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Você tem em mãos o caderno do
quarto bimestre letivo, que é composto de duas sequências didáticas
e um bloco de atividades. A primeira sequência, Reescrita de contos
populares, contém uma série de
propostas que favorecerão o trabalho com esse gênero; a segunda,
Conhecendo fábulas, apresenta uma
diversidade de atividades envolvendo personagens, temas e autores,
para serem lidos por você e também
explorados em rodas de leitura pelos
alunos, com a finalidade de ampliar
o repertório e apreciar esses textos. Por fim, o bloco de atividades
Análise e reflexão sobre a língua traz
atividades focadas em conteúdos de
ortografia e pontuação.
Embora estejam dispostas de
forma linear, a sugestão é trabalhar
intercalando as atividades de cada
sequência e do bloco, como nos bimestres anteriores, pois os conteúdos envolvidos em cada um precisam
estar presentes no cotidiano dos
alunos. Entretanto, a ordem das atividades apresentadas em cada bloco
deve ser respeitada por conter uma
lógica interna que considera a progressão dos conteúdos e o grau de
autonomia dos alunos para realizar
as atividades. Como já destacado
nos bimestres anteriores, essa proposta rompe com a lógica presente
em grande parte dos livros didáticos,
nos quais é necessário finalizar um
conteúdo, ou sequência, para então
iniciar outro.
A sequência didática Reescrita de
contos populares permite, mais uma
vez, a interação das crianças com
textos narrativos. Tendo vivenciado
propostas de reescrita de contos
clássicos no bimestre anterior, agora a turma terá um novo desafio:
reescrever contos populares bra-

sileiros. As histórias eleitas para a
proposta apresentam características que tornarão mais instigante a
tarefa de reescrevê-las: contam com
mais de um desafio e, consequentemente, com distintas resoluções do
problema. Os personagens centrais
dessas histórias são jovens humildes, do povo, que precisam realizar
algumas façanhas para conquistar
uma vida melhor. E os planos que
colocam em prática para isso nunca são facilmente identificados pelo
leitor; em vez disso, vão sendo mostrados aos pouquinhos e se revelando boas ideias.
Na sequência Conhecendo fábulas, as atividades giram em torno
da presença da raposa nessas histórias, das características desse personagem, dos diferentes desfechos
e também de autores famosos. Sugerimos que outras leituras diárias
de fábulas sejam feitas por você
para a classe, especialmente tendo
os focos eleitos, assim como demais
gêneros da esfera literária, além de
textos jornalísticos e outros. É importante lembrar que a qualidade
literária dos textos escolhidos para
esse trabalho deve ser do mesmo nível que os indicados. Sugerimos que
essa sequência seja proposta pelo
menos em uma aula por semana. Ao
final, como feito anteriormente, você
encontra um repertório de sugestões de títulos que poderão apoiar
a escolha de fábulas a ser lidas aos
alunos, bem como as rodas de leitura para retiradas semanais.
Há, ainda, a proposta de contato
dos alunos com textos presentes nos
jornais e com esse portador. Essa atividade terá continuidade neste bimestre, seguindo a mesma periodicidade
(semanal) e orientações do caderno do
terceiro bimestre.

E, por fim, o último bloco de atividades traz propostas com foco na
ortografia, especialmente na análise
de palavras com RR. Integra o bloco,
também, a revisão dos conteúdos relacionados à pontuação. Sugere-se que
essas atividades sejam feitas em duas
ou três aulas semanais.
É fundamental que, ao longo deste
bimestre, você continue a incentivar
os alunos que já são leitores convencionais a ler os enunciados das
atividades, compartilhando o que
compreenderam sobre a tarefa a
ser realizada e promovendo, dessa
forma, mais um momento de leitura

2ª-feira

3ª-feira

Leitura de textos
literários em voz alta
pelo professor

Reescrita de contos
populares

a favor da compreensão do texto.
Portanto, não é recomendável que os
enunciados sejam sempre lidos e explicados por você.
É importante marcar, aqui, que
o trabalho com o bloco de reflexão
sobre o sistema de escrita deve continuar considerando as crianças que
ainda não produzem alfabeticamente. Apoie-se nas orientações das sequências já apresentadas no caderno do segundo bimestre ou mesmo
nas propostas de álbum de animais
ou dominó constantes nos cadernos
do segundo e terceiro bimestre do 1º
e do 2º ano.

No caderno anterior, iniciou-se a
passagem de uso dos tipos de letra
com a mescla entre textos em letras
maiúsculas e outros com maiúsculas
e minúsculas. Desta vez, o caderno é
apresentado integralmente em maiúsculas e minúsculas. Isso demandará
dos alunos já leitores um novo desafio, algo que você deve considerar nos
momentos de enfrentamento deles
com os enunciados e textos de leitura
individual ou em duplas. O quadro abaixo exemplifica a rotina de uma semana
de aula. Ela é apenas uma proposta de
como organizar as atividades presentes no caderno.

4ª-feira

5ª-feira

6ª-feira

Leitura de textos
literários em voz alta
pelo professor

Leitura de fábulas em voz
alta pelo professor

Leitura de textos da
esfera jornalística
(notícias, tirinhas etc.)
ou roda de jornal**em
voz alta pelo professor

Conhecendo fábulas

Reescrita de contos
populares

Reescrita de contos
populares

Reescrita de contos
populares

Roda de leitura

Análise e reflexão

Análise e reflexão

sobre a língua*

sobre a língua*

*Neste momento, os alunos com escrita não alfabética devem realizar as atividades voltadas para o sistema de escrita
conforme orientação acima.
**A roda de jornal deve ser mantida, considerando a periodicidade e as orientações de encaminhamento propostas no
caderno do terceiro bimestre.
4º BIMESTRE
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cursos diretos e as características dos
personagens centrais.
• Planejem, em duplas, a reescrita de
um conto popular e discutam coletivamente os episódios listados.
• Dividam com um colega a reescrita
do conto exercendo o papel de escriba
ou daquele que dita, troquem informações, discutam e cheguem a consensos sobre o que e como escrever.
• Sob sua orientação, e com o apoio
de colegas, revisem o conto reescrito
na dupla, considerando aspectos discutidos coletivamente.
• Participem de discussões e atuem na
edição do texto: passar a limpo o final,
compor ilustrações, diagramar, numerar as páginas etc.
Considerando apenas as crianças
que já escrevem alfabeticamente:
• Pontuem o texto levando em conta os
casos já discutidos: enumerações, finais de frases e marcação de discurso
direto (as tarefas de pontuar e revisar
a pontuação serão feitas apenas pelas
crianças com produção alfabética e
que já leem de forma convencional).
• Escrevam, de forma convencional,
palavras usadas recorrentemente nas
histórias e discutidas no âmbito coletivo e palavras cuja regra já é conhecida.

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Leiam contos populares brasileiros,
acompanhem a leitura deles e retomem contos dessa natureza já conhecidos no bimestre anterior.
• Participem de recontos coletivos das
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histórias que serão reescritas.
• Planejem e reescrevam coletivamente, ditando à professora, ou ao professor, um conto popular.
• Revisem o conto reescrito coletivamente, considerando a relação entre
os episódios, a sequência cronológica
e outras características desses textos,
como a linguagem, a presença de dis-

TEMPO ESTIMADO
• 20 aulas.

MATERIAL
• Folhas para que os contos sejam
passados a limpo.
• Livros de contos populares brasileiros.

REESCRITA DE CONTOS POPULARES - CADERNO DO PROFESSOR

• Lápis de cor, canetas hidrográficas
ou giz de cera para as ilustrações.

PRODUTO FINAL
• Um livro da classe, contendo o conto
popular reescrito coletivamente e os
reescritos pelas duplas de aluno.

