamação e de interrogação, os sinais expressivos. Projete no multimídia o texto todo e vá 

explorando junto com os estudantes os sinais utilizados. Observe que, nos diálogos, a 
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interrogação está bem presente, evidenciando o seu uso nos questionamentos entre as 

personagens.  

 

Para o uso da exclamação, direcione a atenção para o trecho abaixo: 

 

A certa altura o Gigante acordou, arrependido por ter adiado a matança. Agarrou o 

facão e foi ao quarto das filhas, no escuro. 

Tateando, aproximou-se da cama em que dormiam os sete irmãos. Polegar sentiu a 

enorme mão do Gigante tocar em seus cabelos e na coroazinha e, em seguida, o horroroso 

exclamou: 

— Meu Deus! O que estava para fazer? Por pouco quase degolei minhas próprias 

filhotas! 

 

Ressalte para a turma o momento em que se escreve “Meu Deus! O que estava para 

fazer? Por pouco quase degolei minhas próprias filhas!”. Aqui, evidenciam-se as reações da 

personagem, como espanto, gritos, e, para tal situação, o autor utiliza o ponto de exclamação. 

Use de uma boa entonação para que os(as) estudantes percebam o efeito de sentido produzido 

no texto. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

ATIVIDADE 4C: RECONTANDO O CONTO “O PEQUENO POLEGAR” 

 

Habilidades 

(EF15LP19) Recontar, com e sem o apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor 

(contos, lendas, crônicas, entre outros) e/ou pelo próprio aluno.  

 

Planejamento 

■ Organização da classe: Essa atividade deverá ser realizada com os(as) estudantes em roda. 

■ Tempo da atividade: 2 aulas (100 minutos). 

■ Material necessário: Livro Texto do(a) aluno(a). 

 

Encaminhamentos 

■ Antes de iniciar a atividade de reconto, planeje uma lista com os episódios que não podem 

ser esquecidos pelos(as) estudantes (isso ajudará a mediar a atividade no momento em que 

eles recontarem). A falta de alguns deles poderá prejudicar o entendimento e a coerência do 

texto. Essa lista auxiliará o(a) professor(a) durante o reconto dos(as) estudantes, norteando o 

que deve ser resgatado por eles. 

■ Nessa etapa, os(as) estudantes estão em processo de familiarização com a linguagem 

empregada nos contos; portanto, necessitam de ajuda para observar, além dos elementos 



 

115 

 

temáticos, as características da linguagem em que se escreve, o modo como é utilizada nos 

livros. 

■ Convide-os a reler a parte do conto que está sendo explorada: “Vamos ver como está 

escrito?”, “Vamos ver de quais palavras o autor fez uso nessa situação?”. 

■ Ao realizar um reconto, o desafio posto é construir um texto já conhecido fazendo uso da 

linguagem escrita. Por isso, o sucesso da atividade dependerá da familiaridade dos(as) 

estudantes com a narrativa. Assim, antes de iniciar o reconto com os(as) estudantes, releia a 

história em voz alta. 

■ Leia novamente o trecho inicial da história. Detenha-se a cada parágrafo, para ajudar as 

crianças a prestarem atenção na caracterização das personagens, do cenário e de como se 

inicia o conto.  

■ Como referência você, professor(a), pode apresentar o trecho de uma história já lida. Projete 

em multimídia ou transcreva em um cartaz o trecho do texto escolhido e chame a atenção 

dos(as) estudantes para os recursos utilizados pelo autor para enriquecimento do texto.  

 

■ Segue sugestão da consigna inicial do reconto: 

Hoje vocês recontarão a história “O Pequeno Polegar”, mas antes irão ouvi-la mais uma 

vez para que não se esqueçam de algumas partes importantes. 

 

Depois da leitura realizada. 

“Agora contem para mim como se estivessem lendo a história ‘O Pequeno Polegar’. 

 

 

ETAPA 5 – LEITURA E REESCRITA DE UM CONTO 

 

■ Ao chegar nesta etapa do trabalho, os estudantes já participaram de vários momentos de 

leitura de contos feitos pelo(a) professor(a) em voz alta e também já os recontaram. Nesta 

etapa, fizeram uso da linguagem escrita durante o reconto, organizaram os acontecimentos 

utilizando expressões e palavras usadas no texto fonte. 

■ Ao ditar o conto, os(as) estudantes textualizam, ou seja, recuperam os episódios essenciais 

para a compreensão do texto lido, utilizando palavras e expressões próprias dos contos.  

■ Vale ressaltar que, numa atividade de reescrita, os(as) estudantes não devem reproduzir no 

conto integralmente a linguagem da versão com que estão familiarizados ou lida por você, e 

sim escolher as palavras e expressões que passaram a conhecer depois que ouviram os vários 

contos da etapa anterior dessa sequência. 

■ Antes de iniciar a reescrita, é necessário planejar o que se vai escrever, sendo esse um 

procedimento comum de todo o escritor competente. Ao ditar o texto para o(a) professor(a), 

será necessária a revisão processual, ou seja, durante a escrita, assim como os escritores 

competentes, é preciso reler tudo o que se escreve, verificando e validando o que falta e o 

que ainda precisa ser acrescentado, fazendo o uso da linguagem da forma mais adequada. 

■ Reescrever um conto, mesmo que por meio de um ditado, é uma atividade desafiadora, 

embora possível de ser realizada pelos estudantes do 1º ano, desde que garantidas as etapas 

anteriores de leitura, da análise dos recursos linguísticos e gráficos e do reconto. Isso 

possibilitará aos estudantes pensarem como reescrever o texto, quais palavras empregar para 

que a reescrita se pareça com as versões conhecidas.  
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■ Para realizar as reescritas, foi selecionado o conto “Chapeuzinho Vermelho” (DOMÍNIO 

PÚBLICO. ABREU, Ana Rosa et al. Alfabetização: livro do aluno. Brasília, DF: 

FUNDESCOLA/ SEF-MEC, 2000. 3 v.) 

