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Unidade 14 - Estratégias de leitura

Amigo(a) Professor(a)

As Atividades de Apoio a Aprendizagem que apresentamos aqui estão
articuladas aos Cadernos de Teoria e Prática – TP. Para cada Unidade, são
selecionadas seis atividades (duas para cada Seção), de acordo com os temas
enfocados.
Existe uma evolução e um aprofundamento nos temas, as Atividades de
Apoio a Aprendizagem não são rigorosamente seqüenciais, nem constituem
um conjunto inflexível, como um
livro didático. Você deve selecionar e
adaptar as atividades, de acordo com
os objetivos que estabelecer para a
aula, na seqüência que considerar mais
adequada ao desenvolvimento dos seus
alunos. Pode também aplicar mais de
uma atividade por dia, ou agrupar os
alunos para desenvolverem diferentes
atividades simultaneamente.
Você é quem decide a ordem,
a seqüência e a intensidade das
atividades. Somente você sabe o
que os seus alunos conseguem fazer
sozinhos, em conjunto com os colegas
ou com seu apoio e do que estão
precisando em cada momento do
processo educacional. Por isso, seus
objetivos devem estar bem claros e
devem partir de um diagnóstico contínuo da aprendizagem da sua turma.
Aproveite bastante essas sugestões. Seus alunos merecem todo o nosso
empenho e esforço para uma aprendizagem mais agradável e efetiva.
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Seção 1 – O que é leitura
Atividade 1 – Lendo mapa
Professor, o objetivo dessa atividade é desenvolver estratégias diversas de leitura, bem como ler mapas.
Duração aproximada: 40 minutos
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada aluno precisará de:
• uma caixa de lápis de cor
• uma folha de atividades
• lápis e borracha
Corte várias tiras de papel em branco, suﬁcientes para que cada
aluno tenha uma.
Faça ﬁchas com as seguintes frases escritas. Crie outras frases
também...
Quando estamos felizes...
Quando estamos tristes...
Quando estamos com sono...
Quando estamos com muita energia para gastar...
Quando estamos sem sono...
Quando estamos com preguiça...
Quando estamos sozinhos...
Quando está chovendo, nós ...
Quando estamos na praia...
Quando estamos com fome...
Quando estamos lendo...
Quando estamos brincando...
Motivando os alunos...
Divida a turma em grupos de dois ou de três. Sorteie uma ﬁcha
para cada grupo com uma frase (veja em preparando...). Dê dez
minutos para completarem a frase da ﬁcha. O grupo que conseguir
fazer mais frases criativas ganha a brincadeira.
Iniciando...
Inicie uma conversa com a turma. Faça perguntas e dê dicas (uma
dica de cada vez), para ver se a turma consegue adivinhar as personagens do texto e o que elas fazem. Espere que os alunos dêem seus
palpites. Depois faça a outra pergunta.
Vamos ler e comentar um texto. Há duas personagens. Elas são
animais... Vamos adivinhar quem são?
1. o nome delas começa com a letra L;
2. é um nome grande;
3. tem quatro sílabas;
4. na última sílaba tem a letra X;
5. começa com La, termina com XAS.
Muito bem! Lagartixas! Continue...
O que elas estão fazendo?
1. Elas estão com lenços na mão.
2. Elas estão tristes.
7
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3. Saem lágrimas dos olhos delas...
Muito bem, elas estão chorando!
Desenvolvendo...
Entregue o texto. Peça que eles façam uma leitura silenciosa.
Depois, eles devem identiﬁcar as palavras que se repetem várias
vezes.
Faça uma leitura jogralizada. O primeiro verso ﬁca por conta dos
meninos, o segundo verso, das meninas, o terceiro, escolha um
aluno, o último, todos. Siga o mesmo padrão na leitura das outras
estrofes. Todos falam a última estrofe.
Mostre o mapa. Faça perguntas:
De onde é este mapa?
Como sabemos?
Onde está o Brasil?
Como vocês descobriram?
Quantos oceanos há no mundo?
Na pergunta 1, os alunos devem circular o nome de todos os
oceanos.
Na pergunta 2, devem localizar, mais ou menos, a região onde
moram e desenhar a lagartixa lá.
Na número 3, devem escolher o nome de um continente longe...
Oceania ou Ásia.
Na pergunta 4, os alunos devem desenhar gelo nos oceanos Ártico e Antártico.
Terminando...
Para terminar a atividade, peça que os alunos respondam a última pergunta do texto, escrevendo nos pedaços de papel em branco. Além disso, que dobrem o papel e coloquem em um saquinho,
sem escreverem o seu nome.
Misture os papéis. Cada aluno pega um, lê a resposta e faz um
comentário (concorda ou discorda da resposta) e tenta adivinhar o
colega que escreveu a frase.
Se ele acertar, vai para a frente, se errar, ﬁca no seu lugar. Ao
ﬁnal, faça a brincadeira da dança das cadeiras ou uma outra com
os alunos que acertaram.
Depois, escreva todas as frases em um cartaz, corretamente, mesmo que haja erros. Vá ajudando a corrigir em conjunto.
Adaptando...
- Escreva, com a ajuda dos alunos, um texto coletivo sobre uma
viagem das lagartixas pelo mundo. Faça um roteiro pontilhado a
lápis primeiro.
- Mostre para a turma um mapa da cidade. Sugira que os alunos
copiem o mapa e acrescente outros elementos.
8
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Seção 1 – O que é leitura
Atividade 2 – Leitura de verbete de dicionário
Professor, o objetivo dessa atividade é ler verbetes de dicionário,
comparando os diversos tipos de dicionário.
Duração aproximada: 40 minutos
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada aluno precisará de:
• uma caixa de lápis de cor
• uma folha de atividades
• lápis e borracha
Corte vários papéis em forma de coração para cada aluno.
Motivando os alunos...
Jogue o jogo do dicionário. O jogo é assim: escreva em um cartaz, bem grande, as frases abaixo.
Chibarro – xícara feita de barro.
Chibarro – vaso oval feito de barro.
Chibarro – laço de ﬁta na cor marrom.
Chibarro – tipo de barro chique.
Chibarro – comida originária da China.
Chibarro – pequeno bode, cabrito.
Chibarro – artesanato típico do Maranhão.
Chibarro – lenço pequeno, feito à mão.
Chibarro – chocalho feito do rabo da cobra cascavel.
Chibarro – banco feito de madeira escura.
Peça que cada aluno vote na deﬁnição que acha que é correta.
Coloque o nome dele ao lado do voto. Todos votam. Converse
com eles sobre a deﬁnição mais votada e todos os outros votos. Por
que ele votou; o que o fez votar nessa deﬁnição; o que ele pensou?
Depois, pegue um dicionário e leia a deﬁnição correta. Explique
que o jogo serve para aprender novas palavras e também reﬂetir
sobre como construímos o signiﬁcado das palavras.
Em seguida, faça com os alunos um texto usando a palavra chibarro. A leitura do texto deve facilitar o entendimento da palavra.
Chame uma pessoa que não participou da brincadeira. Deixe que
ela leia o texto e aponte a deﬁnição correta. Foi mais fácil ou mais
difícil saber qual era a deﬁnição correta da palavra?
No dicionário, a deﬁnição de “chibarro” é pequeno bode, cabrito.
Iniciando...
Entregue um coração para cada aluno. Diga para escrever nele a
deﬁnição da palavra mãe.
Chame aluno por aluno e peça que leia a deﬁnição que escreveu
e coloque o coração no mural.
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Desenvolvendo...
Entregue as folhas de atividade. Peça que leiam, em silêncio, todos os textos. Pergunte o que eles acham que os textos têm em
comum. Todos deﬁnem mãe.
O que é deﬁnir? Deﬁnir é apresentar todas as características especíﬁcas de uma coisa (objeto, ser, idéia) de tal modo que ela não
se confunda com outra. É dar a conhecer exatamente, explicar a
signiﬁcação de algo.
Onde podemos encontrar esses textos? No dicionário.
Para que serve o dicionário?
O dicionário serve para encontrar informações sobre o signiﬁcados das palavras. Consultamos o dicionário para saber mais sobre
a palavra que queremos pesquisar.
Quando utilizamos o dicionário? Quando temos dúvidas sobre
como se escreve ou qual o signiﬁcado de uma palavra.
Quais são os tipos de dicionário? Dicionário monolíngue e
bilíngue. Usamos os dicionários monolíngues (uma língua só)
para encontrar o signiﬁcado das palavras ou como elas são escritas. Os bilíngues são usados para saber a tradução das palavras em
outras línguas.
Converse sobre as informações que estão no início do dicionário.
O que quer dizer s.f. (substantivo feminino). Explique para os alunos que com essas letras sabemos, no português, que o artigo “a”
acompanha a palavra “a mãe” e não “o mãe”. Muitos dicionários
apresentam as conjugações verbais e explicações gramaticais nas
primeiras páginas, além de explicar o que signiﬁcam as abreviaturas e sinais usados no dicionário.
Fale sobre as deﬁnições do primeiro dicionário. O que quer dizer
dicionário de humor? O que há de diferente em relação aos outros?
Peça que consultem um dicionário em sala, escrevam seu nome
e copiem a deﬁnição da palavra mãe.
Terminando...
Peça que os alunos escrevam um poema para e sobre a sua mãe.
Leia e comente com eles o poema Mãe, de Sérgio Caparelli.
Escolha uma das brincadeiras a seguir para brincar com os alunos que terminarem de escrever o poema.
1. Socialização das estratégias de busca.
O professor dita uma palavra e todos os alunos procuram no
dicionário. O primeiro que encontrar conta para os outros como
fez para achá-la.
O objetivo é que todos percebam que não se deve procurar página por página, mas sim localizar a letra do alfabeto e já abrir o dicionário no meio ou no ﬁnal. Outra descoberta importante é que
não é necessário ler todas as palavras de cada página, uma vez que
a palavra que está separada no alto da página nos indica se a que
procuramos está ou não nessa página. Com as diferentes palavras
10
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que o professor vai ditando, os alunos descobrem aos poucos esses
critérios e falam para a classe.
2. Procurando em equipes
O professor divide a turma em equipes (2 ou 3 alunos) e propõe
o jogo: ele fala uma palavra e todos da equipe devem procurá-la.
A que encontrar primeiro ganha ponto. Pode-se pedir que cada
palavra seja escolhida por uma equipe, de modo que cada equipe
escolha 3 palavras.
Depois pode-se jogar o mesmo jogo, só que individualmente. Essas atividades podem estar associadas a um trabalho de ortograﬁa,
porque se a criança estiver com a imagem mental da palavra com a
graﬁa errada, ela vai procurar pensar em outra hipótese de escrita.
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Seção 2 – Os objetivos da leitura
Atividade 1 – Leitura compartilhada
Professor, o objetivo dessa atividade é ler e escrever um livro grande para toda a turma.
Duração aproximada: 60 minutos
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada grupo precisará de:
• uma caixa de lápis de cor
• dez folhas ofício ou 5 cartolinas, cortadas ao meio
• canetinhas hidrocor
• lápis e borracha
• ﬁta crepe grossa
Motivando os alunos...
Inicie a aula contando uma história de pescaria. Você sabe... uma história “mentirosa” de pescaria! Invente,
conte como se fosse você o pescador. Conte como foi, com detalhes, que pescou aquele tubarão enorme na praia
ou, se mora perto de algum rio, conte que pescou um peixe de 5 metros. Tente convencê-los de que a história é
verdadeira. Depois, deixe que eles contem suas histórias de pescador ou histórias que já ouviram.
Iniciando...
Leve o livro para a aula e mostre a capa. Faça perguntas aos alunos antes, mostrando somente a capa.
• Vocês gostaram da ilustração?
• Vocês acham que a história que vamos ler fala sobre o que?
• Qual é o nome do autor da história?
• O que vocês mais gostaram da ilustração?
• Vocês acham que há mais personagens na história, além da Vovó?
• Vocês acham que a Vovó aprendeu a pescar com quem?
• Conte o que vocês acham que aconteceu.
Desenvolvendo...
Leia o livro em voz alta. Mostre o texto e as ilustrações. De preferência, ao ler o texto, passe o dedo embaixo
de cada palavra. Não leia muito devagar e nem muito rápido. Leia com entusiasmo. Faça perguntas sobre
cada uma das páginas. Abaixo há algumas sugestões, mas você pode e deve fazer outras perguntas e deixar
que os alunos questionem também.
1. Primeira estrofe
• Onde será que é este sítio?
• A vovó está pescando em água salgada ou doce?
• Quando ﬁcamos no sol, devemos tomar cuidado. O que podemos fazer para evitar queimaduras?
• Vocês sabem o que os pescadores colocam na ponta do anzol?
2. Segunda estrofe
• Quantos netos a vovó tem?
• O que signiﬁca “fazer pouco caso”?
• Como é que a vovó “entra na briga”? (Aqui é interessante trabalhar o sentido ﬁgurado, quer dizer, entrar
na briga aqui não é brigar, mas continuar tentando pegar peixes, ﬁcar na competição)
3. Terceira estrofe
• Vocês sabem o que é lambari e cará?
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• Vocês já comeram ou viram esses peixes?
• Por que será que o autor escreveu lambari e cará? (Tente fazê-los perceber que está rimando com Didi e Vavá.
• O lambari e o cará são peixes grandes ou pequenos? O que vocês acham?
4. Quarta estrofe
• Podemos pescar outras coisas?
• O que podemos pescar além de apitos e botas velhas?
• Vocês acham que essas coisas deveriam estar no rio, perto dos peixes e das plantas?
• Como essas coisas param no fundo da água? O que podemos fazer para que a água do rio e do mar ﬁquem
sempre limpas, sem poluição?
• Apito e velha rimam com que palavras?
5. Quinta estrofe
• Por que será que a Vovó conseguiu pescar um peixe grande?
• O bom pescador fala muito ou ﬁca mais em silêncio?
• Vocês já viram o peixe dourado?
• Por que a Vovó caiu no gramado?
6. Sexta estrofe
• Observem a cara da Vovó. Por que ela estava com a cara divertida?
• Quando é que vocês ﬁcam com a cara divertida?
• O que o autor quis dizer com “cabelos salpicados de joaninhas”?
• O que vocês acham que os netinhos da Vovó ﬁzeram?
• Continue a história, contando o que aconteceu.
Ao ﬁnal, peça para os alunos recontarem a história. Eles podem falar também a parte que mais gostaram. É
importante que a leitura em voz alta seja feita freqüentemente, para que os alunos tenham o hábito de ouvir
e reﬂetir sobre as histórias.
Terminando...
Divida a turma em grupos de 4 e entregue o material a cada grupo. Diga para escreverem e desenharem nas
páginas, formando um livro grande, como o da vovó pescadora. Peça que desenhem de um lado e escrevam
do outro, bem grande. Recomende que façam um rascunho antes de passar a caneta na escrita, assim você
pode corrigir o texto primeiro. Ao ﬁnal, cada grupo lê a sua história para a turma.
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Esta história
aconteceu
no sítio de
um tio meu...
Vovó pescadora
é encantadora.
Pega o anzol e
ﬁca no sol...