INTRODUÇÃO
O trabalho de produção de texto
deste bimestre envolve contos populares brasileiros, especialmente os que
trazem os problemas enfrentados e as
conquistas obtidas por homens humildes, do povo, personagens centrais
em muitas dessas narrativas. A proposta envolverá a reescrita de dois contos,
um de forma coletiva e outro em dupla.
As atividades trazem um conjunto
de desafios, considerando os contos
eleitos para as reescritas. Será preciso
olhar de forma apurada para a relação
entre os episódios e, mais ainda, para
a progressão da narrativa, pois os personagens centrais precisam resolver
vários problemas cujas soluções são
descritas detalhadamente.
Para lidar com esses desafios de escrita, a familiaridade das crianças, do
ponto de vista da leitura e da escuta,
com os contos populares trabalhados
no bimestre anterior cumprirá um papel
essencial. Tendo mergulhado no universo desses contos, elas puderam apreciá-los, ampliaram o repertório, conheceram muitas de suas características,
personagens e enredos.
Isso dará boas condições para reescreverem essas histórias, lidando com
os vários episódios, os tantos conflitos
e as resoluções vivenciados pelos personagens. Isso não quer dizer que a
tarefa será fácil, já que caberá considerar não apenas essas características
mas igualmente todos os episódios do
conto eleito, bem como sua linguagem
e as características dos demais personagens e ambientes.
Alguns contos populares, como os
que compõem a sequência, muito apre-

ciados pelas crianças, podem causar
certo espanto nos adultos, quando se
considera a influência que personagens
e eventos dessas narrativas podem ter
do ponto de vista da formação moral
dos alunos. Mas é um equívoco pensar
desse modo, visto que as crianças são
muito inteligentes e incrivelmente capazes de discernir entre a fantasia, o “era
uma vez”, e a vida real. Além disso, a
formação moral se dá especialmente
por meio de exemplos observados cotidianamente e não por via das narrativas
literárias. Portanto, conhecer as mais
diversas histórias e seus personagens,
apreciá-los e encantar-se com eles não
resultará em vantagens ou prejuízos à
formação ética e moral das crianças.
Sobre o percurso de produção, o
mesmo conjunto de operações descrito
nas orientações da sequência No mundo dos contos clássicos (caderno do 3º
bimestre) estará em jogo. Há, porém,
determinadas particularidades, tendo
em vista que, aqui, são trabalhados os
contos populares e não os clássicos.
Contextualização
O produto a ser elaborado será
um livro coletivo para a classe. Além
disso, ao final, as crianças farão a leitura do conto reescrito em dupla aos
colegas de outra classe. As crianças
leitoras fluentes se encarregarão de
trechos maiores na leitura, enquanto
os colegas que ainda não leem de forma convencional poderão memorizar
pequenos trechos, como o início ou o
final do conto, ou mesmo as falas de
personagens.
Elaboração e tratamento dos
conteúdos temáticos
No caso da reescrita, o desafio
centra-se na retomada dos episódios,
na relação entre eles e na forma como
são escritos. No caso dos dois contos populares escolhidos para a produção, as crianças precisarão cuidar
também das descrições dos desafios
vividos e das soluções encontradas
pelos personagens centrais.

Planejamento
Os estudantes lidarão com uma
nova tarefa, pois se responsabilizarão
por planejar em dupla o conto que reescreverão. Deverão organizar a lista de
episódios e, depois, checá-la com os
colegas. A reescrita coletiva da história
será planejada de forma a servir como
referência para a tarefa das duplas.
Textualização
As crianças vivenciarão duas propostas de produção. Primeiro, a reescrita
coletiva do conto Adivinha, adivinhão!,
a ser ditada a você, que permitirá uma
aproximação aos problemas que a tarefa demanda. Concluída a revisão dessa
produção, em duplas elas dividirão a
reescrita do conto O espelho mágico.
Revisão do texto
Ocorrerá durante as produções e depois de concluída uma primeira versão.
Essa operação exige uma atuação bem
próxima, apoiando os alunos na identificação de problemas – considerando
aspectos discutidos coletivamente – e
na busca de soluções.
Um dos focos centrais da atividade,
além da reapresentação de todos os
episódios, será a descrição dos obstáculos que se colocam aos personagens centrais e das formas como farão
para vencê-los.
Essas operações serão propostas,
ao longo da sequência, nas diferentes
atividades que a compõem. E, mais
uma vez, as crianças terão a oportunidade de aprender sobre o processo
de produção textual e sobre todas as
ações que o envolvem, agora lidando
com contos populares.
O resultado desse trabalho será um
livro coletivo, contendo o conto reescrito pela turma, ditado a você, e o conto
reescrito pelas duplas.
Esse livro será oferecido de presente à outra turma de alunos, a ser
escolhida pelas crianças já no início
da sequência didática. Ou, caso tenha
biblioteca na escola, ele poderá ficar
disponibilizado para todos.
4º BIMESTRE
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quadro de organização da sequência
Etapas

Atividades
1A Roda de conversa sobre a proposta e sobre contos
populares com jovens humildes.

1

Apresentação da proposta, retomada e discussão
de características de contos populares

1B Leitura do conto Mata-Sete e conversa sobre
personagens, conflitos, planos e desfecho.
1C Listagem de características dos contos populares com
jovens humildes.

2A Leitura do conto O espelho mágico e conversa sobre
personagens, conflitos e desfecho.

2

Planejamento, ditado à professora, ou ao
professor, e revisão da reescrita do conto
O espelho mágico

2B Planejamento coletivo: lista de episódios.
2C Reconto coletivo.
2D Reescrita coletiva do conto O espelho mágico.
2E Revisão coletiva.

3A Leitura do conto Adivinha, adivinhão! e conversa sobre
personagens, conflitos e desfecho.
3B Listagem de episódios pela dupla e discussão coletiva.
3C Reconto coletivo.

3

Planejamento em dupla, reescrita e revisão do
conto Adivinha, adivinhão!

3D Reescrita do conto pelas duplas.
3E Revisão coletiva.
3F Revisão pela dupla.
3G Revisão ortográfica.
3H Revisão de pontuação.
3I Passar a limpo o conto em versão final.

4

Preparação da leitura em voz alta, organização
e entrega do livro

4A Finalização do livro, preparação da leitura e lançamento.

5

Atividade avaliativa

5A Reescrita de trecho de conto popular.

10

LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO

REESCRITA DE CONTOS POPULARES - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 7

ETAPA 1 – Apresentação da
proposta, retomada e discussão
de características de contos
populares
Esta etapa tem como finalidades:
• Retomar contos populares brasileiros conhecidos, especialmente os que
trazem jovens humildes como personagens centrais.
• Analisar as características de personagens e dos planos que colocam em
prática para vencer os desafios.
1A Roda de conversa sobre a
proposta e sobre contos populares
com jovens humildes
Reúna novamente livros de contos populares lidos para os alunos no

bimestre passado e traga-os para a
roda. Eleja aqueles que trazem histórias com foco nos jovens humildes que
se casam com princesas ou conquistam riquezas. Caso não seja possível,
retome oralmente com as crianças os
títulos das histórias que conheceram.
Depois de organizar os alunos em
roda, solicite a leitura do enunciado e
peça a um deles que já seja leitor fluente para explicá-lo aos colegas (essa
intervenção é sempre importante, pois
permite que os que ainda não produzem alfabeticamente também compreendam a tarefa).
Explique aos alunos que, nesta sequência, elaborarão um livro coletivo,
desta vez trazendo dois contos popu-

lares que serão reescritos, um coletivamente e outro em dupla. Informe-os,
ainda, que os dois contos trarão homens humildes que passam por vários
desafios e os vencem, realizando várias conquistas. Algumas dessas histórias já foram conhecidas no bimestre
anterior, por meio da leitura ou escuta,
e, por isso, eles as retomarão aqui.
Em seguida, solicite que os alunos
citem alguns dos contos populares lidos por eles ou por você em voz alta
ao longo do ano. Caso não se recordem, você poderá retomá-los. Se tiver
apresentado vários desses contos à
turma, organize uma lista com os títulos, deixando-a num cartaz.
Eleja um desses contos conhecidos
pelos alunos e promova uma retomada
do enredo. Por exemplo, se o conto escolhido for A princesa Jia, do livro Contos tradicionais do Brasil, proponha as
seguintes questões:
• Quem se lembra dessa história?
• O que acontece com o rapaz?
• Como ele consegue levar para o
pai tudo o que ele pede?
• O que acontece com o jovem ao
final?
Após essa primeira atividade, é importante retomar a informação de que
todos juntos criarão um livro de recontos, contendo uma história ditada a
você por eles e diversos recontos feitos por duplas de aluno.