■ Num primeiro momento, os estudantes recontarão um trecho do conto, e você, professor, será 

o escriba. Em um segundo momento, as duplas de estudantes reescreverão um pequeno trecho 

do conto, que será revisado coletivamente. 

 

ATIVIDADE 5A – LEITURA PELO(A) PROFESSOR(A) DO CONTO 

“CHAPEUZINHO VERMELHO”   

Habilidades 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições 

antecipadoras dos sentidos), a partir de conhecimentos prévios sobre as condições de 

produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros elementos. 
(EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a 

leitura do gênero textual.  

(EF01LP14B) Perceber a entonação propiciada pelo uso de diferentes sinais de pontuação e 

sinais gráficos, na oralização/escuta de textos. 

EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, textos do campo artístico-literário (contos populares, de fadas, acumulativos, de 

assombração, entre outros). 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: em roda. 

■ Material: cópia do texto para os(as) estudantes. 

■ Tempo de duração: 1 aula (50 minutos). 

 

Encaminhamentos 

■ Para realizar esta etapa, é necessário retomar as Orientações Didáticas realizadas nas etapas 

anteriores, uma vez que as mesmas se referem à leitura em voz alta. 

■ Para iniciar essa etapa diga aos estudantes: “Vocês conhecem o conto da Chapeuzinho 

Vermelho? Ouçam a leitura de uma versão desse conto.”  

■ Explique para os(as) estudantes que se trata de outra versão de Charles Perrault. Retome a 

biografia desse autor e pergunte para os(as) estudantes o que já sabem sobre ele. Caso seja 

necessário, acrescente novas informações. 

■ É importante pedir aos estudantes para ficarem atentos e observarem o que esse conto tem de 

parecido e o que tem de diferente em relação à versão que conhecem. Depois diga que toda 

a turma vai conversar sobre o conto e que, portanto, devem prestar atenção à leitura em voz 

alta. 

■ Depois da leitura é necessário realizar alguns questionamentos aos estudantes, de forma que 

os levem a interagir com o texto e à apreciação literária do mesmo.  

• No conto que foi lido agora, como o lobo se comporta quando encontra a Chapeuzinho na 

floresta? 

• E a Chapeuzinho? Seguiu os conselhos dados pela mãe? 

• Você se lembra da conversa da Chapeuzinho com o lobo disfarçado de vovó? Como foi? 

(Convide os estudantes a reproduzirem essa conversa.) 
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• Explique aos alunos que, na versão dos Irmãos Grimm, o lobo devora a vovó e a Chapeuzinho 

Vermelho, mas elas conseguem sair da barriga do lobo, salvas pelo caçador. Porém, nesta 

versão, o conto termina com o lobo devorando as duas. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 5A – LEITURA PELO(A) PROFESSOR(A) DO CONTO “CHAPEUZINHO 

VERMELHO”  

 

CHAPEUZINHO VERMELHO  
CHARLES PERRAULT 

ERA UMA VEZ, UMA MENINA QUE VIVIA NUMA ALDEIA; ERA A COISA MAIS LINDA 

QUE SE PODIA IMAGINAR. SUA MÃE ERA LOUCA POR ELA, E A AVÓ MAIS LOUCA 

AINDA. A BOA VELHINHA MANDOU FAZER PARA ELA UM CHAPEUZINHO VERMELHO, 

E ESSE CHAPÉU ASSENTOU-LHE TÃO BEM QUE A MENINA PASSOU A SER CHAMADA 

POR TODO MUNDO DE CHAPEUZINHO VERMELHO.  

UM DIA, TENDO FEITO ALGUNS BOLOS, SUA MÃE DISSE-LHE:  

— VÁ VER COMO ESTÁ PASSANDO A SUA AVÓ, POIS FIQUEI SABENDO QUE ELA ESTÁ 

UM POUCO ADOENTADA. LEVE-LHE UM BOLO E ESTE POTEZINHO DEMANTEIGA.  

CHAPEUZINHO VERMELHO PARTIU LOGO PARA A CASA DA AVÓ, QUE MORAVA 

NUMA ALDEIA VIZINHA. AO ATRAVESSAR A FLORESTA, ELA ENCONTROU O SENHOR 

LOBO, QUE PERGUNTOU A ELA AONDE IA, E A POBRE MENINA, QUE IGNORAVA SER 

PERIGOSO PARAR PARA CONVERSAR COM UM LOBO, RESPONDEU:  

— VOU À CASA DA MINHA AVÓ, PARA LEVAR-LHE UM BOLO E UM POTEZINHO DE 

MANTEIGA QUE MAMÃE MANDOU.  

— ELA MORA MUITO LONGE? 

— QUIS SABER O LOBO.  

— MORA, SIM! — FALOU CHAPEUZINHO VERMELHO. — MORA DEPOIS DAQUELE 

MOINHO QUE SE AVISTA LÁ LONGE, MUITO LONGE, NA PRIMEIRA CASA DA ALDEIA.  

— MUITO BEM — DISSE O LOBO. — EU TAMBÉM VOU VISITÁ-LA. EU SIGO POR ESTE 

CAMINHO AQUI, E VOCÊ POR AQUELE LÁ. VAMOS VER QUEM CHEGA PRIMEIRO.  

O LOBO SAIU CORRENDO A TODA VELOCIDADE PELO CAMINHO MAIS CURTO, 

ENQUANTO A MENINA SEGUIA PELO CAMINHO MAIS LONGO, DISTRAINDO-SE A 

COLHER AVELÃS, A CORRER ATRÁS DAS BORBOLETAS E A FAZER UM BUQUÊ COM 

AS FLORZINHAS QUE IA ENCONTRANDO.  
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O LOBO NÃO LEVOU MUITO TEMPO PARA CHEGAR À CASA DA AVÓ. ELE BATE: TOC, 

TOC.  

— QUEM É? — PERGUNTA A AVÓ.  

— É A SUA NETA, CHAPEUZINHO VERMELHO — FALOU O LOBO, DISFARÇANDO A 

VOZ. — TROUXE PARA A SENHORA UM BOLO E UM POTEZINHO DE MANTEIGA, QUE 

MINHA MÃE MANDOU.  