Todos os netos
a rir da Vovó
a fazer
pouco caso,
a ﬁcar com dó.
Ela nem liga
e entra
na briga.

Que pescou
a Didi?
— Só um
lambari!!!
Que pescou
a Vavá?
—Só um cará!!!

Que pescou
o Tito?
— So um apito!!!
Que pescou
a Célia?
— Uma bota
velha...

E a Vovó com seu
jeito calado?
— Pescou um
tremendo
dourado,
que, de tão
grande e pesado,
a fez cair no
gramado.

E eis a Vovó
querida,
Com a cara mais
divertida...
Na grama,
esticadinha,
Com os seus
cabelos brancos
salpicados de
joaninhas...
COELHO, Santuza Abras Pinto. Vovó pescadora. 7a ed. Belo Horizonte: Miguilim, 1989. il. Ana Raquel.
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Seção 2 – Os objetivos da leitura
Atividade 2 – Leitura jogralizada
Professor, o objetivo dessa atividade é conhecer a paródia e fazer
uma leitura jogralizada.
Duração aproximada: 60 minutos
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada aluno precisará de:
• uma caixa de lápis de cor
• uma folha de atividades
• lápis e borracha
Motivando os alunos...
Combine com a turma a apresentação do jogral em um momento
especial: hora cívica, antes da reunião com pais, semana do meio
ambiente ou outra atividade na escola. Outra forma de incentivar
os alunos é a seguinte: antes de mostrar o texto “Paraíso”, converse
com eles sobre o meio ambiente.
O que eles gostariam que tivesse na rua onde eles moram?
Quais são as coisas boas da rua deles, e quais são as coisas que eles
gostariam de mudar.
E o planeta Terra? Quais são as coisas boas do planeta? O que
gostariam de mudar?
Faça com a turma uma lista de sugestões para um mundo melhor.
Iniciando...
Entregue a folha para os alunos. Explique que eles vão ler o poema
em conjunto. O poema da atividade é uma paródia da cantiga
tradicional “Se esta rua fosse minha”. Paródia é um texto que imita
outro, usando outra letra para passar uma outra mensagem ou fazer
humor, graça. Peça que eles façam uma leitura silenciosa primeiro.
Explique que os desenhos, ao lado de cada verso, signiﬁcam a
leitura somente dos meninos, somente das meninas ou de todos.
Desenvolvendo...
Divida a turma em oito grupos. Cada dois grupos ﬁcará com
uma estrofe do poema. Eles devem fazer cartazes com palavras ou
desenhos para mostrarem durante a leitura.
Terminando...
Professor, organize os alunos, colocando os mais baixos na
frente e os maiores atrás; as meninas de um lado e os meninos de
outro. Treine a leitura do texto várias vezes. Se quiser, peça para
os alunos memorizarem suas partes. A leitura deve ser com pausas
entre um verso e outro. Os cartazes podem ser mostrados na hora
da apresentação, mas é importante que eles treinem a leitura
mostrando os cartazes.
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Adaptando...
Os alunos podem “cantar” na hora da apresentação, como o
ritmo da cantiga de roda “Se essa rua fosse minha”. Eles também
podem fazer instrumentos com sucata para usarem na hora da
apresentação.
Outra atividade interessante é fazer uma paródia, de outra música,
com o tema ambiental.
Se quiser, escolha outras músicas ou peça que os alunos escolham
para escrever uma paródia sobre a preservação da natureza.

30
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Seção 3 – A construção dos sentidos da leitura
Atividade 1 – Contos de fadas - Trabalhando com um texto pequeno
Professor, o objetivo dessa atividade é preparar a turma para a
leitura de um texto pequeno e desenvolver a escrita.

Unidade 14 - Estratégias de leitura
Seção 3 – A construção dos sentidos na leitura
Atividade 1 – Contos de fadas – Trabalhando com um texto pequeno

Duração aproximada: 90 minutos
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada grupo de alunos (sete grupos) precisará de:
• uma caixa de lápis de cor
• uma folha de cartolina
• lápis e borracha
• uma folha pautada

Alice convidou seus amigos para passar um ﬁm de semana com ela.
Branca de Neve e Cinderela andaram milhas e milhas até a casa da
menina, no País das Maravilhas.
Chapeuzinho, com seu cestinho vermelho, foi pela estrada afora.
Chegou em cima da hora.
O Gato disse para a Alice:
— Se alguém faltar, eu calço minhas botas e vou depressa buscar.
Voltou com a Bela querida, que sempre se atrasava, pois vivia
adormecida.
— O ﬁm de semana foi tão bom... — falou João para Maria.
— Melhor idéia eu não teria.

Cada aluno precisará de uma folha de atividades, lápis e borracha.
Preparar ﬁchas para o Jogo Verdadeiro-Falso. Escreva em pequenos
papéis orações verdadeiras e falsas. Tente escrever orações sobre os
contos tradicionais que você já tenha lido para os alunos ou que eles
já conheçam. Coloque as ﬁchas dentro de um saco ou uma caixa.

Diga lá meu camarada, quantos contos de fada
você encontrou nesta história atrapalhada?!
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

MEC/FNDE/DIPRO/Programa Fundescola -

P R A L E R
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Motivando os alunos...
Sente com os alunos em círculo. Passe a caixinha ou saquinho para
o aluno ao seu lado. Ele tira uma das ﬁchas e lê em voz alta. Ao ﬁnal,
todos perguntam: Verdadeiro ou falso? Ele responde e explica a sua
resposta. Se acertar, todos batem palmas, se errar, paga uma prenda.
Exemplos de orações (História dos três porquinhos)
O lobo soprou a casa dos carneirinhos.
(falso, a casa era dos porquinhos)
O porquinho da casinha de palha fugiu para a casa do seu irmão.
(verdadeiro, pois a casinha dele foi destruída)
A menina ajudou os porquinhos a despistar o lobo.
(falso, pois não havia menina na história)
Dependendo da turma, o grau de complexidade das orações pode
ser maior ou menor.
Iniciando...
Divida a turma em sete grupos. Dê para cada grupo uma cartolina
branca grande e os materiais sugeridos acima (preparando...).
Escreva o nome das histórias abaixo em pedacinhos de papel e
sorteie uma para cada grupo.
1. Alice no País das Maravilhas
2. Branca de Neve e os Sete Anões
3. Cinderela
4. Chapeuzinho Vermelho
5. O Gato de Botas
6. A Bela Adormecida
7. João e Maria
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O grupo deve desenhar e escrever a história, da forma que quiser,
contando a história e ilustrando-a. Deixe o grupo desenvolver a
forma que desejar (em quadrinhos, com desenhos e textos embaixo,
só desenhos e o texto separado, desenhos e explicações...). O
importante é que eles façam em grupo e que todos participem. Se
ninguém conhecer a história, sente e conte para eles. Se possível,
leia todas as histórias para a turma antes dessa atividade.
Cada grupo apresentará, oralmente, o seu cartaz para a turma,
contando a história com auxílio do cartaz. Incentive a participação
de todos.
Desenvolvendo...
Entregue para cada aluno a folha de atividades.
Diga para fazerem a leitura silenciosa do texto. Comente o texto.
• Por que o título da história é “Uma história atrapalhada”?
• Quantos personagens aparecem na história?
• Peça que eles circulem ou pintem o nome das personagens. Eles
já conhecem as personagens?
• O que aconteceu na história?
• Onde as personagens estavam?
Terminando...
Leia as perguntas 1, 2, 3 e 4 para os alunos. Eles devem responder
as perguntas individualmente. Depois, cada um lê a sua resposta
para a turma. A última pergunta pode ser feita em duplas.
Adaptando...
Reserve um momento da aula para a leitura dos contos de fadas.
Separe vários livros de contos de fadas para a turma.
Pode-se preparar uma sala com várias atividades, deixando que
cada aluno escolha uma atividade diferente. Exemplos:
1. cantinho de fantoches para recontar os contos de fadas;
2. mesa com papéis divididos em quadrinhos para que as crianças
recontem os contos de fadas em história em quadrinhos;
3. mesa de criação de outras histórias com os personagens dos
contos de fadas tradicionais (Escreva o nome de vários contos de
fadas e deixe exposto na mesa);
4. mesa de criação de novos contos de fadas, com personagens
inventados pelos alunos.
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Seção 3 – A construção dos sentidos da leitura
Atividade 2 – Texto informativo x texto literário
Professor, o objetivo dessa atividade é incentivar a percepção das
diferentes características do texto informativo e do texto literário.
Duração aproximada: 60 minutos
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada aluno precisará de:
• uma caixa de lápis de cor
• uma folha de atividades
• lápis e borracha
Providencie revistas, jornais, livros didáticos diversos, livros de
literatura infantil (contos, fábulas etc).
Motivando os alunos...
Leve para sala uma cumbuca ou uma cabaça. Recorte tirinhas de
papel e escreva várias perguntas. Dobre as tirinhas e guarde-as dentro da cumbuca ou cabaça. Invente várias perguntas, ou sobre o que
foi estudado recentemente ou perguntas genéricas, por exemplo:
Quantas letras tem o seu primeiro nome? Fale o nome de um animal que comece com a primeira letra do seu nome. Qual é a sua cor
favorita? Qual é o seu brinquedo favorito? Qual foi o último livro
que você leu? Quantas palavras tem o seu nome completo? Quantas
letras tem o nome do seu pai? Quantas letras tem o nome da sua
mãe? Escolha um colega da sala, fale o nome dele e o nome de uma
fruta que começa com a mesma letra do nome dele. Escolha uma
menina da sala, fale o nome dela e o nome de uma cor que comece
com a mesma letra do nome dela. Diga o nome de três objetos
que começam com a letra M. Fale o nome de três personagens de
história em quadrinhos. Escreva uma palavra no quadro que tenha
cinco letras. Escreva uma palavra no quadro que tenha duas sílabas.
Cite o nome de um colega que tenha duas sílabas.
Os alunos devem formar duplas. Um aluno deve sobrar nessa
brincadeira. Se o número de alunos for par, participe também.
Coloque uma música. Enquanto estiver tocando, os alunos devem dançar em pares. Quem sobrou passa a cumbuca para um
colega e dança com o par dele. Cada aluno que ﬁcar com a cumbuca faz o mesmo: passa a cumbuca para um dos colegas e toma o
lugar dele para dançar. Quando a música parar, quem tiver com a
cumbuca deve tirar uma pergunta e respondê-la.
Se acertar, volta para a brincadeira, se errar, sai. Cada vez que o
número de alunos for par, a professora entra ou sai.
Iniciando...
Leituras:
Separe a turma em duplas. Entregue a cada aluno uma cópia dos
textos e das atividades e peça que leiam. Um aluno lê primeiro o
texto “Macaquinho muito raro” enquanto o colega lê “O macaco
e a cumbuca”. Quando terminarem, dê alguns minutos para que
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eles contem sobre o que leram para o seu colega de dupla. Depois,
escolha uma dupla para falar sobre os textos para toda a turma.
Terminando essa parte, eles vão ler o texto que ainda não leram.
Quem leu o primeiro texto lê o segundo e quem leu o segundo tem
de ler o primeiro.
Desenvolvendo...
1. Vamos fazer uma lista de semelhanças e diferenças entre os
textos. A participação dos alunos é importante. Escreva no quadro
o que eles falarem. Cada um copia na sua folha as sugestões da
turma, completando as suas listas.
2. Peça como tarefa de casa ou dê em sala livros, revistas e jornais
para que escolham um texto informativo e um texto literário. Eles
devem completar com as informações pedidas. Depois têm de fazer
o mesmo com um texto literário.
Terminando...
Separe um mural da sala. Divida-o em dois. Entregue revistas,
jornais e livros para cada dupla. Peça que copiem um texto informativo e um literário para expor no mural.
Adaptando...
- Selecione outros textos informativos e literários e faça um jogo com
a turma. O grupo que dividir os textos no mural, em tempo menor,
ganha. Coloque um grupo de cada vez para executar a tarefa.
- Escreva com a turma um jornalzinho de sala, contando o que
aconteceu ultimamente.
- Entregue um jornal para cada turma e peça que encontrem 2
textos informativos e dois textos de ﬁcção (eles podem encontrar
poemas e tirinhas).
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Seção 1 – O que é literatura?
Atividade 1 – O que é poesia? Texto informativo x texto poético
Professor, o objetivo dessa atividade é comparar o texto informativo com o texto poético. Essa atividade é para crianças que já lêem.