Roberta Matos de Jesus
EM Juiz Oscar Mesquita
4º BIMESTRE
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1B Leitura do conto Mata-Sete
e conversa sobre personagens,
conflitos, planos e desfecho
Depois da leitura do enunciado pelos alunos e de assegurar que todos
tenham compreendido a tarefa, encaminhe a conversa sobre as questões
propostas antes da leitura. A ideia é
que as crianças retomem o que sabem
sobre contos populares brasileiros
para realizar algumas antecipações,
considerando personagens (os jovens

págs. 7 e 8

humildes já conhecidos em outras
narrativas) e possíveis episódios. Desse modo, poderão identificar marcas
usuais do conto popular e características desse tipo de personagem. Instigue a conversa propondo comparações com contos já conhecidos:
• Vocês acham que Mata-Sete também conquistará algo importante
ao final da história, como os outros
jovens que conhecemos? Por quê?
• Que desafios vocês acham que

ele poderá enfrentar?
Em seguida, inicie a leitura colaborativa, cujo objetivo central é favorecer o
entendimento do texto e a observação e
análise de aspectos que podem apoiar
a produção, tais como as características de personagens, a presença de
marcadores (indicadores textuais), a
linguagem etc. Nessa situação de leitura, interessa realizar pausas em determinados trechos e trazer questões
que possam provocar a análise do que
desejamos que as crianças observem.
É interessante organizar duplas de aluno
para essa proposta, o que apoia a retomada de trechos do texto, a busca por
dadas expressões etc. Caso seu grupo
ainda tenha alunos que não leem convencionalmente, organize as duplas de
forma que essas crianças estejam com
colegas já leitores fluentes, que possam
ajudá-las a se localizar perante o texto.
Em determinados trechos, como você
verá a seguir, propõem-se algumas pausas para discutir novas antecipações e
comparar com aquelas feitas antes da
leitura. Também serão propostas novas
questões para discussão ao longo da leitura, conforme segue.

Primeira parada
• O que vocês acham que o rei entendeu?
• O que já sabemos sobre o alfaiate?
• Ele parece tão valente assim?
A ideia, aqui, é observar que a placa fazia todos entenderem que o rapaz
era bem corajoso, o que o texto segue
desmentindo (“muito medroso”, “tremendo de medo”).
Segunda parada
• Como Mata-Sete se sentia ao ter
de enfrentar os gigantes?
• O que o autor nos diz sobre isso?
• O que acham que ele poderá fazer?
Novamente a ideia é observar que
o autor insiste em marcar a pouca coragem do jovem e, ainda, que ele terá
de ter um bom plano para se sair bem
nesse primeiro desafio.
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Terceira parada
• Pelo que sabemos até aqui, o que
parece que Mata-Sete está tentando fazer ao jogar pedras em um e
em outro gigante?
• Esse parece ser um bom plano?
Por quê?
Algo comum nesses contos populares
de jovens humildes é a descrição detalhada do plano que soluciona o desafio,
seja informando os leitores, seja desvendando-o aos poucos. Na primeira vez em
que o jovem joga a pedra no gigante não
se sabe o que ele pretende. O plano se
revela aos poucos, e é importante que
observem e discutam essa estratégia.
Quarta parada
• E então, vocês acham que o jovem ficou corajoso ou criou um
plano inteligente? Por quê?
• E agora, o que acham que acontecerá no conto?
• Até aqui, quais personagens apareceram?
Mais uma vez, a conversa pode girar em torno do que caracteriza esses
jovens: as boas ideias que têm e que
resultam em bons planos. Também é
um momento adequado para retomar
uma das antecipações feitas, sobre os
personagens que aparecem no conto.
Quinta parada
• Parece que, de novo, Mata-Sete
tem uma ideia. O que acham que
acontecerá?
• Será que ele vencerá esse desafio?
• O que faz você pensar isso?

Sexta parada
• O que o autor quer dizer quando
coloca que Mata-Sete achava que
“morria no dente da onça”?
• Há outro jeito de dizer a mesma
coisa?
Além de observar, novamente, a
pouca coragem do rapaz e o medo que
sentia, os alunos devem notar que o
autor reafirma essa ideia ao longo do
texto por meio de várias expressões.
4º BIMESTRE

13

págs. 9 e 10

Sétima parada
• O que está acontecendo nesse
episódio?
• O que será que quer dizer árdego, referindo-se ao cavalo?
• Conseguimos entender o sentido
pelo que está acontecendo?
É esperado que as crianças marquem que o cavalo é bravo ou apressado. Se esse for o caso, reitere a ideia,
marcando que árdego significa irrequieto, fogoso, por isso sai correndo
“numa carreira doida”.

Oitava parada
• O que vocês acham dessa atitude
do rei?
• Mata-Sete já passou por quantos
desafios?
• Como ele poderá se safar de
mais esse?
• Que plano pode ter?
Novas antecipações podem ser feitas pelos alunos. Em seguida, continue a
leitura até o final do conto.

Concluída a história, questione:
• E então, podemos dizer que Mata-Sete ficou corajoso? Por quê?
• Como ele conseguiu vencer todos
os desafios que o rei lhe deu?
• Quem conhece alguma história
parecida?
Essas discussões e os conhecimentos adquiridos pelos alunos serão revisitados na atividade seguinte, na composição de uma lista de características
de contos populares, principalmente
aqueles que trazem jovens, como Mata-Sete, como personagem central.
Caso tenha livros disponíveis, leia ao
menos mais um conto com estas mesmas características: um jovem humilde
que vence desafios graças a planos
inteligentes. Você pode também reler
algum conto já conhecido pelos alunos
e apresentado no terceiro bimestre.
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1C Listagem de características
dos contos populares com jovens
humildes
A roda de conversa que iniciou esta
sequência, a atividade anterior e o que
sabem os alunos sobre os contos populares (com os quais estão familiarizados desde o bimestre anterior) tornarão
possível a observação de uma série de
características comumente presentes
nos contos populares brasileiros, em
especial aqueles que trazem jovens humildes como personagem central. Por
isso, a discussão a ser feita deve girar
em torno deste tema: o que é mais comum encontrarmos nessas histórias de
jovens humildes?
Depois de solicitar que os alunos
leiam o enunciado e assegurar que
todos tenham entendido a atividade,
registre no quadro a pergunta: “O
que os contos populares com jovens
humildes como personagem central
costumam ter?”. Inicie uma discussão
sobre isso com os alunos.
Nessa conversa, interessa que observem os aspectos atrelados ao tipo
de personagem central da história, os
desafios propostos como obstáculos
para realizar uma conquista maior, os
planos criados por esse personagem
central, os personagens secundários
ou oponentes e os usuais desfechos.
Seguem algumas questões para favorecer a conversa com os alunos e a
estruturação da lista:
• Que personagens costumam apa-

recer mais nessas histórias?
As crianças poderão responder,
considerando a diversidade de personagens conhecidos: jovens humildes
(como Mata-Sete e outros), pessoas
do campo, reis, príncipes, princesas,
gigantes, animais perigosos etc. Registre na lista tipos de personagem
citados pelos alunos e com os quais o
grupo concorda.
• Costumam aparecer bruxas, fadas e feiticeiros, como nos contos
clássicos?
Aqui, a ideia é buscar uma diferenciação entre esses contos e os clássicos, pois a presença desses vilões
– tradicionais nos contos clássicos –
não é tão comum. Do mesmo modo,
os planos criados pelos jovens ou
seguem dicas de outro personagem
encantado (em geral um animal) ou
dependem exclusivamente dele. Por
isso, é esperado que as crianças respondam que não costumam aparecer
tais personagens. Registre no quadro
algo como: “Não costumam aparecer
personagens como bruxas, fadas”;
“Os jovens criam planos ou recebem
dicas de animais encantados”).
• Podem aparecer animais encantados? O que eles costumam fazer
nesses contos?
Algumas dessas histórias populares trazem animais encantados, que
muitas vezes atuam no papel de fada
madrinha, ajudando o personagem
a resolver os problemas que lhe são