A BOA AVOZINHA, QUE ESTAVA ACAMADA PORQUE NÃO SE SENTIA MUITO BEM, 

GRITOU-LHE:  

— LEVANTE A ALDRABA, QUE O FERROLHO SOBE. 

O LOBO FEZ ISSO E A PORTA SE ABRIU. ELE LANÇOU-SE SOBRE A BOA MULHER E A 

DEVOROU NUM SEGUNDO, POIS FAZIA MAIS DE TRÊS DIAS QUE NÃO COMIA. EM 

SEGUIDA, FECHOU A PORTA E SE DEITOU NA CAMA DA AVÓ, À ESPERA DE 

CHAPEUZINHO VERMELHO. PASSADO ALGUM TEMPO ELA BATEU À PORTA: TOC, 

TOC.  

— QUEM É?  

CHAPEUZINHO VERMELHO, AO OUVIR A VOZ GROSSA DO LOBO, A PRINCÍPIO, FICOU 

COM MEDO; MAS, SUPONDO QUE A AVÓ ESTIVESSE ROUCA, RESPONDEU:  

— É SUA NETA, CHAPEUZINHO VERMELHO, QUE TRAZ PARA A SENHORA UM BOLO E 

UM POTEZINHO DE MANTEIGA, QUE MAMÃE MANDOU.  

O LOBO GRITOU-LHE, ADOÇANDO UM POUCO A VOZ:  

— LEVANTE A ALDRABA, QUE O FERROLHO SOBE.  

CHAPEUZINHO VERMELHO FEZ ISSO E A PORTA SE ABRIU. O LOBO, VENDO-A 

ENTRAR, DISSE-LHE, ESCONDIDO SOB AS COBERTAS:  

— PONHA O BOLO E O POTEZINHO DE MANTEIGA SOBRE A ARCA E VENHA ATÉ AQUI.  

CHAPEUZINHO VERMELHO AO ENTRAR NO QUARTO DE SUA AVÓ , FICOU MUITO 

ADMIRADA AO VER COMO ELA ESTAVA ESQUISITA, EM SEU TRAJE DE DORMIR. 

DISSE A ELA:  

— VOVÓ, COMO SÃO GRANDES OS SEUS BRAÇOS!  

— É PARA MELHOR TE ABRAÇAR, MINHA FILHA!  

— VOVÓ, COMO SÃO GRANDES AS SUAS PERNAS — É PARA PODER CORRER MELHOR, 

MINHA NETINHA! 

— VOVÓ, COMO SÃO GRANDES AS SUAS ORELHAS! — É PARA OUVIR MELHOR, 

NETINHA!  

— VOVÓ, COMO SÃO GRANDES OS SEUS DENTES!  

— É PARA TE COMER!  
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E ASSIM DIZENDO, O MALVADO LOBO SE ATIROU SOBRE CHAPEUZINHO VERMELHO 

E A COMEU.  

ABREU, Ana Rosa et al. Alfabetização: livro do aluno. Brasília, DF: FUNDESCOLA/ SEF-MEC, 2000. 3 v. 

 

 
ATIVIDADE 5B – RECONTANDO UM TRECHO DO CONTO “CHAPEUZINHO 

VERMELHO” 

Habilidades 

(EF15LP19) Recontar, com e sem o apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor 

(contos, lendas, crônicas, entre outros) e/ou pelo próprio aluno.  
(EF01LP25A) Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, contos 

lidos pelo professor, observando a estrutura composicional de textos narrativos (situação 

inicial, complicação, desenvolvimento e desfecho) e seus elementos constituintes 

(personagens, narrador, tempo e espaço), considerando a situação comunicativa, o tema/ 

assunto e o estilo do gênero. 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: em semicírculo. 

■ Material necessário: cartolina, caneta para registro, Coletânea de Atividades do(a) aluno(a). 

■ Tempo de duração: 2 aulas. 

 

Encaminhamentos 

■ A atividade de reconto, na perspectiva colocada, é um recurso usado para o ensino da 

linguagem escrita, e não da oral. Ao realizar um reconto, o desafio posto é construir um texto 

já conhecido, fazendo uso da linguagem escrita. Por isso, o sucesso da atividade dependerá 

da familiaridade dos estudantes com a narrativa. Assim, antes de iniciar o reconto com os(as) 

estudantes, releia a história em voz alta. 

■ Vale ressaltar que não é esperado que os(as) estudantes memorizem o conto, pois recontar a 

história não é isso.  

■ Faça o reconto de acordo com os encaminhamentos solicitados na etapa anterior. Planeje uma 

lista com os episódios que não podem ser esquecidos pelos(as) estudantes (isso ajudará a 

mediar a atividade no momento em que os eles recontarem). A falta de alguns deles poderá 

prejudicar o entendimento e a coerência do texto. Essa lista auxiliará o(a) professor(a) 

durante o reconto dos estudantes, norteando o que deve ser resgatado por eles. 

■ É provável que os estudantes façam uso das marcas da oralidade como: aí, daí, né, tipo (…). 

Nesse caso, incentive-os a retornar ao texto fonte, sempre recuperando as expressões mais 

frequentes do texto escrito. Como consigna e para ajudar a eliminar essas marcas da oralidade 

durante o reconto, diga: “Contem para mim, como se estivessem lendo a história no livro”. 

■ Chame a atenção para as marcas da passagem do tempo, sempre retomando trechos do texto 

fonte, como: “um dia”, “daquele dia”, “De vez em quando”.  

■ Questione: 
o É assim que a passagem da história foi narrada no conto que lemos? 
o Como a história começou? 
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■ Convide-os a reler a parte do conto que está sendo explorada: “Vamos ver como está 

escrito?”, “Vamos ver de quais palavras o autor fez uso nessa situação?”. 

■ Proceda da mesma forma em relação ao planejamento do reconto das demais histórias e ao 

que não pode faltar no reconto. 