Unidade 15 - A literatura infantil
Seção 1 – O que é literatura?
Atividade 1 – O que é poesia? Texto informativo X texto poético

Duração aproximada: 40 minutos, cada atividade. Planeje uma
atividade por dia (4 dias ao todo).
Sugerimos as seguintes etapas.
Preparando...
Cada aluno precisará de:
• uma caixa de lápis de cor
• lápis e borracha
• folha de atividades
Separe vários livros (didáticos e literários) que tenham poemas.
Coloque no mínimo dois livros para um grupo de 4 alunos.
Peça, com antecedência, que cada aluno leve para a aula um
prendedor de roupa (aquele de varal). Providencie um rolo de barbante e uma tesoura.
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Qual é o lugar de onde os poetas falam? Próximo à vida
comum ou aos livros e tratados críticos sobre arte? Um
consenso entre poetas atravessa os séculos: poesia é arte
construída, arquitetura de linguagem. Poesia, também, é um
eterno referir-se ao passado e ao presente.
(...)
Há poetas que priorizam os sentimentos. Há outros que
enfocam a observação. Existem outros, ainda, que manipulam
formas como se fossem artesãos da palavra. Na poesia,
sentimento e emoção transformam-se em versos e estrofes
que reinauguram o ato de observar o mundo.
��������������������������������������������������������������
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Motivando os alunos...
Atividade Preparatória (1o dia) - Faça um varal de poesias com
os alunos: deixe em cima da mesa de cada grupo os livros que você
conseguiu. Entregue uma folha em branco e peça que cada aluno
copie um poema do livro. Cuidado para que eles não esqueçam de
escrever o nome do autor. Pendure na sala o barbante, de preferência
nos cantos, ao alcance das crianças. Depois, sorteie alguns alunos. O
sorteado lê o seu poema em voz alta para a turma. Todos os alunos
penduram o poema na corda. Os poemas devem ﬁcar pendurados
durante uma semana, para que a turma possa ler todos eles.
Iniciando...
Atividade 1 (2o dia) – Entregue para todos as três folhas com a
atividade 1 (ver exemplo). Peça que eles leiam os dois textos: “Aﬁnal,
o que é poesia” e “Tem tudo a ver”. Em seguida, eles devem falar
sobre o que entenderam, primeiro de um texto, depois do outro.
Desenvolvendo...
Depois, complete, junto com os alunos, a tabela de semelhanças
e diferenças entre os dois textos. Incentive-os a falar sobre o que
eles observam. Dê exemplos concretos de como trabalhamos as
semelhanças e diferenças antes de começar o exercício. Por exemplo, compare dois objetos (caneta e lápis). Semelhanças: os dois
servem para escrever, os dois têm a forma parecida, alongada e com
ponta. Diferenças: um tem tinta dentro e outro tem graﬁte. O que
foi escrito com o lápis pode ser facilmente apagado com a borracha, já o que foi escrito com caneta só é apagado com borrachas
próprias para apagar tinta. Faça o mesmo com o texto, mas lembre-se: deixe que os alunos apontem as semelhanças e diferenças.
Tente ajudá-los, orientando-os no preenchimento do quadro. Leve
em consideração: assunto; organização na página; verso e prosa;
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linguagem (rimas, repetições de palavras, repetições de estruturas
sintáticas, justaposição de idéias etc.)
Terminando...
Atividade 2 (3o dia) - Distribua uma folha para os alunos e peça
que eles escrevam tudo o que sabem sobre algo que gostam muito.
Começando com uma frase que constitui uma deﬁnição. Exemplo:
Futebol é...
(ou bonecas, desenhos animados, amor, mãe etc). Eles podem
buscar informações em livros, enciclopédias, dicionários e outras
fontes. O trabalho pode ser feito em duplas.
Atividade 3 (4o dia) - Depois, os alunos vão escrever um poema
sobre uma das deﬁnições que eles deram na atividade anterior. Retire os poemas do varal e pendure os poemas dos alunos.
É importante que eles percebam a estrutura diferente de um texto e de outro. Parágrafos e versos. A predominância, no texto informativo, de fatos e da linguagem clara e direta. Já no texto poético,
o uso das palavras em sentido ﬁgurado, muitas opiniões do poeta e
o uso das palavras escolhidas pelo som e ritmo que dão ao texto.
Adaptando...
- Outras atividades para completar a semana...
Peça que os alunos copiem ou retirem de jornais e revistas textos
informativos e textos poéticos. Faça um mural com exemplos dos
dois gêneros textuais.
- Escreva um texto com a turma sobre o que é poesia.
- Faça um sarau de poesias, ou seja, combine um dia à noite de
todos irem à escola recitar poesias. Convide os pais para participarem. Eles podem ler ou declamar.
- Letras de músicas são, muitas vezes, belas poesias. O compositor
é muitas vezes poeta também. Leve para a sala canções de Noel Rosa,
Pixinguinha, Cartola, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Caetano Veloso etc. Depois de ler e cantar a música, escreva com os alunos um
texto informativo sobre ela ou sobre o compositor ou cantor.
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Seção 1 – O que é literatura?
Atividade 2 – Comparar ilustrações
Professor, o objetivo dessa atividade é incentivar a leitura de imagens, fazendo comparações entre diversos
estilos e técnicas de ilustração.
Duração aproximada: 40 minutos
Sugerimos as seguintes etapas.
Preparando...
Cada grupo de quatro alunos precisará de:
• uma caixa de lápis de cor
• lápis e borracha e outros materias disponíveis
• tinta guache
• pincel
• canetinhas
• lápis de cera
• uma cartolina branca ou de cor clara
Corte e cole cada ilustração abaixo em uma cartolina, fazendo uma moldura. Se você for pregar a cartolina
no quadro, coloque ﬁta crepe atrás, fazendo um reforço antes de pôr a ﬁta durex.
Motivando os alunos...
Inicie uma conversa sobre cachorros. Faça com os alunos uma lista de coisas que eles sabem do assunto.
Deixe que eles falem espontaneamente. Se quiser, leia para os alunos o texto a seguir sobre histórias de cachorros.
Meu amigo tinha um pastor alemão. Lembro que a gente ﬁcava conversando no jardim enquanto o bicho
dormia perto. De vez em quando, o pai desse amigo chegava e sussurrava, de brincadeira, no ouvido do cachorro: “Vai pegar o gato!”. Era fulminante. O animal explodia no ar com os olhos acesos, pêlos arrepiados e
dentes arreganhados. Saía pelo jardim feito um dragão, latindo em busca de um gato imaginário...
Quase todo o mundo tem uma história de cachorro para contar. Há casos heróicos de cães, verdadeiros
rin-tin-tins, que salvaram vidas humanas. Há os que conhecem a arte de trepar em árvores. Há cachorros
acostumados a fumar charuto e beber uísque.
Na minha rua, por exemplo, quando eu era pequeno, tinha o Bismarck, um cachorro grandalhão que
morava numa casa mais acima. O Bismarck passava o dia ﬁngindo que dormia na frente do portão. Quando
vinha gente pela calçada, esperava a pessoa chegar bem perto e dava um bote de supetão, rosnando com a
dentuça ameaçadora. A maioria das pessoas passava por ali todos os dias, já estava acostumada e continuava
seu caminho como se nada houvesse acontecido. Quem, em compensação, não sabia das coisas, levava o
maior susto. Vi uma senhora idosa saltando um portão de ferro de mais de 1,20 metro de altura feito uma
atleta de chapéu e guarda-chuva. Vi um sujeito pular da cadeira de rodas e sumir ao longe, mancando em
disparada. Acho que foi um tipo de milagre. Nessas ocasiões, o Bismarck voltava radiante, exibindo um sorriso nos lábios. Sim. Tenho certeza. O Bismarck sabia rir. Vi com meus próprios olhos o sacripanta, com os
dentes de fora, rindo e balançando a cabeça, enquanto o povo fugia desesperado.
Conheço casos dramáticos. A tragédia do cachorro, grande e pulguento, que, despachado para uma fazenda, fugiu, enfrentou mil e tantos quilômetros de estrada, voltou, entrou em casa, deitou-se debaixo da
mesa da sala de jantar, fechou os olhos e morreu, deixando a família com sentimento de culpa pelo resto da
vida. Outra coisa. Conheci um sujeito que um dia pegou e olhou para seu cachorro nos olhos. Não sei se é
verdade. O cachorro olhou nos olhos dele. O sujeito olhou mais. O cachorro também. Ficaram assim por
algum tempo, em silêncio profundo, olho no olho. O cara contava isso com lágrimas nos olhos. Dizia que,
de repente, o cachorro estremeceu, colocou as patas no peito, abriu a boca e, num esforço impressionante,
disse: “Oscar!”. Acontece que Oscar era o nome do tal sujeito... São histórias e mais histórias.
Posso dizer que sempre gostei de ﬁcar observando cachorros. O jeito dos cachorros. Seus focinhos. Seus
maxilares. Os lábios. As pintas do rosto. As manchas pelo corpo. Os pêlos. O formato da cabeça. O movi37
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mento das orelhas. O modo de andar. O temperamento. O brilho no olhar. Tudo. Quem já não admirou
uma família de vira-latas, o pai na frente cheﬁando, depois a mãe atrás e os ﬁlhotes, atravessando com perícia
as ruas perigosas da cidade? Confesso que muitas vezes a ﬁsionomia ou os modos de um cachorro me ﬁzeram
lembrar uma determinada pessoa. Talvez a espécie canina tenha muito mais coisas em comum com a espécie
humana do que se imagina. Aﬁnal, as duas são gulosas, gostam de carinho, sentem dor, sonham, sabem carregar pulgas e, claro, vivem sempre tentando encontrar o melhor jeito para ser feliz.
AZEVEDO, Ricardo. A outra enciclopédia canina. São Paulo: Companhia das Letrinhas,
1997, p.61-62. Il.(vários ilustradores)