colocados. Isso ocorre, por exemplo,
no conto A princesa Jia ou mesmo no
conto O espelho mágico, que será trabalhado nesta sequência.
• Quem são os personagens centrais desse tipo de conto popular,
como Mata-Sete?
É importante que observem que
são sempre jovens humildes, do povo,
que mesmo não sendo tão corajosos
criam planos inteligentes para vencer
desafios e fazem conquistas importantes ao final. Registre também no
quadro o que as crianças observarem
com base nessa questão.
• O que costuma acontecer com
esses jovens ao final das histórias?
As crianças podem dizer que alguns
jovens humildes se casam com princesas, que ganham dinheiro, que conseguem se vingar de alguma maldade,
que personagens encantados em animais se desencantam. Registre o que
for dito pelos alunos e for consenso
para a turma. Para isso, siga questionando se concordam ou não com as
colocações dos colegas.
Ao final, leia o que foi registrado
na lista e pergunte se os alunos têm
algo mais a dizer sobre esses contos
de jovens humildes. Se sim, e se for
consenso entre a turma, liste os novos
aspectos citados. Essa lista deve ser
registrada pelos alunos no caderno,
seja por meio da escrita individual, seja
por meio da cópia, algo que favorecerá
as consultas posteriores.
4º BIMESTRE
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ETAPA 2 – Planejamento, ditado
à professora, ou ao professor, e
revisão da reescrita do conto
O espelho mágico
Esta etapa tem como finalidades:
• Conhecer e analisar o conto que será
reescrito coletivamente.
• Planejar, ditar à professora, ou ao
professor, e revisar o conto reescrito
coletivamente.
2A Leitura do conto O espelho
mágico e conversa sobre
personagens, conflitos e desfecho
Como já destacado na introdução,

pág. 11

a literatura, de forma geral, não é um
recurso para a formação moral das
crianças. Ao contrário, desde pequenas elas possuem condições de diferenciar o que é possível no universo
da fantasia e não na realidade. Por
isso, esses contos populares não podem ser julgados como prejudiciais à
educação dos alunos.
Do ponto de vista do gênero, é importante que observem a forma como
os autores descrevem detalhadamente
os planos usados por esses personagens para enfrentar e vencer os problemas colocados.

Esta é outra atividade de leitura colaborativa, que visa favorecer uma maior
compreensão do texto e a observação
de características que apoiarão a reescrita. Assim, organize as crianças em
duplas, permitindo que as que não leem
convencionalmente sejam parceiras
das leitoras fluentes que as auxiliem na
retomada de trechos ou na busca por
expressões. Proponha a leitura do enunciado e verifique se todos compreenderam a tarefa. Informe que esse será o
conto que reescreverão coletivamente.
Em seguida, proponha antecipações
com base no título:
• O que esse espelho mágico pode
fazer?
• Que poderes ele pode ter?
Inicie a leitura colaborativa do conto
como feito com Mata-Sete, realizando
pausas, de modo a promover discussão entre os alunos, com base nas indicações que seguem.

Primeira parada
• O que significa a expressão “saiu
pelo mundo para ganhar a vida”?
• Será que esse jovem fará alguma
conquista ao final?
Aqui é possível que antecipem a realização de conquistas ao final, como
um casamento ou o ganho de riquezas.
Segunda parada
• O que acham que o carneiro fará?
• Ele agradecerá ao jovem de alguma forma?
A ideia é que percebam as repetições que marcam o conto. Como a
formiga, o carneiro retribuirá a ajuda.
Terceira parada
• E agora? O que o jovem fará?
• Acham que ele ajudará mais uma
vez? Por quê?
Desde o início, o jovem é apresentado como tendo “um bom coração”.
Essa informação permite antecipar algumas ações do jovem.
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Quarta parada
• Por que o rapaz se ofereceu para
esta aventura?
Importa aqui as crianças concluírem
que agora o jovem não está mais só, e
assim generalizarem a primeira parte do
texto. Ele agora tem poder.

Quinta parada
• O que a expressão “o espelho só
tinha força de meia-noite até o primeiro cantar do galo” quer dizer?
Importante, aqui, chamar a atenção
das crianças tanto para a presença desse objeto mágico quanto para o momento em que ele apresenta esses poderes:
durante a noite, ou seja, quando amanhece, o espelho perde seu poder.

Sexta parada
• Localize no texto trechos que
mostrem como a princesa descobre o moço.
Aqui os alunos terão o desafio de fazer
a localização de uma informação explícita. Oriente a turma para que releia o
trecho da história que vai de “à meia-noite” a “era isso mesmo”.
4º BIMESTRE
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Sétima parada
• A quem ele pode pedir ajuda ainda?
• Por que mesmo com a ajuda dos
reis a princesa consegue encontrar
o moço?
• O que acham que irá acontecer?
Sendo a última oportunidade do jovem, espera-se que as crianças comentem que será a ajuda do Rei das Formigas
a solucionar o caso, preferencialmente,
por meio de alguma esperteza.
Caso os estudantes não lembrem, incentive-os a retomar o texto para descobrir essa informação.

Oitava parada
• Existe algum lugar em que o espelho não é capaz de procurar?
• O que acham que irá acontecer?
A esperteza em questão é usar a
própria princesa como esconderijo,
algo que uma pequena formiga terá facilidade em fazer.
A partir daqui, leia o conto até o final.
Terminada a história, instigue uma conversa com os alunos, tanto retomando
questões propostas ao longo da leitura
como também questionando-os sobre
o que acharam do conto, fomentando
comentários.
Como o conto será reescrito pelos
alunos, é importante que se torne bem
conhecido. Por isso, faça a leitura integral da história mais uma vez para
o grupo, ocupando o tempo de outra
aula. Dessa segunda vez, opte por chamar a atenção das crianças para outros
aspectos do conto, como as frases repetidas usadas pelo autor: “Valha-me o
Rei...” e “Era isso mesmo!”.
Outra releitura do conto pode ser
proposta em pequenos grupos, tendo
uma das crianças lendo em voz alta
para os colegas ou mesmo como leitura a ser feita em casa. Nesse caso, é
fundamental que as crianças que ainda
não leem de forma convencional escutem a leitura do conto feita por um leitor experiente de sua casa.
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• O rapaz pede a ajuda do carneiro.
• O carneiro o esconde numa gruta, ro-

deado de outros carneiros.
• O espelho encontra o rapaz.
• No dia seguinte, o rapaz fica sabendo

que foi descoberto.
• À noite, o rapaz pede a ajuda do peixe.
• O peixe esconde o rapaz dentro de

2B Planejamento coletivo: lista de
episódios
Assim como ocorreu no bimestre
anterior, na sequência de reescrita de
contos clássicos, planejar a escrita
da história listando seus episódios é
uma condição importante para apoiar
a construção do texto por parte dos
alunos. Desta vez, terão de retomar os
episódios da história e ditá-los a você.
Seu papel aqui será muito importante, tanto para o registro dos episódios
em forma de lista (como feito no bimestre anterior) quanto para assegurar
que os acontecimentos estejam numa
ordem cronológica e obedecendo a
uma sequência que permita reconstruir
integralmente o conto.
Vale reler trechos da história e instigar a definição dos episódios (“O que
aconteceu nesse trecho que não podemos deixar de contar?”). A lista a ser
elaborada pode considerar os seguintes trechos:
• Do início a “...para arredá-la”.
• De “O moço...” a “...o Rei dos Carneiros”.
• De “Lá mais longe...” a “...o Rei dos
Peixes”.
• De “Quase avistando...” a “...o Rei
dos Pássaros”.
• De “Chegando ao reinado...” a “...afora carneiro”.
• De “À meia-noite...” a “Era isso mesmo!”.
• De “O rapaz...” a “Era isso mesmo!”.
• De “Dessa vez...” a “Era isso mesmo!”.
• De “Como era o terceiro dia...” a
“..esconda-se bem”.
• De “Dito e feito” ao final.