 

LEITURA TRECHO DO CONTO CHAPEUZINHO VERMELHO QUE SERÁ 

UTILIZADO NO RECONTO E PLANEJAMENTO DA ESCRITA 

 

CHAPEUZINHO VERMELHO 

Irmãos Grimm 

 

Era uma vez, numa pequena cidade às margens da floresta, uma menina de olhos 

negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. 

Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta 

capa com capuz; ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos louros e os 

olhos negros da menina. 

Daquele dia em diante a menina não quis mais saber de vestir outra roupa senão 

àquela e, com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de “Chapeuzinho 

Vermelho”. 

Além da mãe, Chapeuzinho Vermelho só tinha uma avó bem velhinha, que nem 

conseguia mais sair de casa. Morava numa casinha no interior da mata. 

De vez em quando ia lá visitá-la com sua mãe, e sempre levavam alguns mantimentos. 

Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas das quais a avó gostava muito, 

mas, quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo para 

andar pela floresta e levá-las para a velhinha. 

Então, chamou a filha: 

— Chapeuzinho Vermelho, vá levar estas broinhas para a vovó. Ela gostará muito. 

Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e, com certeza, não tem vontade de 

cozinhar. 

— Vou agora mesmo, mamãe. 

— Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho, sem desviar 

do caminho certo. Há muitos perigos na floresta! 

— Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. 

A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um 

tablete de manteiga. A vovó gostava de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geleia. 

Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No 

meio das árvores somente se ouvia o chilrear de alguns pássaros e, ao longe, o ruído dos 

machados dos lenhadores. 

A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu-lhe na frente um lobo 

enorme, de pelo escuro e olhos brilhantes. 

Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e 

saborosa. Queria mesmo devorá-la num bocado só. Mas não teve coragem, temendo os 

cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso, decidiu usar de astúcia. 

— Bom dia, linda menina! — disse com voz doce. 

— Bom dia! — respondeu Chapeuzinho Vermelho. 

— Qual é seu nome? 

— Chapeuzinho Vermelho. 
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— Um nome bem certinho para você. Mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, onde 

está indo assim tão só? 

— Vou visitar minha avó, que não está muito bem de saúde. 

— Muito bem! E onde mora sua avó? 

— Mais além, no interior da mata. 

— Explique melhor, Chapeuzinho Vermelho. 

— Numa casinha com as venezianas verdes, logo após o velho engenho de açúcar. 

O lobo teve uma ideia e propôs: 

— Gostaria de ir também visitar sua avó doente. Vamos fazer uma aposta, para ver 

quem chega primeiro. Eu irei por aquele atalho lá abaixo, e você poderá seguir por este. 

Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. 

— Um, dois, três e já! — gritou o lobo. 

■ Após o reconto é hora de planejar o que será escrito. Explique para os(as) estudantes que há 

uma forma de garantir que não se esqueçam de nenhum episódio ou fato importante do trecho 

e que podem registrar, em forma de tópicos. Assim, quando forem ditar o texto ao professor, 

poderão acompanhar o registro. 

■ Para realizar essa atividade, será necessário contextualizar os estudantes de como se dará a 

reescrita de um trecho do conto “Chapeuzinho Vermelho”; no caso, o início dele. 

■ Algumas operações de produção de textos são fundamentais para a realização desta atividade. 

São elas: 

• Realizar a leitura do trecho inicial do conto que será reescrito; 

• Os alunos recontam o trecho lido; 

• Depois do reconto, é imprescindível a realização do planejamento sobre o que será 

reescrito, sempre mediado por você; 

• Será importante registrar os tópicos do que não pode faltar; 

• Para melhor direcionamento no planejamento, observe os tópicos que não podem 

faltar no trecho a ser reescrito no momento em que os estudantes, coletivamente, estão 

organizando o planejamento. 

• Ao iniciar a atividade pergunte aos estudantes: 

✓ Onde se passa a história? 

✓ Quem é Chapeuzinho Vermelho e por que ela é conhecida assim? 

✓ Quais eram as pessoas que faziam parte da família da Chapeuzinho 

Vermelho? 

✓ Por que a mãe pediu para a menina levar as broas para a vovozinha? 

✓ Como foi arrumada a cesta da Chapeuzinho Vermelho? 

✓ Quais foram as orientações dadas pela mãe de Chapeuzinho? 

✓ O que acontece quando a menina chega na floresta? 

✓ Qual foi o pensamento do lobo quando viu a menina? 

✓ Como era esse lobo? 

✓ Como foi a conversa do lobo com a Chapeuzinho Vermelho? 

✓ Qual foi a aposta do lobo com a Chapeuzinho Vermelho? 

■ Combine com os(as) estudantes que eles deverão relembrar os acontecimentos do trecho lido. 

■ Vá registrando à medida que eles ditam. Intervenha fazendo questionamentos e 

redirecionando sempre que pularem algum episódio ou sempre que algum deles fique 

confuso. Deixe o cartaz exposto para usá-lo no momento da reescrita.  
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

ATIVIDADE 5B – RECONTANDO UM TRECHO DO CONTO “CHAPEUZINHO 

VERMELHO”  

NESTA ATIVIDADE, VOCÊS FARÃO, COM A AJUDA DO(A) SEU(SUA) 

PROFESSOR(A), O RECONTO DE UM TRECHO DO CONTO “O CHAPEUZINHO 

VERMELHO”.
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ATIVIDADE 5C – IDENTIFICANDO PALAVRAS COM SENTIDOS PRÓXIMOS  

 

HABILIDADES 

(EF01LP15) Identificar em textos palavras que apresentam sentido próximo (sinonímia) e/ou 

contrários (antonímia). 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: em duplas. 

■ Material necessário: caderno de atividade do(a) aluno(a). 

■ Tempo de duração: 1 aula (50 minutos). 

Encaminhamentos 

■ Converse com a turma sobre o sentido das palavras. Pergunte como o autor descreve suas 

personagens e quais são as suas características.  