Iniciando
Mostre para os alunos as ilustrações, uma de cada vez. Faça perguntas: Vocês já viram este cachorro?
• Vocês sabem qual é a raça dele?
• Observem a ilustração. Quais são as cores que o ilustrador usou? Qual foi a parte da ilustração que mais
chamou a sua atenção? Qual é a parte da ilustração que está em destaque?
• Pela ilustração, você pode deduzir onde o cachorro mora? Como é o clima do lugar? Se é dia ou noite?
Os traços da ilustração são fortes ou são fracos? A ilustração é clara ou escura? As cores usadas pelo ilustrador
são vivas ou pastéis?
• Há elementos da ilustração que demonstrem características do cachorro? Se ele é bravo ou calmo, pequeno
ou grande, friorento ou calorento, trabalhador ou preguiçoso, brincalhão ou sério, se é um cachorro caseiro
ou que dorme fora de casa?
• Deixe que os alunos façam perguntas uns para os outros, olhando para a ilustração.
Desenvolvendo...
Exponha as quatro ilustrações no quadro ou no mural. Peça que os alunos façam comparações. Abaixo das
ilustrações, escreva o nome da raça dos cães.
• Chihuahua, ilustrado por Eva Furnari
• Dálmatas, ilustrado por Mariana Massarani
• Dinamarquês, ilustrado por Ângela Lago
• Husky Siberiano, ilustrado por Jô Oliveira
Ajude-os com perguntas:
• Qual a ilustração que vocês mais gostaram. Por quê?
• Qual é o maior cachorro, de acordo com a ilustração? Qual é o menor? Qual é o mais manso? Será que
dá para saber só vendo o desenho?
• Quais as diferenças no estilo de desenhar dos ilustradores? Compare os traços, as cores, as formas, o material usado para desenhar...
Utilize o quadro do “Indo à sala de aula 3”, da unidade 15, para fazer a comparação entre as ilustrações
Terminando..
Agora, fale um pouco sobre os ilustradores com as crianças.
Por que é tão importante o trabalho do ilustrador?
A ilustração também é uma leitura importante. Quando lemos um livro com ilustrações, temos, na verdade, duas leituras, a do texto e a da ilustração. A ilustração não só completa o texto, como também acrescenta detalhes que tornam a leitura mais prazerosa.
Divida os alunos em grupos de quatro. Entregue para cada grupo uma cartolina. Eles devem desenhar os
cachorros da ilustração, fazendo uma releitura, quer dizer, fazendo a versão deles da ilustração. Observe se os
alunos perceberam a diferença das cores, dos traços, da textura etc.
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ILUSTRADORES
EVA FURNARI
Uma das principais ﬁguras da literatura para crianças,
Eva Furnari nasceu em Roma (Itália) em 1948 e chegou
ao Brasil em 1950, radicando-se em São Paulo. Desde
muito jovem, sua atração eram os livros de estampas – e
não causa estranhamento algum imaginá-Ia envolvida
com cores, lápis e pincéis, desenhando mundos e
personagens para habitá-Ios.
Suas habilidades criativas encaminharam-na, primeiramente, ao universo das Artes Plásticas expondo, em
1971, desenhos e pinturas na Associação dos Amigos do
Museu de Arte Moderna, em uma mostra individual.
(...) Paralelamente, cursou a Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da USP, formando-se no ano de 1976. No
entanto, erguer prédios tornou-se pouco atraente quando encontrou a experiência das narrativas visuais.
Iniciou sua carreira como autora e ilustradora,
publicando histórias sem texto verbal, isto é, contadas
apenas por imagens. Seu primeiro livro foi lançado pela
Ática, em 1980, Cabra-cega, inaugurando a coleção
Peixe Vivo, premiada pela Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil -FNLlJ. (...)
Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu muitos
prêmios, entre eles contam o Jabuti de “Melhor Ilustração”
--Trucks (Ática, 1991), A bruxa Zelda e os 80 docinhos
(1986) e Anjinho (1998) – sete láureas concedidas pela
FNLlJ e o Prêmio APCA pelo conjunto de sua obra.
http:llcaracal. imaginaria. cam/autog rafas/evafurnari/index. html

MARIANA MASSARANI
Nasci no Rio de Janeiro, em 1963, mas
minha mãe é piauiense de Teresina, e meu
pai é italiano de Roma. Na minha casa,
todo mundo gostava de desenhar – até a
empregada, que também era do Piauí e
desenhava umas árvores lindas, de que eu
nunca tinha ouvido falar: carnaúba, buriti
e bacuri. Sempre tinha muito papel, canetas e tintas. Eu era vizinha de um menino
que ia na minha casa para desenhar, brincar,
comer pizza, biscoito e ver TV. Um dia ﬁz
um livro para ele, Victor e o jacaré (Studio
Nobel, 1993).

MELLO, Roger. Vizinho, vizinha. Texto de Roger Mello, participação especial do autor nas ilustrações; ilustração de Mariana
Massarani e Graça Lima - São Paulo: Companhia das letrinhas, 2002.
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ÂNGELA LAGO
Nasci em Belo Horizonte em 1945. Morei
na Venezuela e na Escócia. Faz vinte anos
que escrevo e desenho livros para criança.
Expus meus trabalhos em muitos países e
já publiquei até na China. Ganhei prêmios
na França, na Espanha, na Eslováquia, no
Japão e no Brasil. Mas meu melhor prêmio
é quando uma criança me fala alguma
coisa simpática. Que mais? Sou casada há
30 anos e tenho um gato. Meu marido
tem três cachorros. E na nossa casa nós
recebemos visita de amigo gente e de amigo
caxinguelê, jacu, sabiá, bem-te-vi, viuvinha,
sanhaço, mico-estrela. Os micos comem na
nossa mão.
http:llwww .geocities.com/SoHo/
Lofts/1418/Iago.htm

JÔ OLIVEIRA
Nasceu em Pernambuco, na cidade de Itamaracá, mas vive em Brasília há muitos anos. Graduou-se em Artes Gráﬁcas pela Escola de Belas Artes
do Rio de Janeiro e em Comunicação Visual pela
Escola Superior de Artes Industriais, na Hungria
(Magyar IparmQvészeti Foiskola).
Recebeu vários prêmios nacionais e internacionais e participa regularmente de exposições
no Brasil e no exterior. Possui cerca de 30 livros
escritos e ilustrados por ele mesmo, e a sua arte
não se encontra só nos livros, mas também em
selos postais da EBCT, nas revistas de histórias
em quadrinhos, jornais e revistas do Brasil e do
exterior.
http:llwww .thexeditora .com. br/livros/
kuarup. htrnl
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Seção 2 – A literatura infantil brasileira
Atividade 1 – Leitura da capa de um livro
Professor, o objetivo dessa atividade é incentivar a escrita a partir
da leitura da capa de um livro.

Unidade 15 - A literatura infantil
Seção 2 - A literatura infantil brasileira
Atividade 1 - Leitura da capa de um livro

Duração aproximada: 40 minutos
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada aluno precisará de:
• uma caixa de lápis de cor
• uma folha de atividades
• lápis e borracha
Separe vários livros de literatura infanto-juvenill brasileira.
Corte várias cartolinas de cores diferentes, se possível com todas
as cores do arco-íris (as principais são: vermelho, laranja, amarelo,
verde, azul, anil e violeta). Dependendo do número de alunos, corte
4 cartelas de cada cor, menos ou mais, se necessário.
Escreva em várias ﬁchas as seguintes palavras: objeto, animal, fruta.

1.

Você já viu um arco-íris? Como é? Onde ele começa e onde ele

termina?

2. Observe a capa do livro. O que você acha que tem no ﬁm do arco-íris?
Escreva abaixo as suas idéias.

3. Olhe novamente a capa do livro.
a) Quantos personagens aparecem?
b) Além dos personagens, o que mais você vê?

c) Quem escreveu o livro?
d) E quem ilustrou?
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Motivando os alunos...
Brincando de cores...
Converse com os alunos sobre as cores. Pergunte a cor preferida
de cada um. Entregue para cada aluno uma cartela (veja preparando). Coloque uma música. Quando a música parar, cada criança
deve procurar os colegas que estão com a cartela da mesma cor.
Separe um saquinho e ponha as ﬁchas dentro (objeto, animal, fruta). Formados os grupos, sorteie uma palavra. Vamos supor que a
palavra sorteada foi fruta. Cada grupo deve falar uma fruta que seja
da cor do grupo. Exemplo: grupo verde: limão. Grupo vermelho:
maçã e assim por diante. Cada palavra falada você escreve no quadro. Não pode repetir. Vá sorteando palavras e dando pontos para
os grupos, cantando as palavras e escrevendo no quadro. Faça várias
rodadas, quer dizer, sorteie várias vezes as palavras. Combine com
os alunos quantos sorteios ou quantos minutos vão jogar. Vence
quem conseguir mais pontos. Só vale ponto quando a palavra ainda
não for dita, e da cor do grupo. Depois, cada grupo pode fazer um
cartaz, escrevendo e desenhando todas as palavras que o grupo falou. É claro que devem usar a cor do grupo para pintar o desenho.
Iniciando...
Entregue para cada aluno do grupo a folha de atividade. Eles
podem fazer juntos, mas cada um responde a sua folha. Comece
conversando sobre o arco-íris. Peça que observem a capa do livro e
comentem. Faça perguntas, tais como: o que vocês mais gostaram
na capa? O que vocês menos gostaram? Já leram esse livro? Vocês
têm vontade de ler esse livro? Já ouviram histórias sobre o arco-íris?
Quem já viu um arco-íris? Quem gostaria de passear no arco-íris?
Será que lá no arco-íris é frio ou é quente. Como chegamos perto
do arco-íris? Vocês conhecem a autora do livro? Quem é ela? Vocês
sabiam que ela é carioca, poeta e tem mais de trinta livros publi41
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cados? Em sua casa na montanha, em Visconde de Mauá, ela se
esconde para ver o arco-íris, no sítio Arco-Íris.
Depois de fazer a atividade oralmente, deixe que eles respondam
por escrito. Cada aluno pode ler e responder da forma que quiser.
Ande pelas carteiras incentivando-o. Pare de vez em quando e peça
que ele leia a resposta para você.
Desenvolvendo
Deixe que os grupos escrevam a história do livro. Como será
que é a história da Roseana Murray? Se eles fossem os autores do
livro, qual seria a história que contariam? Incentive que a criação
da história seja baseada nos elementos da ilustração da capa (local,
personagens, objetos). Eles podem incluir outros elementos também. Professor, quanto mais produtiva for a conversa inicial sobre o
arco-íris e as histórias que os alunos já ouviram falar, mais rica será
a história que eles vão produzir.
Terminando...
Sente com os alunos em círculo e mostre a capa dos livros que
você separou. Diga para eles escolherem um livro e falarem sobre o
título, a capa, o autor, o ilustrador, as ilustrações. Peça que eles escolham um livro para contar a história, oralmente, só olhando para
a capa. Eles vão inventar uma nova história. Depois, podem ler o
livro e comparar a história deles com a história do autor.
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Seção 2 – A literatura infantil brasileira
Atividade 2 – Monteiro Lobato - O Periscópio
Professor, o objetivo dessa atividade é desenvolver o prazer pela leitura e incentivar a leitura de literatura
brasileira.
Duração aproximada: 40 minutos (somente na motivação)e reserve mais 5 aulas para preparar a atividade (ensaios).
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada aluno precisará de:
• uma caixa de lápis de cor
• lápis e borracha
• caderno de Português.
O professor precisa, para preparar a leitura do texto “Periscópio” (usando as estratégias para contar histórias),
de um binóculo.
Monte os fantoches dos personagens do sítio: cole as ﬁguras abaixo em uma cartolina. Depois, corte as
sobras e cole um palito de picolé no verso ou cole as ﬁguras em saquinhos de papel que você possa colocar a
mão dentro. Faça o mesmo com a ﬁgura do Monteiro Lobato.
Corte e separe as ﬁguras da história “O periscópio”. Se quiser, cole-as em cartolina para que durem mais.
Coloque-as em ordem para contar a história.
Combine com os alunos antecipadamente. Vocês farão uma apresentação teatral em homenagem ao Monteiro Lobato. Converse com a direção da escola para marcar a data de apresentação.
Tire 15 cópias do texto “O periscópio”.
Motivando os alunos...
Apresente o Monteiro Lobato para seus alunos. Abaixo há um texto sobre ele. Se preferir, adapte o texto,
como se fosse a Emília apresentando o seu criador. Faça o mesmo com os personagens do Sítio. Apresente-se
como se você fosse cada um deles. Leia o texto abaixo sobre cada um dos personagens. Ao ﬁnal, pergunte se eles
se lembram de outros personagens (Cuca, príncipe das águas claras, dr. Caramujo, Tio Barnabé, entre outros).