Siga, assim, com questões que permitam aos alunos retomar os episódios
já listados e considerar qual deverá ser
o próximo. Vá registrando na frente dos
alunos todos os episódios, sempre em
forma de lista e com uma boa economia
de palavras, como nestes exemplos: “o
rei gavião oferece ajuda” e “o rapaz se
esconde na gruta com carneiros”.
A lista abaixo é um exemplo do que
seria importante os alunos elencarem,
mas ela não deve ser apresentada, pois
eles irão construir a própria lista. Se ao
final desta lista faltar algum episódio,
você pode questioná-los e completar:
• O rapaz sai pelo mundo para ganhar
a vida.
• Encontra formigas tentando se livrar
de uma pedra.
• O rapaz tira a pedra.
• O Rei das Formigas oferece ajuda
quando o rapaz precisar.
• O rapaz segue o caminho.
• Encontra um carneiro preso num arame.
• O rapaz solta o carneiro.
• O Rei dos Carneiros oferece ajuda
quando o rapaz precisar.
• Encontra um peixe numa poça d’água.
• O rapaz leva o peixe para a lagoa.
• O Rei dos Peixes oferece ajuda quando o rapaz precisar.
• O rapaz encontra um gavião caído e
com sede.
• O rapaz banha o gavião, dá água e
o solta.
• O Rei dos Pássaros oferece ajuda
quando o rapaz precisar.
• O rapaz chega ao reinado.
• O rapaz fica sabendo do desafio para casar com a princesa e do espelho mágico.

um tubarão, dentro de uma baleia, no
fundo do mar.
• O espelho encontra o rapaz.
• No dia seguinte, o rapaz fica sabendo
que foi descoberto.
• À noite, o rapaz pede a ajuda do gavião.
• O gavião esconde o rapaz montado
nas suas costas, escondido sobre nuvens e sob as asas de outro gavião.
• O espelho encontra o rapaz.
• No dia seguinte, o rapaz fica sabendo
que foi descoberto e deve morrer.
• A princesa pede ao rei outra chance
para o rapaz.
• O rapaz pede a ajuda da formiga.
• O rapaz descobre que o espelho não
vê a princesa.
• A formiga transforma o rapaz em formiga e ele se esconde no vestido da
princesa.
• O espelho não encontra o rapaz.
• O rapaz descobre que não foi descoberto e se casa com a princesa.
Ao final, quando julgarem ter contemplado todos os episódios, releia a
lista e questione os alunos sobre ela:
• Vocês acham que ficou bom?
• Será que nos esquecemos de alguma parte?
Informe ao grupo que na próxima
atividade eles farão um reconto da história. Por isso é importante que você
copie num cartaz a lista de episódios ou
solicite que um aluno, ou mais, o faça.
Nesse caso, delegue aos escolhidos trechos de acordo com as possibilidades
de cada um. Assim, por exemplo, os
que ainda não escrevem alfabeticamente podem se dedicar à cópia de um item
da lista, enquanto outros, a uma quantidade maior de episódios.
4º BIMESTRE
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2C Reconto coletivo
Esta atividade apoia a preparação
para a reescrita conforme visto na sequência de reescrita realizada no caderno do terceiro bimestre. Deve ser
encaminhada apenas quando as crianças tiverem ouvido o conto algumas
vezes, tendo, de fato, propriedade sobre os episódios, sobre a relação entre
eles e sobre a linguagem.
Retome com o grupo o que é o reconto, relembrando os que foram reali-

zados no bimestre anterior.
• Novamente, com base na lista de
episódios que organizamos, vamos
fazer um reconto, agora, da história O espelho mágico. Cada um vai
contar um trechinho como se estivesse lendo a história no livro e
pode ter a ajuda dos demais colegas da turma.
Nesta atividade, organize o grupo
em roda, deixando bem visível o cartaz com a lista de episódios. Convide

uma das crianças a iniciar, lendo para
ela o primeiro episódio listado. Se precisarem de apoio, você pode iniciar o
reconto: “Um rapaz, órfão de pai e de
mãe, decide sair pelo mundo para melhorar de vida”. Em seguida, proceda à
leitura do segundo episódio e convide
outro aluno para recontá-lo.
Como se trata de uma situação em
que se reproduz oralmente um texto
escrito, vale intervir na fala de cada
aluno quando houver uso de marcas de
oralidade distantes daquelas que são
usuais nessas histórias, como: “A pedra tava tapando...”.
Tenha atenção à descrição dos planos
criados por cada animal e apoie os alunos na realização dessa tarefa. É importante que eles retomem passo a passo
as ações realizadas, a relação entre elas,
onde e como esconderam o jovem. Siga
até o final do conto, solicitando a participação de diferentes crianças e retomando, a cada vez, o episódio que deve ser
reapresentado oralmente.

resultar num texto similar ao lido e recontado na atividade anterior. Estão,
aqui, lidando com a compreensão de
como se organiza internamente um
gênero e isso precisa ser observado
ao longo de toda a reescrita coletiva.
Inclusive, é algo a ser levado em conta em qualquer produção textual: as
marcas e características do gênero
devem nortear o modo de escrevê-lo.
Para iniciar, pergunte aos alunos
como poderão escrever esse trecho

no conto ou convide uma criança para
começar o ditado. Caso a turma fique
indecisa ou não saiba exatamente
como ditar, sugira algo como: “Podemos escrever: ‘Um jovem, sem pai
e sem mãe, decide sair pelo mundo
para ganhar a vida?’” Se o grupo concordar, registre esse trecho no quadro
e siga solicitando a leitura do segundo
episódio e instigando as crianças a
elaborá-lo e ditá-lo a você.
Procure, constantemente, ler e reler
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2D Reescrita coletiva do conto
O espelho mágico
Esta proposta ocupará ao menos
duas aulas. Retome novamente o
conto, lendo-o em voz alta, e deixe
disponível, e bem visível, a lista de
episódios. Além de orientar o ditado
dos alunos por essa listagem, é fundamental considerar a importância de
que estarão construindo um conto popular, ou seja, as palavras que escolhem e o modo como ditam precisam
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o trecho já composto no quadro, pois
isso é fundamental para que as crianças considerem a forma como construir cada episódio. Sempre que houver
ideias distintas sobre quais palavras
usar, proponha ao grupo uma decisão:
• Quem concorda com essa ideia?
• Qual dos jeitos de escrever pode
ficar melhor para um conto popular?
Lembre-se de que esses são bons
momentos para chamar a atenção da
turma para o gênero do qual faz parte
o texto que estão a elaborar.

Instigue a participação de diferentes
alunos, seja na leitura dos episódios listados, seja no ditado do trecho do conto. Siga convidando diferentes alunos
para elaborar um trecho do reconto e
instigue o restante do grupo a comentar, a dar novas ideias etc.
Justamente por causa da demanda
de discutir o que será registrado e do
esforço dos alunos na construção do
texto, é interessante dividir essa atividade em ao menos duas aulas em dias
consecutivos.