■ Em seguida, pergunte se teríamos outra palavra para definir a mesma característica utilizada 

por ele. Por exemplo, ele refere à mata como cerrada. O que seria cerrada? Podemos utilizar 

outra palavra para dar o mesmo significado? Qual seria? Os(as) estudantes poderão dizer que 

a mata é fechada, com muitas árvores. Mas caso não consigam chegar a essa resposta, ajude-

os. Faça o mesmo procedimento com outras palavras do texto, como falar da mãe da 

Chapeuzinho. O autor a descreve como cansada. Discuta com a turma qual palavra representa 

cansada. 

■ Após essa discussão coletiva com o grupo, entregue a Coletânea de Atividades do(a) aluno(a) 

às duplas e peça-lhes que realizem a atividade proposta. 

■ Circule pela sala auxiliando-os e observando suas discussões. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

OBSERVEM A IMAGEM DE CHAPEUZINHO VERMELHO E DO LOBO. NO 

CONTO, O AUTOR DESCREVE A CHAPEUZINHO VERMELHO DE VÁRIAS 

FORMAS. 

 

 

 

 

 

 

E VOCÊ? COMO A DESCREVERIA? 
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LINDA MENINA ___________________________ 

VALIOSA _________________________________ 

GRACIOSA ________________________________ 

 

E AGORA, VAMOS VER COMO O AUTOR DESCREVE DO LOBO. E VOCÊ 

COMO O DESCREVERIA? 

ENORME _________________________________ 

PELOS ESCUROS ___________________________ 

 
ATIVIDADE 5D – IDENTIFICANDO PALAVRAS COM SENTIDOS CONTRÁRIOS 

HABILIDADES 

(EF01LP15) Identificar em textos palavras que apresentam sentidos contrários (antonímia). 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: em duplas. 

■ Material necessário: Coletânea de Atividades do(a) aluno(a). 

■ Tempo de duração: 1 aula (50 minutos). 

 

Encaminhamentos 

■ Converse com a turma sobre o sentido das palavras. Pergunte como o autor descreve suas 

personagens e quais são as suas características.  

■ Nessa atividade, vamos explicar aos nossos estudantes como perceber que as palavras podem 

ter sentido contrário ao que está escrito. Por exemplo, quando falo em olhos grandes que o 

lobo, vestido de vovozinha, tem, se fosse o contrário, como seriam esses olhos? Deixe que 

eles digam o que seria o contrário de olhos grandes. Poderiam dizer olhos pequenos, olhos 

minúsculos. Deixe que pensem qual palavra representa o contrário.  

■ Faça o mesmo procedimento com outras palavras do texto, como falar da mãe da 

Chapeuzinho. O autor a descreve como cansada. Discuta com a turma qual palavra seria o 

contrário de cansada. 

■ Após essa discussão coletiva com o grupo, entregue a Coletânea de Atividades do(a) aluno(a) 

às duplas e peça-lhes que realizem a atividade proposta. 

■ Circule pela sala auxiliando-os e observando suas discussões. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A): 

 

ATIVIDADE 5D – IDENTIFICANDO PALAVRAS COM SENTIDO CONTRÁRIO  

OBSERVEM A IMAGEM DE CHAPEUZINHO VERMELHO E DO LOBO:  

SE TIVÉSSEMOS QUE DAR UM SENTIDO CONTRÁRIO A SUAS 

CARACTERÍSTICAS, COMO DESCREVERÍAMOS A CHAPEUZINHO?  
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LINDA MENINA ___________________________ 

VALIOSA _________________________________ 

GRACIOSA ________________________________ 

 

E AGORA, FAÇA O MESMO PARA O LOBO: 

ENORME _________________________________ 

PELOS ESCUROS ___________________________ 

 

ATIVIDADE 5E – REESCREVENDO O CONTO  

HABILIDADES  

(EF01LP25B) Produzir contos lidos, tendo o professor como escriba. 

(EF01LP25C) Revisar e editar os contos produzidos, cuidando da apresentação final do texto. 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: coletiva. 

■ Material necessário: cartolina, caneta para registro, Livro de Texto do aluno, kit multimídia. 

■ Tempo de duração: 2 aulas (50 minutos cada uma). 

 

Encaminhamentos 

■ Defina qual recurso utilizará para reescrever coletivamente o início do conto, se usará 

recursos como o kit multimídia, ou se escreverá em cartolina. 

■ Oriente a iniciarem o ditado dizendo as palavras que você deve escrever.  

■ Esclareça que a forma desse ditado deve ser semelhante ao que ouvem quando você lê para 

eles. Diga que devem se apoiar nos episódios registrados para se lembrarem do conto. Não 

construa o discurso para os(as) estudantes. Faça uma mediação que possibilite que eles 

ditem exatamente como deve ser o texto a ser registrado. 

■ Você precisa alertá-los quanto ao ritmo do ditado, uma vez que terão que ditar o texto 

respeitando o seu tempo de escrever.  

■ É importante esclarecer que a pontuação e a organização do texto em parágrafo são de sua 

responsabilidade. Para isso, atenção às questões referentes ao discurso direto (fala da 

personagem) e ao discurso indireto (fala do narrador).  

■ No conto da Chapeuzinho Vermelho, o autor faz uso dos sinais de pontuação para definir o 

discurso direto. Você pode, nesse momento, ampliar o repertório dos estudantes quanto ao 

uso e sentido dessas pontuações no texto (travessão e dois pontos). 

■ Outro aspecto que exige sua atenção, é a presença das marcas de oralidade durante o ditado 

dos(as) estudantes. Caso isso ocorra, é necessário retomar com eles a conversa que tiveram 

na aula anterior, quando produziram o cartaz, permitindo a reflexão sobre a linguagem usada 

para escrever um conto de fadas. É importante proporcionar a reflexão sobre as palavras que 

podem ser escolhidas para indicar a passagem do tempo, assim como tentar reproduzir da 

forma mais fiel possível a fala das personagens (não sendo necessário ser fiel à versão lida). 