EMÍLIA
Se vocês ainda não me conhecem, o que eu acho
impossível porque sou superconhecidíssima, ﬁquem
sabendo que sou Emília, Marquesa de Rabicó, boneca
de pano com muita honra, feita pela Tia Nastácia.
Certo dia aprendi a falar com a ajuda do Dr. Caramujo
e de uma poderosa pílula falante.

MONTEIRO LOBATO
Eu sou José Bento Monteiro Lobato,
mas todos me conhecem apenas como
Monteiro Lobato. Nasci em Taubaté,
São Paulo, e escrevi muitos livros. Criei
personagens importantes como o Jeca
Tatu e todos esses amiguinhos do Sítio
do Picapau Amarelo.

VISCONDE DE
SABUGOSA
Sou o Visconde de Sabugosa. Eu fui
feito de sabugo de milho pelo Pedrinho.
Aprendi tudo que sei nos livros de
Dona Benta, por isso me chamam de
sábio. Mas, na verdade, aprendo muito
com o Pedrinho, Narizinho e Emília
nas aventuras que acontecem no sítio.
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DONA BENTA
Sou Dona Benta, a dona do Sítio do Picapau Amarelo. Só porque vivo lendo
livros, meus netos acham que sou sabida demais. Às vezes tenho que ﬁcar
brava com eles por causa das travessuras, mas logo depois adoro participar
também. Acho que sou a vovó mais feliz do mundo!

LÚCIA
Sou Lúcia, mas todos me chamam de Narizinho, porque tenho o nariz
arrebitado. Moro com a vovó Benta e a Tia Nastácia, no Sítio do Picapau
Amarelo. Eu tenho uma boneca incrível que fala e que se chama Emília.
E também um primo que se chama Pedrinho, que mora na cidade e passa
as férias conosco.

PEDRINHO
Sou o neto de Dona Benta, o Pedrinho. Moro na cidade, mas
todas as minhas férias ﬁco no Sítio da vovó vivendo grandes
aventuras com a Narizinho e a turma. Quando estou no Sítio
vivo pescando e caçando com o meu bodoque.

TIA NASTÁCIA
Sou Tia Nastácia e adoro cozinhar. As crianças gostam muito de minha
comida, principalmente dos meus bolinhos. Eu morro de medo quando
inventam umas aventuras malucas aqui no sítio. Um dia até a boneca de
pano que ﬁz começou a falar! Ai, cruz credo!

SACI-PERERÊ
Sou o Saci-Pererê, fui pego pelo Pedrinho em uma de suas aventuras pela
ﬂoresta do Taquaral. Desde então me tornei amigo da turma do sítio. O
que mais gosto de fazer é pregar sustos e peças incríveis na Tia Nastácia.

RABICÓ
Sou o Rabicó, um porco comum, que a Narizinho resolveu dizer que
era Marquês, só para me casar com a Emília. O que eu mais gosto de
fazer é comer. Como o dia inteiro e ainda ﬁco atrás dos bolinhos da
Tia Nastácia.
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Iniciando
É hora de contar a história para os alunos. Leve-os para um lugar agradável, no pátio, embaixo das árvores
ou em outro lugar silencioso e gostoso para se ouvir histórias. Sente em uma cadeira, para que você possa ser
visto por todos . Conte a história com entusiasmo (siga as dicas da unidade 15 – indo à sala de aula 1 – PARA
SER UM BOM CONTADOR DE HISTÓRIAS). As frases que estão dentro dos parênteses não devem ser
lidas. Elas são somente sugestões para possíveis paradas na leitura, conversas com a turma e também servem
para trabalhar com algumas estratégias de leitura (antecipação do texto, compreensão, etc). Mostre também
as ﬁguras a seguir, de acordo com a leitura da história.

O PERISCÓPIO
O Visconde de Sabugosa era um sábio; mas que também fosse um inventor, isso o
mundo só ﬁcou sabendo no dia em que ele apareceu com uma “surpresa”. Emília bem
que desconﬁou, e o andou espionando para ver se descobria por que motivo ele se fechava
em seu laboratorinho durante horas e horas, isso durante semanas. Mas aﬁnal o mistério
se esclareceu: o Visconde estava trabalhando na invenção dum periscópio para enxergar o
invisível!...
(VocêsconhecemoViscondedeSabugosa?Comoeleé?Oqueelegostadefazer?Vocêssabemo
que é um periscópio? Vamos tentar adivinhar? O que será que um periscópio faz?)
— Que história é essa?
— Ah, uma coisa muito séria e importante. O Visconde havia partido de uma idéia
muito original, que era a seguinte. O mundo que nos rodeia está cheio de coisas visíveis
e invisíveis. As visíveis nós as vemos com os nossos olhos mas as invisíveis só poderão ser
vistas por meio de um invento — e pôs-se a inventar o tal periscópio. E inventou-o, e
um dia em que todos estavam na varanda apareceu com um embrulho debaixo do braço.
Chegou, tossiu o pigarrinho e disse:
— Respeitável público: aqui tenho comigo a mais prodigiosa invenção que já se fez neste
mundo: o Periscópio do Invisível, ou o instrumento que nos permite ver as mil coisas
invisíveis que nos rodeiam — e começou a desembrulhar o pacote. Saiu uma caixa de
papelão. E de dentro da caixa de papelão, um instrumento com forma de canudo.
— Aqui está a minha invenção — disse ele. Compõe-se deste canudo, que eu largo perto
do que quero ver, e deste ﬁo de arame que eu desenrolo e ligo a este binóculo...
(E agora.Vocês já sabem o que o periscópio doVisconde faz? Quais os materiais que o
Visconde usou para fazer o periscópio?)
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— O meu binóculo! — exclamou Dona Benta. Tinha desaparecido. Onde o encontrou,
Visconde?
— No galinheiro. Mas estava sem vidros e eu apenas aproveitei a armação. O que há
dentro dele são coisas feitas por mim e fazem parte do invento.
Pedrinho, que não estava ali, chegou nesse instante, muito vermelho de sol, chupando
uma cuia de laranja-lima. Ao ver o binóculo gritou:
— O meu binóculo! Onde estava? Há quanto tempo ando procurando o meu
binóculo...
— Seu, não! Dobre a língua. O binóculo é de vovó — protestou Narizinho.
Dona Benta interveio para evitar celeuma: “Pedrinho está certo. O que é meu é dele
também.”
— Mas onde estava? — insistiu o menino, e quando soube que o Visconde o havia
encontrado no galinheiro, debaixo da palha de um ninho de galinha, fulminou Emília
com os olhos. Quem poderia ter escondido lá o binóculo senão ela? Sempre que brigava
com alguém, a vingancinha de Emília era essa: esconder os objetos de mais estimação do
“inimigo”.
(Vocês já viram um binóculo? Professor, se você tiver um binóculo leve-o para mostrar aos
alunos ou peça a um deles que traga um binóculo para mostrar aos colegas.)
O Visconde falou meia hora sobre a sua invenção, e ia entrar na parte puramente cientíﬁca
quando Emília o interrompeu.
— Isso ﬁca para depois. Agora o que queremos é a demonstração na batata! Mostre-nos
uma coisa invisível, senão eu já escangalho com essa joça.
— Vê, Sinhá, como está ﬁcando esta “rainha do mundo?” — disse tia Nastácia, que acabava
de entrar com dois frangos na mão, para saber qual deles matava. “O plimu ou o rode?”
Dona Benta escolheu o frango que ia ser vítima da fome de seus netos e a negra se retirou,
fazendo para Emília o gesto de chinelada no traseiro, enquanto a ex-boneca lhe punha a
língua. Em seguida, voltando ao assunto do periscópio, a diabinha berrou: “Demonstração!
Queremos a demonstração do invento!”
(O que vocês acham que vai acontecer? Será que oVisconde vai demonstrar o periscópio
funcionando?Comoseráqueelefunciona?Quaissãoascoisasinvisíveisquevocêsacham que
se pode ver com a ajuda do periscópio?)
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O Visconde pediu que escolhessem o que queriam ver, e cada qual quis uma coisa. A idéia
vitoriosa foi a de Narizinho.
— Já ouvi falar que onde há chapéu-de-sapo há também por perto anõezinhos
invisíveis.
— Essa idéia é minha! — reivindicou Emília. Eu tive a intuição disso e agora podemos
tirar a prova. Resta que haja algum chapéu-de-sapo no pomar .
— Perto da cocheira da vaca mocha nasceram muitos esta noite — disse Pedrinho. Passei
por lá ainda agorinha e vi.
— Pois vamos ver isso — disse o Visconde, arrumando o canudo, o binóculo e o ﬁo na
caixa de papelão.
(O que é“chapéu-de-sapo? Será que vocês podem adivinhar, lendo um pouco mais sobre a
história? Será que todos consiguirão ver os anõezinhos?)
E lá se foram todos rumo à cocheira da vaca mocha, que ﬁcava no ﬁm do pomar. De
passagem Pedrinho apanhou e descascou várias laranjas-limas, cortou-as e ofereceu uma
cuia a cada um.
— Como Pedrinho está amável! — observou Dona Benta, mas Emília desmascarou
incontinenti a amabilidade do menino: “Ele gosta da cuia da ponta, por ser mais doce, por
isso é que é tão oferecido em descascar laranjas: meio de se regalar só com as cuias da ponta.”
Pedrinho apenas disse: “Peste!” Chegados lá perto da cocheira da vaca mocha, viram logo
um bonito grupo de chapéus-de-sapo muito perfeitinhos, brotados naquela noite.
(Quem aqui gosta de comer a cuia da laranja? Vocês acham que essa parte é mais doce,
como disse a Emília? Vamos continuar a história? Quem está curioso?)
— Ótimo! — exclamou o Visconde. Se a idéia de Emília está certa, havemos de ver por
aqui muitos anõezinhos — e desembrulhou o pacote; colocou o canudo no chão, apontado
para os cogumelos, e estirou o arame por uns vinte metros de distância: “Não podemos
ﬁcar muito perto, senão o “invisível” se espanta”. Acomodaram-se todos debaixo de uma
árvore, e Pedrinho fez uma armação de dois paus de gancho, onde colocou o binóculo na
altura mais cômoda para o observador. E ainda arrumou uns tijolos empilhados, para o
observador sentar-se ou ﬁcar de pé em cima, no caso de ser do tamanhinho da Emília.
— Pronto! Podemos começar, e quem vai ver primeiro sou eu! — gritou a ex-boneca.
— É vovó! — protestou Narizinho. Primeiro os mais velhos. Venha ver, vovó.
(O que será que a Dona Benta viu? Será que ela viu o“invisível”? Vocês concordam que os
mais velhos devem ter a preferência?)
47