Nas aulas destinadas à reescrita, prossiga retomando os trechos já
compostos e pautando-se pela lista de
episódios para o ditado, bem como
chamando a atenção da turma para a
necessidade de considerar que está
sendo elaborado um conto popular que
fará parte de um livro a ser lido por outras crianças.
Ao final de cada aula, você ou um
aluno escritor fluente precisará copiar o
texto composto no quadro para conservá-lo e retomá-lo nas demais atividades.

registrado no quadro.
• Retome a lista de episódios, siga lendo o conto em voz alta (ou solicite que
um aluno leitor fluente o faça) e verifique item por item da lista. Se todos estiverem presentes, peça que os alunos
marquem sim. Caso existam itens para
inserir, deixe-os marcados no texto
(você pode grifá-los).
• Recupere apenas os episódios em
que o rapaz conta com a ajuda dos
animais para se esconder. As crianças
devem observar se a ajuda deles está
bem explicada e coerente. Caso localizem aspectos a alterar, proponha que

indiquem as mudanças na tabela.
• Ao final, retome os itens que precisam
de ajustes. Releia o trecho com problema e pergunte como podem deixá-lo
mais bem escrito. Por exemplo, se esqueceram de inserir que o jovem tinha
um carneiro encantado: “Esquecemos
de colocar que ele encontrou o carneiro”. Se não explicaram bem um dos planos: “Esquecemos de dizer que o rapaz
ficou escondido nas asas do gavião, nas
nuvens. Como podemos inserir aqui?”.
• Com base nas ideias propostas,
sugira que os alunos cheguem a consensos, sempre considerando o que
for mais apropriado ao gênero e ao
interlocutor, e, em seguida, realize alterações no texto coletivo, usando as
marcas de revisão já apresentadas na
sequência de reescrita do caderno do
terceiro bimestre.
• Terminada a revisão, releia o conto
mais uma vez, para que os alunos chequem se algum outro ajuste precisará
ser feito no texto. Se forem identificados muitos aspectos a ajustar, será necessário dedicar a essa tarefa ao menos duas aulas, em dias consecutivos.
Será preciso copiar o conto em versão final nas folhas destacáveis inseridas no anexo do Caderno do professor.
Você poderá realizar essa tarefa ou
delegar a alguns alunos pequenos trechos, considerando as possibilidades
de cada um. Interessa que esse conto
seja passado a limpo por integrar o livro coletivo a ser composto.
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2E Revisão coletiva
Realize esta atividade decorridos
alguns dias do término da reescrita coletiva do conto. Isso é importante para
distanciar os alunos, permitindo que se
posicionem como ouvintes da história,
papel no qual são mais experientes, e,
assim, tenham mais chance de identificar problemas. Por isso, depois de os
alunos lerem o enunciado, repasse com
eles os itens da tabela em voz alta, chamando a atenção para o fato de que devem observar se estão bem resolvidos
no texto. Proceda, então, desse modo,
tendo o conto reescrito num cartaz ou
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ETAPA 3 – Planejamento em
dupla, reescrita e revisão do conto
Adivinha, adivinhão!
Esta etapa tem como finalidades:
• Conhecer e analisar o conto que será
reescrito pelas duplas.
• Planejar, em dupla, a lista de episódios do conto.
• Revisar coletivamente o planejamento.
• Reescrever o conto pela dupla.
• Revisar o conto coletivamente e pela
dupla.
• Passar o conto a limpo e ilustrá-lo.
3A Leitura do conto Adivinha,
adivinhão! e conversa sobre
personagens, conflitos e desfecho
Esta proposta envolverá a reescrita
de um conto popular por duplas. Antes
de iniciar a atividade, lembre os alunos
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da proposta: a elaboração de um livro
com o conto popular de cada dupla e a
história já reescrita coletivamente. Nesta atividade, eles conhecerão e discutirão o conto Adivinha, adivinhão!. Solicite
que os alunos leiam o enunciado e, em
seguida, leia o título do conto, suscitando antecipações:
• Que pistas esse título dá sobre a
história?
• Aparecerá algum adivinho?
• O que ele fará?
• Ou será que aparecerá alguém se
fingindo de adivinho?
Socialize e compare antecipações
feitas pelos alunos. Faça a leitura colaborativa como nas atividades anteriores, realizando algumas pausas e propondo questões para a discussão entre
os alunos, conforme sugerido a seguir.

Primeira parada
• Vocês acham que esse homem é
um adivinho de verdade?
• Ele está fingindo? Por quê?
• Ele sai pelo mundo para melhorar
de vida. Vocês conhecem outro conto em que isso também acontece?
A ideia é aproximar as crianças de
um conto já familiar, pois em O espelho
mágico a história também inicia com
a viagem do jovem em busca de uma
vida melhor. Também é interessante
ver o que conseguem inferir com base
na colocação “dizendo-se adivinho”.
Ajude-as a observar que ele assim se
apresentava, mas que, talvez, não fosse mesmo um adivinho.
Segunda parada
• Por que o autor diz: “naquela beleza”?
• Vocês acham que ele vai descobrir
os ladrões?
A intenção é que os alunos observem
o interesse do homem em permanecer
um mês por ali. Mais do que descobrir
os ladrões, ele queria aproveitar a vida
no palácio. Porém, ante a tarefa imposta
e o usual nos contos populares, espera-se que, de algum modo, o homem
vença esse desafio.

Terceira parada
• O homem sabia mesmo que o
criado era o ladrão?
• Do que ele estava falando quando
disse: “um está visto”? Localizem o
trecho em que ele diz isso.
A estrutura do texto e a linguagem
utilizada criam uma situação inusitada:
sem querer, o homem descobre um dos
ladrões. A fala do personagem faz referência ao dia que passou no palácio, mas
é entendida de outro modo pelo criado,
que acha que o homem é um adivinho.
Pode ser que nem todos compreendam
essa confusão. Vale discutir o trecho e
apoiar a tuma nessa descoberta.
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págs. 15 e 16

Quarta parada
• Quais foram as habilidades do
adivinho?
• Ele descobriu ou adivinhou algo?
As questões precisam ajudar as
crianças a inferir o que está registrado no trecho, marcando que o homem
continua a não ser um adivinho. Como é
usual no conto popular, muito do que se
destaca precisa ser compreendido por
inferência do leitor. Na frase final deste
trecho, é possível inferir que o rei se deixa enganar pelo ocorrido, acreditando
ser o homem de fato um adivinho.

Quinta parada
• O que acham que o adivinho pretende fazer? Por quê?
• Qual será o plano que teve?
O plano do adivinho é apresentado
aos poucos ao leitor. Até aqui não se
sabe exatamente o que ele pretende
e, nesta pausa, convide as crianças a
listar possibilidades.
Depois, siga até o final do conto e
discuta com elas:
• Será que elaborou um bom plano
para descobrir os ladrões?
• O que é “tisna de panela”?
• Ele é ou não um adivinhão?
• A ideia em questão é que as crianças
conversem sobre o plano do personagem, recuperando os passos dele. Além
disso, embora não tendo nada de adivinho, o homem se mostra bem esperto e
tem sucesso com o plano, conquistando
a vida melhor que desejava.
Terminada a leitura e a conversa,
retome a informação de que esse será
o conto que reescreverão em dupla.
Até a realização da próxima atividade,
proponha outras sessões de leitura da
história, em classe ou em casa. Isso é
fundamental para ampliar a familiaridade
com o conto, favorecendo a reescrita.
4º BIMESTRE
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págs. 17 a 19