■ O mais importante a ser considerado é garantir que nenhuma informação fundamental do 

conto deixe de ser ditada. Faz-se necessário (e imprescindível), durante a reescrita, ir relendo 
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o que já foi escrito, pois assim é possível identificar e AJUSTAR lacunas e ambiguidades, 

repetições e marcas de oralidade.  

■ Os(as) estudantes precisam se sentir à vontade para se apoiar no texto fonte e nos cartazes 

produzidos na atividade anterior, mas cuide para que eles não se preocupem em fazer uma 

reprodução literal do conto. Compreenda que o objetivo dessa sequência didática NÃO é o 

texto memorizado.  

■ Valorize a todo momento as falas das crianças – assim elas vão se sentir mais incentivadas a 

contribuir –, e reforce que a atividade tem a ver com reescrever uma história empregando a 

linguagem com a qual se escreve. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 5E – REESCREVENDO O CONTO  

NESTA ATIVIDADE, EM PARCERIA COM O(A) SEU(SUA) PROFESSOR(A), VOCÊS 

FARÃO A REESCRITA DE UM TRECHO DO CONTO “CHAPEUZINHO 

VERMELHO”. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5F - REVISANDO A REESCRITA DO CONTO. 

HABILIDADES  

(EF01LP25C) Revisar e editar os contos produzidos, cuidando da apresentação final do texto. 

 

Planejamento 

■ Organização da classe: em semicírculo. 

■ Material necessário: a reescrita realizada na aula anterior, cartolina, canetas para registro e 

cópia do texto para os estudantes. 

■ Tempo de duração: 1 aula (50 minutos). 

 

Encaminhamentos 

Antes de iniciar a revisão 

■ Antes de propor a atividade aos estudantes, você, professor(a), deve ter realizado a análise 

do trecho reescrito, identificando as questões que precisam ser revistas, e planejar 

questionamentos que auxiliem os(as) estudantes na resolução dos problemas identificados. 

■ Ao iniciar essa atividade, os estudantes devem estar organizados em roda para que possam 

retomar as etapas realizadas referentes ao conto da Chapeuzinho Vermelho.  

■ Em seguida, converse com eles sobre o processo de revisão do que se escreve: 

• “Vocês sabiam que todo escritor, quando acaba de escrever, faz uma coisa chamada revisão? 

Sabem o que é isso?” 

■ Deixe que as crianças falem o que sabem sobre revisão. É importante saber O QUE 

CONHECEM desse processo. Somente depois procure explicar, de maneira simples, esse 

comportamento de um escritor experiente. 

• “São mudanças que podem ser feitas num texto para deixá-lo melhor, mais fácil de ser 

entendido e mais ‘bonito’ também. Por exemplo: trocar uma palavra por outra mais bonita 
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ou mais apropriada, inserir partes que ficaram faltando ou palavras que ajudam a explicar 

melhor uma ideia, corrigir o que foi escrito de forma errada e analisar se há repetições de 

palavras. É assim que um texto que fica melhor depois que podemos reler o que foi escrito e 

fazer os ajustes necessários.”  

■ Explique aos estudantes que será realizada a revisão da parte da história que foi reescrita por 

eles na aula anterior e, em seguida, conversarão sobre o que acharam do texto revisado. 

■ É importante propor essa conversa com os estudantes para que percebam a importância dessa 

etapa no processo de escrever. 

Durante o processo de revisão 

■ Ao iniciar a revisão dessa parte do conto, apresente o trecho produzido na aula anterior no 

quadro ou exponha o cartaz onde você escreveu o que os(as) estudantes ditaram. 

■ Proponha a realização da atividade em partes, convidando os(as) estudantes a identificar 

alguns problemas e melhorar o texto, com prioridade em um aspecto por vez, como, por 

exemplo: omissões de algumas partes do texto fundamentais para a compreensão, ausência 

de marcadores temporais, dos conectivos, pronomes etc. 

■ É fundamental que os(as) estudantes observem se escreveram tudo o que foi combinado, se 

algum trecho ficou confuso e necessita ser reescrito (somente o trecho confuso), inserindo 

palavras ou até mesmo substituindo-as, principalmente em caso de repetição das mesmas. 

Caso ocorram marcas de oralidade, é importante que você releia com os estudantes como 

está reescrito e retome esse trecho no conto para ver como o autor fez uso das palavras. Peça-

lhes que proponham uma forma melhor de substituir essas marcas, buscando até mesmo no 

cartaz produzido na atividade anterior as expressões comuns desse gênero que tornam o texto 

mais bonito e envolvente. 

■ Escute o que os(as) estudantes têm a dizer e, caso não percebam algum aspecto importante, 

ao final da discussão, você deverá apontar o que é preciso ser alvo de revisão. 

Depois do processo de revisão 

■ Depois de revisarem, converse com os(as) estudantes sobre as mudanças realizadas no texto 

e proponha voltarem a conversar sobre as questões que aparecem na consigna da atividade. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 5F – REVISANDO A REESCRITA DO CONTO  

NESTA ATIVIDADE, VOCÊS REALIZARÃO A REVISÃO DO TRECHO DA 

HISTÓRIA QUE FOI REESCRITA NA AULA ANTERIOR. 

 

 

 

ATIVIDADE 5G – RECONTANDO O TRECHO DE UM CONTO 

 
 

HABILIDADES 

(EF15LP19) Recontar, com e sem o apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor 

(contos, lendas, crônicas, entre outros) e/ou pelo próprio aluno.  

(EF01LP25A) Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, contos 

lidos pelo professor, observando a estrutura composicional de textos narrativos (situação 
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inicial, complicação, desenvolvimento e desfecho) e seus elementos constituintes 

(personagens, narrador, tempo e espaço), considerando a situação comunicativa, o tema/ 

assunto e o estilo do gênero. 

 

Planejamento: 

■ Organização da classe: coletivo. 

■ Material necessário: cartolina, caneta para registro e cópia do trecho do conto para os(as) 

estudantes. 

■ Tempo de duração: 2 aulas  

 

Encaminhamentos 

■ Leia o trecho que será reescrito pelas duplas. 