Unidade 15 - Literatura infantil

Dona Benta espiou pelo binóculo e não viu coisa nenhuma; o mesmo sucedeu com tia
Nastácia. “Nossa vista está tão estragada, que nem com invenções do Visconde não vemos
nada.” Chegou a vez de Narizinho, que era a mais velha depois de tia Nastácia — mas Emília
já estava grudada no binóculo e a berrar que nem uma louca: “Estou vendo o número dos
números! Sete anõezinhos — não! sete sacizinhos de carapuça vermelha e pito aceso na
boca, sentados, de pernas cruzadas, debaixo dos chapéus-de-sapo, que também são sete.
Estão fumando e conversando. Há um que parece o chefe. Usa faixa na cintura — deve ser
o distintivo. Que amorecos!...”
Todos estavam ardendo por ver também, mas Emília não largava do binóculo, e às vezes
até sapateava de gosto. “Briga! O chefe agarrou um pelas orelhas e sacudiu-o, e ele reagiu.
Está começando um fecha. Parece que se dividiram em dois partidos — três dum lado e
quatro do outro. Não consigo ouvir o que dizem, mas deve ser desaforo do bom. O chefe
bate com o pé no chão e pede ordem...”
— Como consegue bater com o pé, tendo um pé só? — perguntou Narizinho.
— Dá pulinhos — explicou Emília, sem largar o binóculo. E agora o chefe agarrou um
e enﬁou-o dentro dum chapéu-de-sapo. Ah!... Estou entendendo. Os chapéus-de-sapo são
as casinhas deles. O chefe está trancando todos, um por um, nas respectivas casinhas. Já
trancou cinco, faltam só dois. Trancou o último...
— Isto também é demais! gritou Narizinho arrancando Emília do binóculo. Tudo no
mundo é para ela, só para ela...
(Oqueseráquevaiacontecer?Vocêsjáviramsacis?Seráqueossacistêmchefe?Quantossacis
a Emília viu?)
Mas Emília não queria largar do binóculo, de modo que a ele se agarrou com unhas e
dentes. E como o menino também viesse ajudar Narizinho, o puxa-que-puxa escangalhou
com o periscópio. Quando conseguiram desgrudar Emília e foram espiar, não viram coisa
nenhuma, “e me vai dar um trabalhão para reconstruí-lo” — disse o Visconde.
— Que pena! — exclamou Pedrinho muito desconsolado. Tanto que eu queria ver também
e a “peste” não deixou...
Emília, com medo da indignação geral, tinha subido à pitangueira como uma macaquinha,
e lá estava a comer pitangas e a jogar os caroços na cabeça dos outros. O caso era de uma boa
surra, mas como só a ex-boneca havia visto os sacis e todos estavam ansiosos por ouvir todas
as informações possíveis sobre essas invisíveis criaturinhas, o remédio foi engolir a “gana de
esganá-la” e vieram com agradinhos.
(Por que os outros estavam agradando a Emília, mesmo com raiva após a quebra do
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periscópio? Vocês acham que o Visconde vai conseguir reconstruir o periscópio?)
— Emília, desça, venha ver que linda borboleta azul sentou aqui — gritou Narizinho.
— E este vagalume dos grandes que eu achei — gritou Pedrinho.
Até o Visconde adulou-a, dizendo: “Em menos de meia hora conserto o periscópio. O
estrago foi menor do que pensei”.
Emília aﬁnal desceu, ainda com uma pitanga na boca. Desceu e começou:
— O remédio, agora que não há mais periscópio, é se contentarem com o que eu vi.
— Conte, conte o que você viu, amor! — pediram todos, trincando os dentes.
E ela, muito lampeira:
— Eram sete sacizinhos que moravam em sete chapéus-de-sapo, cada qual mais espertinho,
e marotinho, e engraçadinho...
Tia Nastácia, que ia passando com os temperos colhidos na horta para o jantar, sacudiu a
mão em gesto de palmada.
— E não vai também umas palmadinhas no traseirinho?
Emília botou-lhe um palmo de língua.
(Vocêsgostaramdahistória?VocêstambémgostariamdeverossacisqueaEmíliaviu?Porque
seráqueémaisfácilvero“invisível”pertodoschapéus-de-sapo?Vocêsgostariamdefazeruma
peçadeteatrobaseadanessahistória?Vamosfazerumalistadospersonagensedonarrador?
Ondeaconteceuahistória?Nóspodemosfazerumalistadoslugares,descrevendooambiente?E
osobjetosquevamosprecisarparamontarahistóriaeocenário?Vamosfazerumalistadetodos
os objetos da história?)

Desenvolvendo...
Proponha a apresentação de uma peça sobre a história. Escreva no quadro, com a ajuda dos alunos, o
nome das personagens que participaram. Ao lado do nome de cada personagem deve ter o nome do aluno
ou aluna que deseja interpretá-la. Se houver mais de um candidato para o mesmo personagem, sorteie ou
entre em acordo com os alunos. Uma outra sugestão é que tenham dois personagens de cada. Um para fazer
a peça, outro para mostrar uma minipeça antes da peça, usando o texto do “motivando” para apresentar as
personagens ao público. Eles podem sentar em um sofá e alguém ﬁnge que está tirando fotos (poderia ser o
“Monteiro Lobato” tirando fotograﬁa). Enquanto isso, eles vão se apresentando...
Nem todos participarão como personagem. Divida os grupos que tomarão conta do cenário e da fabricação
dos acessórios para a peça.
Antes dos ensaios, faça uma reunião com os alunos para organizar melhor o trabalho. Na reunião, preencha
a seguinte ﬁcha com o nome dos participantes:
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GRUPO A - ATORES

GRUPO B - CENÁRIO

GRUPO C ACESSÓRIOS/PALCO

Coordenador do cenário

Ajudante de palco

Artistas

Sonoplasta
Alunos do grupo

Entregue aos alunos o texto, para que eles possam treinar as falas. Se quiser, corte algumas falas ou faça
uma adaptação com a ajuda dos alunos. Diminua o texto. Peça que cada personagem e o narrador marquem
a sua fala. A parte dos sacis não está no texto. Sente um dia com o grupo de sacis e sugira que os alunos
criem a fala de seus personagens. Lembre que eles estarão primeiro conversando e depois haverá uma briga.
Deixe que eles façam o texto e cada aluno deve acrescentar na sua folha o nome dos que vão representar cada
personagem. Diga aos atores e ao narrador que pratiquem em casa as suas falas, com a ajuda dos pais ou
irmãos. O narrador pode ler o texto, mas os personagens devem memorizá-lo.
Nos ensaios, ﬁque orientando os grupos dos atores, do cenário e dos acessórios. O ajudante de palco deve
treinar para orientar os alunos na entrada e saída do palco.
Enquanto o grupo A (atores) estiver ensaiando, o grupo b e c estarão fabricando o cenário e os acessórios
(objetos). Peça a colaboração de todos para trazerem sucata e outros materiais, tais como: tintas, pincéis,
lençol velho, lã e barbante, jornal etc.)
Escolha um líder para cada grupo, assim ele o ajudará a organizar o trabalho.
Faça quantos ensaios forem necessários. Quando o grupo b e c terminarem seus trabalhos, eles assistem ao
grupo a e dão idéias para melhorar ainda mais a apresentação.
Sugestões para o cenário – sala (casa do sítio) e ﬂoresta. Chapéus de sapo (cogumelos), árvore.
Sugestões para acessórios – periscópio, laranjas-lima, binóculo, tijolos, paus, pitangas, caroços, roupas para
os atores, faixa do chefe saci. Músicas e materias para produção de sons (sonoplastia).
Terminando...
Apresente a peça e divirta-se. Os alunos com certeza vão adorar!
Adaptando...
- Se você achar melhor, faça uma adaptação do texto, resumindo algumas partes.
- Apresente a peça em outras escolas da vizinhança ou em festas da escola (festa junina, dia do livro, por
exemplo).
- Peça auxílio do professor de música e artes para ajudá-lo na preparação da peça ou de outros professores
interessados em ajudar.
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Seção 3 – As atividades com a literatura infantil
Atividade 1 – Leitura de texto com imagem
Professor, o objetivo dessa atividade é incentivar a leitura de
histórias somente com imagens.
Duração aproximada: duas etapas de 40 minutos
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada aluno precisará de:
• uma caixa de lápis de cor
• uma folha de atividades
• lápis e borracha
Coloque em um saquinho várias perguntas sobre a história do
leão e da bruxinha. Há sugestões na etapa “desenvolvendo...”
Motivando os alunos...
Ponha uma música e peça que cada aluno lembre de uma história
que já ouviu ou que aconteceu com ele. Quando parar a música,
eles contam as suas histórias.
Depois, entregue para cada aluno uma folha de papel em branco.
Diga para contarem a história, somente com desenhos. Eles podem
fazer quadrinhos ou setas ou usarem várias folhas formando um
livro. A história deve ter início, meio e ﬁm.
Iniciando...
Pergunte aos alunos se eles já leram um livro que só tinha
imagens, só ilustrações. Fale que há livros que são feitos somente
com imagens. O leitor, então, imagina a história, baseando-se nas
imagens. Se você tiver um livro assim, leve e leia com eles. Primeiro,
comece contando a história, conforme você for passando as páginas,
peça ajuda dos alunos para continuarem contando.
Entregue para eles as folhas de atividade. Peça que observem a
primeira história e escolha três alunos para contá-la. O primeiro
começa, o segundo conta o meio e o terceiro termina a história.
Incentive os alunos a dar nome para a personagem, dar nome ao
local onde ela está e falar sobre o livro que ela parou para ler, no
ﬁnal.
Depois, cada aluno deve fazer a questão 1. É uma boa questão
para fazer a sondagem de como está a escrita do aluno. Deixe que
eles façam sozinhos e observe o resultado.
(Aqui termina a primeira etapa – 40 minutos)
Desenvolvendo
Agora os alunos irão ler a segunda história. Incentive para que a
observem por alguns minutos. Depois, faça o seguinte: escolha um
aluno, peça que ele sorteie uma pergunta. Ele responde. Se não souber,
a pergunta volta para o saquinho e outro aluno sorteia outra pergunta.
Se responder, ele escolhe outro colega para ser o próximo. Anote as
respostas dos alunos no quadro ou em papel pardo. Não apague, pois
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os alunos devem consultar as anotações posteriormente.
Sugestões para perguntas:
• Invente um nome para a bruxinha.
• Invente um nome para o leão.
• O que a bruxinha estava pensando no primeiro quadrinho?
• O que a bruxinha gritou no segundo quadrinho?
• O que a bruxinha falou ou pensou no terceiro quadrinho?
• O leão falava ou não na historinha?
• Onde a bruxinha estava?
• Onde o leão estava antes de aparecer na história?
• O que tinha na pata do leão?
• Como foi que o leão se machucou?
• Onde a bruxinha estava sentada?
• O que a bruxinha e o leão ﬁzeram depois de ﬁcarem amigos?
• Como o leão agradeceu a bruxinha?
Depois, os alunos escrevem o diálogo (questão 2). As respostas
anotadas durante a atividade anterior devem ﬁcar em lugar visível
para os alunos consultarem na hora de escrever o diálogo.
Terminando...
Leia para os alunos o comando da questão 3. Primeiro, motiveos a contar, oralmente, histórias sobre o assunto. Se quiser, comece
contando uma história. Para incentivar, faça perguntas:
Vocês já ajudaram alguém?
Vocês conhecem alguém que foi ajudado e agradeceu ou retribuiu
a ajuda?
Na sua opinião, qual é a melhor forma de agradecer a ajuda de
alguém?
Posteriormente, cada um conta a sua história, fazendo desenhos.
Fale para os alunos que, assim como na escrita, os desenhos também
precisam ter seqüência (início, meio e ﬁm) para que todos possam
entender (ler) a história.
Adaptando...
- Os alunos podem desenhar a história em duplas.
- Depois de fazer os desenhos, eles podem escrever a história no
caderno com diálogos e introduzir a fala de um narrador.
- O professor pode escolher uma das histórias de imagens e propor
uma escrita coletiva do texto com idéias de todos os alunos.
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Seção 3 – Atividades com a literatura infantil
Atividade 2 –A verdadeira história dos três porquinhos
Professor, o objetivo dessa atividade é incentivar os alunos a ouvirem histórias.
Duração aproximada: duas etapas de 40 minutos
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Prepare a leitura do texto. Veja as dicas para os contadores de história (Caderno de Teoria e Prática, Unidade
15 - Indo à sala de aula 1).
Motivando os alunos...
Converse com os alunos sobre a história dos três porquinhos. Peça que contem as várias versões que eles
conhecem e que façam uma dramatização. Escolha o lobo e os três porquinhos e um narrador.
Iniciando...
Conte a história para os alunos. Siga as dicas que estão dentro dos parênteses. Você pode decorar o texto
ou usar o papel, mas deve contar a história com emoção e criatividade. Mude a voz, faça contato com os
alunos, pois a interação com eles durante essa atividade é importante. Aumente a voz nas palavras em negrito
e itálico.
Desenvolvendo
No ﬁnal da história, peça a opinião dos alunos. O que eles acharam? O que mudariam? Qual foi a parte mais
interessante da história? Eles acharam que a versão do lobo é realmente verdadeira? O que eles aprenderam
depois de ouvir a história? Será que só tem um lado da história? Quando as pessoas brigam, só há uma versão
sobre a briga, ou as duas pessoas contam o fato de forma diferente?
Terminando...
Convide um outro professor ou um pai ou uma mãe de aluno. Converse antecipadamente com ele (ela)
e convide-o (a) para contar uma história para a turma. Diga para preparar a leitura ou contar uma história
espontaneamente.
Adaptando...
- Comece ou termine sempre a aula contando uma história. Os alunos adoram a hora do conto!

A VERDADEIRA HISTÓRIA DOS TRÊS PORQUINHOS
Por A. Lobo, tal como foi contada a Jon Scieszka

Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos Três Porquinhos. Ou, pelo menos,
acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira,
porque ninguém jamais escutou o meu lado da história.
(Seráqueexistemladosdiferentesdahistória?Comoseráqueéterumladodiferentedahistória?)
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Eu sou o lobo. Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex.
Eu não sei como começou todo esse papo de Lobo Mau, mas está completamente errado.
Talvez seja por causa da nossa alimentação.
(Qual é a alimentação do lobo?)
Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos como coelhos e
porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se os cheesburguers fossem uma gracinha, todos iam
achar que você é mau.
Mas, como eu estava dizendo, todo esse papo de Lobo Mau está errado.
A verdadeira história é: sobrou um espirro e uma xícara de açúcar.
(Qual será a verdadeira história? Por que ele falou em uma xícara de açúcar?)