Lista de episódios
• Homem infeliz nos negócios quer melhorar de vida.
• Homem sai pelo mundo e se diz adivinhão.
• Chega ao palácio.
• Rei conta sobre os gatunos.
• Homem se oferece para descobrir.
• Homem está aproveitando a vida no palácio.
• Não descobre sobre os ladrões.
• Passa o primeiro dia e ele diz: “Um está visto.”
• Criado entende que foi descoberto.
• Passa o segundo dia e ele diz: “O segundo está aqui.”
• Outro criado é descoberto, confessa e entrega os amigos.
• Rei fica contente.
• Rei informa que a coroa foi roubada e oferece riqueza a quem descobrir.
• Homem elabora um plano para descobrir o ladrão.
• Todos os criados vão para uma sala e homem cobre galo com uma toalha.
• Homem diz que todos terão de passar a mão no galo.
• Homem diz que galo cantará descobrindo o ladrão.
• Homem faz piruetas e canta quando passam a mão no galo.
• Homem pede que todos mostrem a mão.
• Descobre os ladrões, que são os que estão de mão limpa.
• Ladrões são presos e a coroa é achada.
• Homem conta plano verdadeiro: passou tisna de panela no galo.
• Ladrões com medo de serem descobertos não passaram a mão no galo.
• Homem ganha muito dinheiro e volta para sua terra.
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3B Listagem de episódios pela
dupla e discussão coletiva
Organize as crianças em duplas, já
considerando aquelas que elaborarão a
reescrita. Caso seu grupo ainda tenha
algumas que não escrevem alfabeticamente, é importante que elas formem
duplas com colegas que já escrevem
desse modo.
Solicite a leitura do enunciado pelas
duplas e, em seguida, ofereça ao grupo um exemplo de como listar um primeiro episódio. Isso é importante, pois
a tarefa em questão, embora se considere que os alunos sejam capazes
de dar conta dela, é desafiadora. Leia
em voz alta o trecho inicial do conto,
até “dizendo-se adivinhão”. Questione o
grupo sobre o que registrar para não
esquecer de escrever depois.
Ouça os alunos que se dispuserem
a falar ou convide um deles. Instigue
uma conversa entre eles, verifique se
concordam com o que foi dito ou se
têm novas ideias. Em seguida, definido
o que escrever, registre um primeiro
episódio. É interessante que resulte em
algo sucinto, como: “homem infeliz nos
negócios”.
Solicite que as crianças copiem esse
primeiro episódio no caderno e sigam
lendo pequenos trechos e fazendo uma
lista do que não pode ser esquecido.
Durante a tarefa das duplas, circule
pela sala realizando distintas intervenções: se ofereça para ler aos alunos um
pequeno trecho e discuta com eles como
registrar, leia a lista de episódios já registrados para que façam um controle do
que já foi e do que ainda falta, apoiando
as crianças no registro (“e se vocês colocarem só: ‘disse um está visto’”).
Ao final, caso avalie ser possível ainda nessa aula encaminhar a discussão
coletiva, faça essa proposta ao grupo.
Se o tempo disponível não permitir, encaminhe essa segunda parte da tarefa
no dia seguinte.
Convide uma primeira dupla de alunos a falar o segundo episódio registrado. Anote-o no quadro. Em seguida,
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instigue a turma a comentá-lo:
• Alguém colocou outro episódio
antes desse?
• Acham que esse foi um bom jeito
de registrar o episódio?
• Alguém fez muito diferente?
Lembre-se de que o mais importante
nessa discussão é verificar se todos os
episódios são listados e se isso resulta

num texto breve, nada similar ao que
terá de ser produzido na reescrita.
Prossiga desse modo até concluir os
episódios, procurando convidar, a cada
vez, uma dupla para dizer como anotou e
continue registrando no quadro. Durante
a discussão, informe as crianças sobre a
importância de terem, nos próprios registros, todos aqueles episódios.

Peça que as duplas chequem se todos
foram inseridos na lista (não é preciso
que os reescrevam conforme está no
quadro) e oriente-as a incluir os que eventualmente tenham ficado de fora, usando
um asterisco e as linhas finais do espaço. Leia, na página anterior, uma possível
lista dos itens que compõem a narrativa
dessa história.

como se realiza um reconto e quais são
as tarefas que cabem a eles: seguir a
lista de episódios; contar a história oralmente, mas usando a linguagem escrita;
e apoiar os colegas a fazer o mesmo.
É importante que cada um leve seu
caderno para a roda e juntos acompanhem cada episódio a ser contado.
Convide uma das crianças a iniciar, lendo para ela o primeiro episódio listado.
Se for necessário, apoie esse início, su-

gerindo como recontar esse episódio.
Lembre-se de que é fundamental
intervir no trecho reapresentado pelos
alunos sempre que houver uso de marcas de oralidade distantes das usuais
nessas histórias, como: “O rei tava contente...”.
Preste atenção na descrição do
plano criado pelo adivinhão e apoie os
alunos nessa tarefa, pois, no texto original, nada se apresenta de imediato.
O plano é mostrado ao leitor de forma
gradativa, e só se sabe o que ocorreu
mesmo no final, depois de os ladrões
terem sido pegos. Siga até o final do
conto, solicitando a participação de diferentes crianças e instigando-as a se
orientar pela lista de episódios registrada no caderno.

as crianças já escrevem alfabeticamente, elas podem se revezar na tarefa de
ditar e escrever. Nessa situação, cuide para que as duplas não comecem
a trocar de papel a todo o momento,
pois isso impede que se concentrem,
de fato, nos aspectos envolvidos em
cada uma das tarefas. Uma sugestão é
delegar metade do conto a cada uma:

a primeira escreve até o trecho “...ficou
satisfeito com as habilidades do adivinho” e a segunda segue a partir desse
ponto.
Peça que reescrevam o conto usando apenas as folhas destacáveis do
caderno de uma das crianças da dupla.
As folhas do caderno da outra serão
usadas para passar o conto a limpo,
ao final da sequência.
A reescrita é uma atividade familiar
para o grupo e, por isso, espera-se que
não tenha dificuldade em compreender
a proposta, o que não significa menores desafios ao realizar a tarefa.
Retome a forma como uma reescrita
é feita: é preciso manter o conto sem
modificações no conteúdo temático e
escrever todos os episódios, explican-
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3C Reconto coletivo
Como já é de seu conhecimento, o
reconto cumpre o papel de aproximar
as crianças ainda mais da narrativa e
de seu conteúdo, de forma que tenham
ainda mais familiaridade com o conto.
Encaminhe a proposta somente depois
de vários contatos com a história em
questão; é preciso que a tenham lido
ou ouvido várias vezes.
Novamente, retome com os alunos
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3D Reescrita do conto pelas duplas
As duplas já foram compostas na
atividade de listagem dos planejamentos e seria interessante conservá-las.
Se sua turma ainda conta com crianças
que não escrevem alfabeticamente, essas devem se encarregar de ditar o
conto ao colega já com escrita alfabética. Caso tenha duplas em que ambas
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do-os detalhadamente. Aqui, você pode
usar como exemplo o trecho em que o
adivinho coloca em prática seu plano
com o galo: o trecho é bem detalhado e
o plano não é apresentado de uma vez;
ao contrário, sua elucidação é retardada
até o final. Use palavras parecidas com
as utilizadas no conto.
A tarefa de textualização deve ocupar de três a quatro dias consecutivos.
Lembre-se: durante a textualização, não
é interessante que as crianças se distanciem demais das produções.
Se considerar mais produtivo, combine que a cada aula elas devem se
dedicar a um trecho. Se preferir, já divida o texto em três ou quatro partes
e proponha que, a cada dia, trabalhem
uma delas.
Em todo o início de aula na qual as

duplas darão continuidade à produção,
proponha a releitura do que já reescreveram. Durante a produção, algumas
intervenções se mantêm importantes:
• Instigue a retomada do planejamento
por parte das duplas.
• Apoie as crianças lendo a lista de episódios e ajudando a controlar o que já
foi reescrito.
• Ajude-as a identificar qual o episódio
que devem reescrever em seguida.
• Leia para elas o que escreveram até
aqui e convide as já leitoras convencionais a fazer o mesmo.
É interessante registrar no quadro
possíveis marcas de revisão, o que
pode orientar as crianças caso queiram ajustar algo durante a textualização. Deixe escritos alguns exemplos
de correção de uma palavra (risca-se

a palavra incorreta ou a parte incorreta e escreve-se a forma correta acima,
usando-se uma chave), de acréscimo
de um trecho (asterisco numerado no
verso da folha ou ao final) etc.
Tão logo todas as duplas concluam
a reescrita, faça uma análise das primeiras versões elaboradas procurando, sobretudo, identificar a presença
de todos os episódios do conto, o detalhamento do plano final do adivinho
(aquele em que ele utiliza um galo) e a
questão da linguagem empregada.
A análise dessa primeira versão,
além de ser uma boa situação avaliativa, permite identificar produções
em que o detalhamento do plano não
tenha sido tão claro, aspecto que
será foco de revisão coletiva na próxima atividade.