■ Faça o reconto de acordo com os encaminhamentos solicitados na etapa anterior. Planeje uma 

lista com os episódios que não podem ser esquecidos pelos(as) estudantes (isso ajudará a 

mediar a atividade no momento em que os estudantes recontarem). A falta de alguns deles 

poderá prejudicar o entendimento e a coerência do texto. Essa lista auxiliará o(a) professor(a) 

durante o reconto dos(as) estudantes, norteando o que deve ser resgatado por eles. 

■ É provável que os(as) estudantes façam uso das marcas da oralidade, como: aí, daí, né, tipo 

(…). Nesse caso, incentive-os a retornar ao texto fonte, sempre recuperando as expressões 

mais frequentes do texto escrito. Como consigna e para ajudar a eliminar essas marcas da 

oralidade durante o reconto, diga: “Contem para mim, como se estivessem lendo a história 

no livro”. 

■ Chame a atenção para as marcas da passagem do tempo, sempre retomando trechos do texto 

fonte, como: “algumas horas mais tarde”. É assim que a passagem da história foi narrada no 

conto que lemos? 

■ Convide-os a reler a parte do conto que está sendo explorada: “Vamos ver como está 

escrito?”, “Vamos ver de quais palavras o autor fez uso nessa situação?”. 

■ Proceda da mesma forma em relação ao planejamento do reconto das demais histórias e ao 

que não pode faltar no reconto. 

 

LEITURA DE UM TRECHO DO CONTO CHAPEUZINHO VERMELHO QUE 

SERÁ UTILIZADO NO RECONTO E PLANEJAMENTO DA ESCRITA 

 

Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó, ouviu o 

barulho e pensou: “Olha só como a velhinha ronca! Estará passando mal!? Vou dar uma 

espiada.”. 

Abriu a porta, chegou perto da cama e… quem ele viu? O lobo, que dormia como 

uma pedra, com uma enorme barriga parecendo um grande balão! 

O caçador ficou bem satisfeito. Há muito tempo estava procurando esse lobo, que já 

matara muitas ovelhas e cordeirinhos. 

— Afinal você está aqui, velho malandro! Sua carreira terminou. Já vai ver! 

Enfiou os cartuchos na espingarda e estava pronto para atirar, mas então lhe 

pareceu que a barriga do lobo estava se mexendo e pensou: “Aposto que este danado comeu 

a vovó, sem nem ter o trabalho de mastigá-la! Se foi isso, talvez eu ainda possa salvá-la!”. 

Guardou a espingarda, pegou a tesoura e, bem devagar, bem de leve, começou a 

cortar a barriga do lobo ainda adormecido. 

 



 

129 

 

■ Após o reconto, é hora de planejar o que será escrito. Combine com os(as) estudantes que 

eles deverão relembrar os acontecimentos do trecho lido. Vá registrando à medida que eles 

ditam. Intervenha fazendo questionamentos e redirecionando sempre que pulem algum 

episódio ou algum deles fique confuso. Deixe o cartaz exposto para usá-lo no momento da 

reescrita.  

■ Confira os episódios que não podem faltar no reconto: 

 

• Caçador passa em frente à casa da vovó 

• Ouve barulho 

• Abre a porta e chega perto da cama 

• O caçador fica satisfeito 

• Enfia os cartuchos na espingarda 

• A barriga do lobo mexe 

• Guarda a espingarda e pega a tesoura 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 5G – RECONTANDO UM TRECHO DO CONTO  

O(A) PROFESSOR(A) IRÁ LER UM TRECHO DO CONTO “CHAPEUZINHO 

VERMELHO” PARA QUE VOCÊ RECONTE ESTE TRECHO. 

 

 

ATIVIDADE 5H – REESCREVENDO UM TRECHO DO CONTO 

 

HABILIDADES 

(EF01LP12A) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco 

(segmentação), ao atingir a hipótese alfabética; 

(EF01LP12B) Segmentar palavras, ainda que não convencionalmente, na produção escrita 

de textos de diferentes gêneros. 

(EF01LP14A) Identificar diferentes sinais de pontuação como ponto final, de interrogação, 

de exclamação e sinais gráficos – acentos e til – na leitura de textos de diferentes gêneros. 

(EF01LP02B) Escrever textos – de próprio punho ou ditados por um colega ou professor – 

utilizando a escrita alfabética. 

(EF15LP06) Reler e revisar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, o 

texto produzido, fazendo cortes, acréscimos, reformulações e correções em relação a aspectos 

discursivos (relacionados ao gênero) e aspectos linguístico-discursivos (relacionados à 

língua). 

(EF12LP05A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, textos do campo artístico-literário (contos, tiras, histórias em quadrinhos, 

poemas, entre outros), considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

 

Planejamento 

Organização da classe: duplas. 

Material necessário: cartaz com o planejamento dos episódios. 

Tempo de duração: 2 aulas (50 minutos cada uma). 
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Encaminhamentos 

■ Organizadas as duplas de estudantes, diga que agora é o momento de reescreverem o trecho 

analisado por eles. Professor(a), garanta os agrupamentos produtivos, assegurando o 

processo de aprendizagem para todos. 

■ Entregue uma folha a cada dupla para que juntos discutam como escreverão o texto. 

■ Circule pela sala orientando-os sobre como um escritor proficiente escreve. 

■ É importante ajudar os(as) estudantes a notarem como o autor narra o encontro do caçador 

com o lobo. Se for necessário, faça a leitura do trecho do conto que será reescrito pelos(as) 

estudantes, ajudando-os a lembrarem de mais detalhes da história. 

■ Como pretendem iniciar a escrita dessa parte da história? 

■ Ouça com atenção as possibilidades ditas pelas duplas e oriente-os a escreverem da melhor 

forma. Diga para consultarem os episódios no cartaz elaborado na atividade anterior. 

■ Realize as seguintes intervenções nas duplas: 

• Essa é a melhor forma de escrever essa parte? Tem outro jeito? Qual? 

• Assim fica melhor? 