ESTA É A VERDADEIRA HISTÓRIA
No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida
e amada vovozinha.
Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito.
Fiquei sem açúcar.
(Já aconteceu isso com vocês? Ficar sem um dos ingrediente da receita, depois de ter
começado a fazer?)
Então resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho.
Agora, esse vizinho era um porco.
E não era muito inteligente também.
Ele tinha construído a sua casa toda de palha.
Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha.
(Vocêsconcordamcomolobo?Porqueeleachaquenãotemcabeçanolugarquemconstróicasas
de palha?)
É claro que, assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros.
Então chamei: “Porquinho, Porquinho, você está aí?” Ninguém respondeu.
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Eu já estava pronto para voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha
querida e amada vovozinha.
Foi quando o meu nariz começou a coçar. Senti o espirro vindo.
Então inﬂei.
E bufei.
E soltei um grande espirro.
(O que será que aconteceu?)
Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio
do monte de palha estava o Primeiro Porquinho — mortinho da silva.
Ele estava em casa o tempo todo.
(Por que será que o lobo falou mortinho da silva? Vocês já ouviram essa expressão antes?)
Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda.
Então eu o comi.
Imagine o porquinho como se ele fosse um grande cheesburguer dando sopa.
(Vocês acham que o lobo agiu certo?)
Eu estava me sentindo um pouco melhor. Mas ainda não tinha minha xícara de açúcar.
Então fui até a casa do próximo vizinho.
Esse vizinho era irmão do Primeiro Porquinho.
Ele era um pouco mais esperto, mas não muito.
Tinha construído a sua casa com lenha.
(Por que o lobo considerava esse porquinho um pouco mais esperto?)
Toquei a campainha da casa de lenha.
Ninguém respondeu.
Chamei: “Senhor Porco, senhor Porco, está em casa?”
Ele gritou de volta: “Vá embora, Lobo. Você não pode entrar. Estou fazendo a barba das
minhas bochechas rechonchudas”.
(Será que o porquinho foi gentil ou mal educado? O que vocês acham?”)
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Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo.
Eu inﬂei. E bufei. E tentei cobrir minha boca, mas soltei um grande espirro.
Vocês não vão acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinho à do irmão dele.
Quando a poeira baixou, lá estava o Segundo Porquinho — mortinho da silva. Palavra de honra.
(Será que o lobo estava mesmo contando a verdade?)
Na certa você sabe que a comida estraga se ﬁcar abandonada ao relento.
Então ﬁz a única coisa que tinha que ser feita.
Jantei de novo.
Era o mesmo que repetir o prato.
Eu estava ﬁcando tremendamente empanturrado.
Mas estava um pouco melhor do resfriado.
E ainda não conseguira aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida
e amada vovozinha. Então fui até a casa do próximo vizinho.
(Adivinhem quem era o terceiro vizinho?)
Esse sujeito era irmão do Primeiro e do Segundo Porquinho.
Devia ser o crânio da família.
A casa dele era de tijolos.
(Porqueoloboconsideravaoterceiroporquinho“ocrânio”dafamília?Oqueelequisdizercomisso?)
Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu.
Eu chamei: “Senhor Porco, o senhor está?”
E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu?”
(O que será que o porquinho falou para o lobo? Vocês podem adivinhar?)
“Cai fora daqui, Lobo. Não me amole mais.”
E venham me acusar de grosseria!
Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar.
E não ia me dar nem uma xicrinha para o bolo de aniversário da minha querida e amada
vovozinha.
Que porco!
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Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário em vez de um
bolo, quando senti um espirro vindo.
Eu inﬂei.
E bufei.
E espirrei de novo.
Então o Terceiro Porquinho gritou:
“E a sua velha vovozinha pode ir às favas!
(Seráqueoloboﬁcoubravo?VocêsachamqueelegostoudoqueoPorquinhofaloudavovozinha
do lobo?)
Sabe, sou um cara geralmente bem calmo. Mas, quando alguém fala desse jeito da minha
vovozinha, eu perco a cabeça.
Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele
Porco. E todo o tempo eu estava inﬂando, bufando e espirrando e fazendo barulheira.
(Nestahistóriaapolíciachega.Vocêsjátinhamouvidoestaversãodahistória?Oqueseráque
aconteceu com o lobo depois da polícia ter chegado?)
O resto, como dizem, é história.
Tive um azar: os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros dois porcos. E
acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito
emocionante. Então enfeitaram e exageraram a história com todo aquele negócio de “bufar,
assoprar e derrubar a casa”.
E ﬁzeram de mim o Lobo Mau.
É isso aí.
Esta é a verdadeira história. Fui vítima de uma armação.
Mas talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar.
(E aí?Vocês acreditam na versão do lobo? Será que ele foi uma vítima do noticiário, de
históriaderepórteres?Vocêsgostaramdahistória?Qualéahistóriaquevocêspreferem,estaoua
outra que vocês já conheciam? Por quê?)
SCIESZKA, Jon. A verdadeira história dos três
porquinhos, por A. Lobo, tal como foi contada a Jon Scieska;
ilustrada por Lane Smith; tradução Pedro Maia. São Paulo:
Companhia das Letrinhas, 1993.
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Seção 1 – O lúdico como recurso pedagógico no processo educacional
Atividade 1 – Amigo
Professor, o objetivo dessa atividade é fazer previsão do texto a
ser lido e incentivar a leitura e a escrita.
Duração aproximada: 90 minutos
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada aluno precisará de:
• lápis e borracha
• lápis de cor
• 1 cópia das folhas de atividades
Professor, escreva o texto, grande e em partes, para expor no
quadro ou mural e ler junto com os alunos.
Providencie folhas de papel e um pedaço de barbante de 50cm
para cada aluno.
Motivando os alunos...
Brinque de amigo secreto com eles. Corte vários pequenos papéis e escreva o nome de cada aluno, um em cada papel. Dobre
os papéis e coloque-os em uma caixinha ou saquinho. Peça que
cada aluno retire um papel. Ele não deve mostrar para ninguém.
Se tirar o próprio nome, deve devolver o papel e retirar outro. Depois, peça que cada aluno escreva um bilhete para o amigo secreto,
desejando felicidades, carinho, amor, enﬁm, o que ele quiser passar de mensagem para alegrar o amigo. Eles não devem entregar
a mensagem como também não devem escrever o nome na capa,
somente na parte interna para que ninguém descubra quem é. Se
quiser, passe essa atividade como tarefa de casa.
Inicie a brincadeira assim: sente com eles em círculo e escolha
um aluno para começar a brincadeira. Cada aluno deve descrever
o (a) amigo(a), sem falar o nome, dizendo características físicas
e psicológicas (jeito de agir) do amigo. Dê exemplos, ou entre
na brincadeira e comece a descrever o seu amigo. Pode-se fazer
comparações. Exemplo: ele é mais baixo do que eu; ou mais alto
do que eu; ele tem cabelos castanhos; ele é estudioso; é carinhoso
com as pessoas ... O aluno que achar que se encaixa na descrição
deve perguntar: “ seu amigo sou eu?” O que está descrevendo
responde sim ou não. Em caso aﬁrmativo, ele abraça o amigo e dá
de presente o seu cartão.
Iniciando...
Professor, entregue para os alunos somente a primeira parte da
leitura do texto “Eu”. Leia o texto com eles. Durante a leitura, faça
perguntas, parando e pedindo a opinião dos alunos. Assim, você
desenvolverá a estratégia de prever o texto e fazer inferências sobre
o que não está escrito.
Guia para a leitura do texto em voz alta:
1o parágrafo – Quem está contando a história? O que é “pé de
página”? (mostre para os alunos o pé de página do livro)
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2o parágrafo – O que será que o livro quer contar?
3o parágrafo – Como o livro estava se sentindo?
4o ao 7o parágrafos – Por que o livro estava chorando? Será que
o menino percebeu o choro do livro?
Ao ﬁnal, peça para continuarem a história. Sugestões:
1. Sente com os alunos formando um círculo. Peça que cada
criança conte uma parte da história. Se uma delas não quiser falar,
passe para o próximo. Deixe que ﬁquem à vontade para sugerir a
continuação. Se quiser, vá anotando no quadro, formando uma
história coletiva.
2. Enquanto os alunos estão lendo outros livros, passe uma folha
de papel para que cada um escreva uma frase e dê continuidade à
história. Você pode pedir que façam a mesma tarefa em duplas.
3. Peça que cada aluno continue a história individualmente (ou
em duplas). Depois de corrigido, dê folhas de papel para que eles
copiem o texto, formando um livro.
Desenvolvendo...
Faça a leitura da segunda parte do livro. Mude o tom de voz para
representar a voz do livro e do menino. Você pode parar a leitura e
fazer perguntas e comentários, incentivando a leitura.
1. Vocês já rabiscaram um livro? Como será que ele se sentiria?
2. Vocês já sentiram o coração querendo “pular fora”?
3. Já brincaram com os livros de ponte, de casa etc.?
4. Como vocês acham que um livro nasce? Vamos ﬁngir que somos
o livro e contar a história dele para os colegas de turma do menino?
Terminando...
Pergunte se eles gostaram da história. Corte a história em partes
e entregue para cada dupla de alunos ilustrar a parte que lhes foi
entregue. Coloque as ilustrações no mural, em ordem e com o
texto embaixo.
Faça comparações com as histórias inventadas pelos alunos
(primeira parte). Alguma história se parece com a original? Qual
foi a mais interessante?
A última atividade é escrever a história da página doze, história
do coração...
Veja as três sugestões dadas na primeira parte, no iniciando...
Adaptando...
As adaptações estão sugeridas no decorrer da atividade. O importante é que você, professor, escolha uma atividade que motive a
sua turma, desenvolvendo o olhar para a leitura. Se a sua turma já
souber escrever, escolha uma atividade escrita ou mescle atividades
orais e escritas. Você também pode dividir a turma em grupos e
passar uma tarefa diferente para cada grupo, conforme a maturidade e o interesse dos alunos.
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Outras sugestões:
1. Imaginar e contar oralmente, ou por escrito, o dia do livro na
escola do menino.
2. Incentivar as alunos a levar um livro da biblioteca para casa e
“conversar” com ele, ler as suas páginas, imaginar como ele está se
sentindo, enﬁm, fazer do livro seu amigo.
3. Conte a história novamente, mas agora como se fosse o menino contando.
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Seção 1 – O lúdico como recurso pedagógico no processo educacional
Atividade 2 – Caça-palavras
Professor, o objetivo dessa atividade é ensinar a fazer um caçapalavras, utilizá-lo para desenvolver habilidades de leitura e escrita.
Duração aproximada: 60 minutos
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada aluno precisará de:
• lápis e borracha
• lápis de cor
• 1 cópia das folhas de atividades
Professor, faça um diagrama grande, como o dos alunos (10x10),
grande no quadro ou em uma folha de papel pardo.
Motivando os alunos...
Leve para a sala várias cópias de caça-palavras. Você pode encontrá-los nas bancas de revistas, nas revistas infantis. Em duplas,
incentive-os a encontrarem as palavras. Ganha a dupla que conseguir achar primeiro as 5 palavras.
Iniciando...
Leia o texto “Cozinheira” com os alunos. Combine de um aluno ler o texto e o restante da turma falar somente as palavras
sublinhadas.
Converse sobre o poema. Peça que uma criança conte a história
com suas palavras.
Faça perguntas para a turma:
• A história pode ser real ou isso não acontece no dia-a-dia?
• Quem já foi à feira?
• O que nós compramos na feira?
• Quanto vocês acham que a cozinheira gastou para fazer as
compras? (Faça uma lista, no quadro, com os preços sugeridos
pelos alunos e depois some com a ajuda deles).
Desenvolvendo...
Na questão 1, os alunos vão elaborar um caça-palavras. Leia as
instruções, explique o que eles têm que fazer e passe pelas carteiras orientando os alunos.
O ideal é dar uma instrução por vez. Leia a letra a, explique;
deixe que eles façam. Leia a letra b. Espere que todos mostrem o
exercício para você, e assim por diante.
Terminando...
Elogie os alunos, falando que agora eles já podem inventar vários caça-palavras para que os pais, parentes e amigos brinquem.
Peça que eles façam a questão 2, dizendo que a mamãe pediu
a sua ajuda para fazer uma lista de compras. Deixe que façam
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sozinhos. Essa questão serve para avaliar como está o desenvolvimento da escrita. Faça como sondagem. Recolha; anote na Ficha