• Será que temos uma palavra melhor que essa? 

• Vamos olhar o cartaz para ver se existe outra palavra que possa servir. 

• Faltou alguma parte? 

• Esse trecho está confuso? Será que o leitor vai entender o que está escrito? 

• O que podemos melhorar aqui? 

• Vamos ler o que escreveram até aqui? 

• Peça às duplas que releiam os trechos escritos para resolver possíveis problemas. A ideia é 

que os(as) estudantes percebam tais questões ao longo da revisão processual. O que não 

conseguirem identificar pode ficar para a revisão final, a ser proposta ao término da reescrita.  

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)  

ATIVIDADE 5H – REESCREVENDO UM TRECHO DO CONTO  

EM PARCERIA COM O SEU(SUA) COLEGA, VOCÊS REESCREVERÃO UM 

TRECHO DO CONTO “CHAPEUZINHO VERMELHO”. O(A) PROFESSOR(A) 

ORIENTARÁ A CLASSE PARA REALIZAR ESTA ATIVIDADE. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5I – REVISANDO O CONTO EM GRUPO 

 

HABILIDADES  

(EF01LP25C) Revisar e editar os contos produzidos, cuidando da apresentação final do texto. 

(EF12LP05B) Revisar e editar contos, tiras, histórias em quadrinhos, poemas, entre outros 

textos produzidos, cuidando da apresentação final do texto. 

 

Planejamento 
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■ Organização da classe: em semicírculo. 

■ Material necessário: uma das reescritas realizada na aula anterior, kit multimídia, cartolina, 

canetas para registro e cópia do texto para o aluno. 

■ Tempo de duração: 1 aula (50 minutos). 

 

Encaminhamentos 

Antes de iniciar a revisão 

■ Antes de propor a atividade aos estudantes, você, professor(a), deverá selecionar um dos 

textos produzidos pela turma na atividade anterior. Aqui, o foco não será a revisão 

ortográfica, e sim a análise dos recursos linguísticos utilizado pelas duplas, portanto, 

reproduza o texto a ser revisado corrigindo os erros ortográficos, se houver. 

■ Você pode transcrever em uma cartolina ou utilizar o kit multimídia 

■ Em seguida, converse com eles sobre o processo de revisão do que se escreve. 

■ Explique aos estudantes que será realizada a revisão da parte da história que foi reescrita por 

eles na aula anterior e que, em seguida, conversarão sobre a melhor forma de deixar o texto 

bem-escrito. 

■ É importante propor essa conversa com os(as) estudantes para que percebam a importância 

dessa etapa no processo de escrever. 

Durante o processo de revisão  

■ Ao iniciar a revisão dessa parte do conto, apresente o trecho produzido na aula anterior no 

quadro ou exponha o cartaz onde está escrito. 

■ Proponha a realização da atividade em partes, convidando os(as) estudantes a identificarem 

alguns problemas e melhorarem o texto, com prioridade em um aspecto por vez, como, por 

exemplo: omissões de algumas partes do texto fundamentais para a compreensão, ausência 

de marcadores temporais, conectivos, pronomes etc. É fundamental que os(as) estudantes 

observem se escreveram tudo o que foi combinado e se algum trecho ficou confuso, sendo 

necessária a sua reescrita (somente o trecho confuso), inserindo palavras ou até mesmo 

substituindo-as, principalmente em caso de repetição das mesmas. Caso ocorram marcas de 

oralidade, é importante que você releia com os estudantes como está reescrito e retome esse 

trecho no conto para ver como o autor fez uso das palavras. Peça-lhes que proponham uma 

forma melhor de substituir essas marcas, buscando, até mesmo no cartaz produzido na 

atividade anterior, as expressões comuns desse gênero que tornam o texto mais bonito e 

envolvente. 

■ Escute o que os(as) estudantes têm a dizer e, caso não percebam algum aspecto importante, 

ao final da discussão, você deverá apontar o que é preciso ser alvo de revisão. 

Depois do processo de revisão 

■ Depois de revisarem, converse com os(as) estudantes sobre as mudanças realizadas no texto 

e proponha voltarem a conversar sobre as questões que aparecem na consigna da atividade. 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 5I – REVISANDO O CONTO EM GRUPO  

JUNTAMENTE COM SUA CLASSE E SEU(SUA) PROFESSOR(A), REVISEM O 

TRECHO DO CONTO “CHAPEUZINHO VERMELHO” PRODUZIDO POR UMA DAS 

DUPLAS, OBSERVANDO AS POSSIBILIDADES DE MELHORAR O TEXTO. 
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ANEXOS 
ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 1 – CRUZADINHA DO MATERIAL ESCOLAR 

AGORA É A HORA DE RESOLVER A CRUZADINHA ESCOLHENDO A PALAVRA 

CERTA. PARA AJUDAR VOCÊ E SEU COLEGA, USEM O QUADRO ABAIXO.  

 

3 Letras 4 Letras 5 Letras 6 Letras 7 Letras 8 Letras 

ELE CACO LÁPIS CABELO MAESTRO BORRACHA 

LIA COLA PIRES CANETA ESTRELA TELEFONE 

GIZ DEDO GARFO SAPATO CADERNO CAMINHÃO 

PÉS LUVA LIVRO AGENDA CORTINA ELEFANTE 
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ATIVIDADE 2 – CRUZADINHA DOS ANIMAIS  

MAIS UMA CRUZADINHA PARA VOCÊ E SEU(SUA) COLEGA RESOLVEREM! 

NÃO ESQUEÇAM DE USAR O QUADRO ABAIXO.  

 

 

 

 

 

UNIDADE 1 – CRUZADINHAS 

ATIVIDADE 3 – CRUZADINHA DAS FRUTAS 

 

COM SEU(SUA) COLEGA, CONTINUE RESOLVENDO MAIS UMA CRUZADINHA.  
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LEITURA COMPARTILHADA  

 

 

Vídeo sobre a Revisão Textual. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ef5LOcRmmhI. Acesso em: 15 jul. 2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ef5LOcRmmhI
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