Individual do Aluno (Ver Unidade de Avaliação) e depois devolva
no dia seguinte dobrada, com uma ﬁtinha, barbante ou adesivo
para que eles entreguem para a mãe.
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Seção 2 – Atividades lúdicas na ação de educar
Atividade 1 – Manual de brincadeiras antigas
Professor, o objetivo dessa atividade é conhecer e experimentar
brincadeiras antigas e escrever um manual de como brincar com
peteca, pião e bambolê.
Duração aproximada: 90 minutos
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada aluno precisará:
• de uma caixa de lápis de cor
• um livro “Brincadeiras Antigas”
• lápis e borracha
Peça, antecipadamente, para os alunos ou para outros professores
alguns brinquedos: peteca, bolinhas de gude, bambolê, bola, corda,
pião, cinco-marias, bilboquê.
Monte o livro antes de entregar para os alunos ou planeje uma
aula, anterior a essa atividade para que eles montem seus livrinhos
com a sua orientação.
Motivando os alunos...
Reserve um momento, um dia ou duas horas e brinque com as
crianças com brincadeiras antigas.
Leve para a sala de aula ou peça para que os alunos tragam os
seguintes brinquedos: pião, peteca, bolinhas de gude, bambolê.
Brinque lá fora, fazendo estações de brincadeiras, cada estação
com uma brincadeira diferente. Inclua também amarelinha, bola,
cinco-marias, bilboquês, corda. Separe a turma em grupos e deixe
que as crianças brinquem um pouco com cada brincadeira. Passe
pelos grupos explicando como é que se brinca ou deixe que as
crianças que já sabem expliquem aos colegas.
Iniciando...
Volte para a sala de aula e converse com os alunos sobre as
brincadeiras.
Qual foi a brincadeira mais divertida?
Qual das brincadeiras eles ainda não conheciam?
Quem costuma brincar sempre com esses brinquedos?
Entregue para cada aluno a folha de atividades. Explique que vamos
saber mais sobre algumas brincadeiras inventadas há muito tempo.
Se a sua turma já estiver lendo, chame alguns voluntários para fazer
a leitura. Pare e converse sobre o que leram. Seus alunos já viram
ou sabem sobre os algarismos romanos? Aproveite para esclarecer
que quando escrevemos os séculos (período de 100 anos), usamos os
algarismos romanos. Cada letra representa uma unidade ou dezena.
Dê exemplos: o I vale um, o X vale 10. O I antes do X vale nove, o I
depois do X vale 11.
Desenvolvendo…
Ao ler cada parte do texto, mostre o brinquedo e peça a um aluno
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para fazer a demonstração de como se brinca. Primeiro, leia sobre
todos os brinquedos do livro.
Explique que esse livrinho é um manual sobre as brincadeiras antigas.
No texto da bolinha de gude e da amarelinha, o autor já explicou
como se joga. No entanto, falta a explicação de como se joga o pião,
a peteca e o bambolê.
Dependendo da maturidade e do nível de escrita da sua turma,
divida a turma em grupos e peça que cada grupo escreva o “COMO
BRINCAR” de cada brinquedo. Se você achar que os alunos terão
muita diﬁculdade, faça junto com eles um texto coletivo, escrevendo
em um grande cartaz. Depois, cada aluno copia no seu livro.
Terminando...
Incentive os alunos a mostrarem o seu manual de brincadeiras para
outros amigos da vizinhança e para seus pais e parentes. Eles também
podem dar de presente para alguém que não conhece as brincadeiras
e que possa ler e aprender sobre elas.
Quem quiser pode desenhar crianças brincando, ao lado da
explicação COMO BRINCAR.
Adaptando...
Outra atividade interessante é levar para sala vários manuais (da
televisão, da geladeira, do vídeo,...) e conversar com os alunos sobre a
sua utilidade, como consultamos, se precisamos ler tudo. É importante
mostrar que não é sempre necessário ler todo o manual. Podemos ler
só a parte que precisamos, que ainda não sabemos. Geralmente, lemos
a parte de como ligar, os cuidados principais e como conservar.
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Seção 2 – Atividades lúdicas na ação de educar
Atividade 2 – Dramatização
Professor, o objetivo dessa atividade é incentivar a turma a criar
um texto para apresentação teatral.
Duração aproximada: 40 minutos somente para a apresentação.
Conforme o número de alunos e o planejamento do professor, a
duração pode variar. Como essa atividade é um miniprojeto, vai
depender do planejamento do professor e da turma.
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada aluno precisará de:
• uma caixa de lápis de cor
• uma folha de atividades
• lápis e borracha
Professor, monte os fantoches em anexo e ensaie a peça.
Motivando os alunos...
Apresente para os alunos uma peça utilizando os fantoches.
Treine antes com outros professores ou chame 3 alunos para treinar
e apresentar com você. Utilize os fantoches que estão em anexo e
invente os diálogos entre os personagens.
Aqui está a história:
Nina saiu com a sua mãe para a feira. Quando estavam
comprando batatas, ela viu, pela primeira vez, o rei Nicolau. Foi
paixão à primeira vista. Ela ﬁcou encantada com suas roupas
brilhantes, a sua bota de couro e seu sorriso de ouro!
Ele ﬁcou tão encantado com a bela moça que não viu a barraca
de tomates! Ah! Ele era tão desastrado! E muito apaixonado!
Nesse mesmo dia, convidou Nina e sua mãe para jantar no seu
castelo.
Chegando lá, o banquete foi servido. Todos assistiram à apresentação do bobo da corte que contou piadas, dançou e fez malabarismos. Nesse mesmo dia, Nina foi pedida em casamento.
Iniciando...
Após a apresentação, fale: Querem ouvir outra parte da história?
Entregue a folha de atividades e explique que todos vão ler a
continuação da história.
Leia o texto ou peça que cada aluno leia uma parte.
Desenvolvendo...
Separe a turma em grupos de 4. A atividade é a seguinte: eles
devem escrever a continuação da história, quer dizer, outro capítulo
Depois, eles vão representar o capítulo que criaram.
Terminando…
Combine com cada grupo uma reunião para ler o capítulo
inventado por eles. Dê sugestões. Incentive-os a treinarem a
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apresentação. Eles podem usar os fantoches ou eles próprios podem
ser os atores. Dê, todos os dias, uns minutos da aula para o ensaio
e oriente os alunos.
Marque uma data para a apresentação de todos os grupos.
Convide outras turmas e os pais para assistirem.
Adaptando...
- A dramatização é uma forma lúdica que atrai muito as crianças.
No entanto, algumas são tímidas e não gostam da atividade. Ao
usar fantoches, o professor estará facilitando a apresentação desses
alunos. Incentive todos a participarem, pois sabemos que falar em
público é uma tarefa que enfrentamos muitas vezes na vida adulta,
e deve ser estimulada e exercitada.
- Motive-os a criarem um quinto personagem ou a incluírem o
bobo da corte na história. Incentive os diálogos ensaiados, mesmo
que eles mudem um pouco na hora da apresentação.
- Prepare uma pré-estréia somente para o professor e os colegas
da turma.
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Seção 3 – Atividades lúdicas no processo de educar em língua materna
Atividade 1 – Charadas e Piadas
Professor, o objetivo dessa atividade é incentivar o reconhecimento de palavras no texto, aprender e ler com atividades lúdicas.
Duração aproximada: 90 minutos
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada aluno precisará:
• de uma caixa de lápis de cor
• uma folha de atividades
• lápis e borracha
Motivando os alunos...
Sente com os alunos fora da sala de aula, em círculo. Pode ser
no pátio ou no gramado. Explique que hoje vocês vão ler algumas
charadas e piadas. Pergunte se eles conhecem alguma charada, se
sabem contar alguma piada. Deixe que contem piadas ou charadas livremente, por alguns minutos. Um alerta: se a sua turma
for muito madura ou há hábito na família, pode acontecer de alguma criança querer contar piada indecente. Caso perceba que isso
vai acontecer, interrompa o aluno com uma brincadeira, que essa
piada não é própria para a brincadeira e para o ambiente escolar.
Depois converse com ele individualmente, explicando que temos
que selecionar o momento e o público adequados ao que vamos falar. É importante ressaltar que apesar de ser normal para ele, alguns
colegas não estão habituados e não estão preparados para ouvir esse
tipo de piada. Caso sinta que é necessário, converse com a turma
toda antes de começar.
Iniciando...
Entregue para cada aluno a folha de atividades.
Leia como se fosse você que tivesse escrito os exercícios. Mostre
surpresa ao ler a atividade. A sua atitude motivará os alunos.
Resposta da questão 1:
Que horas são quando um elefante senta num banquinho?
Hora de consertar o banquinho!
De que lado a galinha tem mais penas?
Do lado de fora.
Questão 2
Essa atividade pode ser feita em dupla, dependendo do nível da
turma. Assim como na questão 1, facilita se você pedir aos alunos
que pintem as palavras, cada uma de uma cor, antes de escrever nas
linhas. Leia o texto antes, pois também ajuda na compreensão e na
visualização das palavras. Na questão 2, eles podem pintar e depois
escrever ao lado de cada linha quantas palavras há naquela linha.
Resposta:
Eu só queria saber - 4
Em que o sol ﬁca pensando – 6
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Quando vai pra trás da nuvem – 6
Estará encabulado? – 2
Talvez um pouco cansado – 4
Ou será que está brincando? – 5
Chame a atenção para o fato de que existem palavras com uma
letra só.
Questão 3
Essa atividade tem o objetivo de incentivar a visualização de
palavras, junção de sons que formam palavras. Assim, começarão
a perceber que elas são muitas vezes criadas a partir de outras palavras. Também estarão formulando hipóteses de como a língua
funciona.
Adaptando...
- Escreva outros pequenos textos para que os alunos separem as
palavras.
- Faça um livro de piadas contadas pelos alunos no “motivando...”
- Cada um escreve a piada que contou; junte todas elas e faça o
livro de piadas da sala.
- Peça que pesquisem piadas ou charadas com seus parentes e
conte para a turma.
- Divida a sala em grupos e faça uma competição de quem encontra mais palavras com palavras escondidas.
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Seção 3 – Atividades lúdicas no processo de educar em língua materna
Atividade 2 – Carta enigmática
Professor, o objetivo dessa atividade é trabalhar com a interpretação
de símbolos.
Duração aproximada: 90 minutos
Sugerimos as seguintes etapas:
Preparando...
Cada aluno precisará de:
• caixa de lápis de cor
• uma folha de atividades
• lápis e borracha
Motivando os alunos...
Converse sobre símbolos gestuais e visuais. Pergunte o que vêem em
lugares perigosos (caveira com ossos cruzados); em hospitais (cruz vermelha, enfermeira pedindo silêncio); em portas de banheiros (desenhos);
perto de restaurantes (talheres); no trânsito (sinais). Se possível, leve algumas ﬁguras com esses símbolos e mostre depois que eles falarem ou
peça que desenhem os símbolos que eles lembram e coloque no mural.
Iniciando...
Converse sobre os meios de comunicação. Faça uma lista dos vários
meios de comunicação sugeridos pelos alunos. Exemplos: telefone,
telégrafo, computador, televisão. Os soldados de guerra muitas vezes
tinham que passar mensagens secretas. Para isso, escreviam em código
ou passavam sinais em códigos. Um dos mais usados era chamado de
código morse. Para transmitir as mensagens em código morse, usa-se
pontos e traços (quando escrito) e sinais longos e curtos, usando sons.
Fale para os alunos que hoje a tarefa deles é serem detetives. Eles têm
que decifrar uma mensagem. Entregue a folha para os alunos. Eles
devem ler e decifrar. O trabalho pode ser feito em dupla. Incentive-os
a descobrirem como funciona o código. Não explique para eles. Deixe
que usem suas estratégias de leitura.
Desenvolvendo...
A dupla que decifrar primeiro a mensagem ganha o diploma de bom
detetive. A partir daí, eles ajudam outras duplas, circulando pela sala.
Ao ﬁnal, todos devem ganhar o diploma.
Terminando...
Agora, peça que cada dupla escreva um bilhete para você, usando os
códigos da tabela (questão 2). É importante que o código seja escrito
de forma clara e possível de decifrar. O objetivo é que você, professor,
consiga ler a mensagem.
Explique que cada letra equivale a um símbolo. As palavras devem
ser separadas do mesmo jeito que a escrita convencional.
Adaptando...
- Sugira que os alunos escrevam bilhetes uns para os outros ou para
pessoas da família, utilizando o mesmo código.
- Dê uma sugestão: que eles escrevam um novo código para ser usado pela turma.
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