marca no conto popular e por ser um
dos desafios enfrentados pelos alunos
na reescrita, sugerimos que a revisão
coletiva tenha esse foco. Por isso, na
leitura que você fará para analisar as
primeiras versões produzidas, selecione um trecho de uma das duplas que
contenha esse problema: o plano pode
estar descrito rapidamente, podem
faltar trechos ou não estar claro. Será
esse o trecho a ser revisado coletivamente. Para isso, quando for registrá-lo
no quadro para a discussão dos alunos, faça-o escrevendo o texto convencionalmente, sem possíveis problemas
ortográficos apresentados pela dupla,
e pontuado. Isso permitirá que as crianças foquem nas questões relacionadas
à clareza do texto, na ausência de informações, no plano mal detalhado etc.
Depois, quando as duplas trabalharem, cada qual com seu texto, as ques-

tões ortográficas serão também foco
de revisão.
Encaminhe essa proposta de revisão com o intervalo de alguns dias do
término da primeira versão da reescrita. Utilize esse período para ler e analisar as produções, conforme orientado
ao final da proposta 3D.
Solicite que os alunos leiam o enunciado e registre no quadro o trecho que
será revisado. Informe a eles que escolheu somente um pequeno trecho, em
que a dupla escritora reescreveu o plano
do adivinho para descobrir os ladrões da
coroa.
Leia o trecho em voz alta ou solicite
que um aluno já leitor (preferencialmente
da própria dupla autora) o faça. Questione as crianças após essa leitura.
• O plano do adivinho está bem claro para todos?
• Aqui, o leitor também fica sabendo mesmo só no final como os ladrões foram pegos?
• O trecho traz a parte em que o
adivinho diz que o galo cantará
para identificar o ladrão?
• O trecho conta o que o adivinho
fazia enquanto os criados passavam a mão no galo?
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3E Revisão coletiva
Entre os vários desafios que cabem
aos alunos na reescrita está o de reapresentar o trecho em que o personagem coloca em prática seu plano
para descobrir os ladrões da coroa.
Nesse trecho, o autor do conto, Luís
da Câmara Cascudo, detalha passo a
passo o plano mas sem permitir ao leitor identificar, em primeira mão, o que
acontecerá. O autor insere apenas ao
final o que, de fato, aconteceu, depois
ainda que os ladrões são identificados,
e qual foi o plano do adivinho. Essa
é uma marca importante dos contos
populares em que homens humildes
buscam conquistas: eles criam planos
inteligentes para vencer os desafios,
revertendo a lógica de que os poderosos sempre vencem, e esses planos
são apresentados passo a passo.
Justamente pela importância dessa
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Siga propondo perguntas que ajudem
as crianças a identificar o problema.
Feito isso, pergunte ao grupo o que
é preciso fazer para melhorar o trecho,
explicando bem o plano do adivinho.
Aqui, espera-se que apareçam suges-

tões para aperfeiçoar o trecho. Realize,
então, a revisão, alterando os trechos
sugeridos, inserindo novos etc. Para
isso, procure usar marcas de revisão
e não apagar o que está registrado no
quadro, atuando justamente como um

modelo revisor para os alunos.
Ao final, informe ao grupo que, na
próxima atividade, cada dupla revisará
seu conto, considerando também a forma como o plano do adivinho foi colocado em prática.

rios: incluir mais um trecho; ajustar os
que já estão registrados, inserindo palavras; rever a ordem de apresentação
do plano (a informação sobre a tisna só
deve vir ao final, por exemplo).
• Verificar o trecho final do conto e
conferir se diz o que aconteceu com o
adivinho. Se essa informação não foi
acrescentada ou não está completa,
também devem revisá-la, marcando na
tabela, e já fazendo os ajustes necessários: se, por exemplo, escreveram
que o adivinho recebeu riquezas mas
não colocaram que voltou para sua
terra, é necessário que incluam o restante da informação.
A depender da configuração das
duplas, sugira que o leitor mais fluente
leia em voz alta para o colega. Enquanto leem, devem checar cada aspecto e
marcá-lo na tabela, como resolvido ou
para revisar. Registre no quadro marcas
que podem ser usadas para revisão, tais
como chaves para acrescentar letras ou
palavras, riscar o que vai ser alterado,
inserir asteriscos etc.

É esperado que os alunos não identifiquem todos os problemas ou que, em
vários casos, não saibam solucioná-los.
Por isso, sua atuação durante a atividade será fundamental, circulando entre
as duplas, observando o que discutem
e sugerindo soluções.
• E se vocês escrevessem que os
ladrões foram presos e só depois
que o homem contou que havia tisna de panela no galo?
• Lembram que nesse trecho o adivinhão dizia “um está visto!”? Isso
está escrito no conto de vocês?
Uma intervenção interessante é compartilhar algumas soluções encontradas
pelas duplas, seja coletivamente, seja
com outra dupla que esteja localizando
idêntico problema. Por exemplo:
• Essa dupla acaba de encontrar um
bom jeito de explicar a manobra do
adivinhão. Vou pedir que os colegas
leiam para vocês.
Também para essa atividade pode
ocorrer de as crianças necessitarem
de duas aulas, ao menos, em dias consecutivos. Isso dependerá de uma avaliação sua sobre o tempo que a turma
consegue se dedicar à tarefa de revisão e de ajustes no texto.
Terminada a atividade, leia novamente os textos, agora considerando as alterações realizadas. Isso, mais uma vez,
permitirá que você identifique o grau de
apropriação dos alunos em relação aos
aspectos discutidos ao longo da sequência (presentes na tabela de revisão).
Você pode também apontar se algumas
crianças já inserem pontuação no texto,
ainda que isso não tenha sido foco de
revisão. Em síntese, essa segunda versão dos textos das duplas poderá se
constituir em um bom instrumento de
avaliação da produção textual da turma.
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3F Revisão pela dupla
Mais uma vez, é importante lembrar
que essa proposta deve ser feita alguns
dias depois da produção por parte das
crianças, permitindo que retomem o
texto como leitoras.
Desta vez, a revisão será feita por
duplas, considerando o modelo da revisão coletiva. Depois de propor a leitura
do enunciado e da lista de aspectos,
retome como procederam na revisão
coletiva do trecho. Solicite que façam
uma primeira leitura do conto reescrito
e atuem do seguinte modo:
• Verifiquem na lista se todos os episódios foram contemplados. Caso identifiquem algum que tenha ficado de fora,
devem marcar na tabela e já inseri-lo,
usando as marcas de revisão.
• Retomem a segunda parte do conto e
verifiquem se o plano do adivinho está
bem detalhado e só sendo esclarecido
depois de presos os ladrões. Caso o
plano não esteja conforme discutido,
devem marcar na tabela (“precisa revisar”) e proceder aos ajustes necessá-

4º BIMESTRE

27

pág. 20

3G Revisão ortográfica
Encaminhe esta atividade apenas
com as crianças das duplas que já
escrevem alfabeticamente. As demais
deverão realizar atividades focadas
na reflexão sobre o sistema, como as
sugeridas nas sequências das orientações do caderno do segundo bimestre.
Na primeira etapa da atividade, pergunte às crianças algumas palavras
que usaram para reescrever o conto.
É esperado que apareçam palavras
como adivinhão, esperteza, ladrão,
coroa, homem etc. Esses podem ser
exemplos a ser discutidos no quadro,
sempre com o seguinte propósito:
• Teríamos muitos jeitos de escrever essa palavra?
• Alguém escreveu esperteza
no texto? Ditem, letra por letra,
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como escreveram.
• Alguém escreveu diferente? Se
sim, dite para mim.
Encaminhe com os alunos uma discussão a fim de chegar à forma correta
da escrita. Caso não consigam, você
pode informar ou pedir que vejam no
texto como está escrito.
Com base nesse exemplo, organize
uma lista considerando algumas das
palavras sugeridas pelas crianças; não
muitas, oito no máximo. Deixe-as registradas no quadro da forma correta
e proponha que as crianças as copiem
no caderno no final.
Vejam algumas palavras que poderão fazer parte dessa lista: adivinhão,
coroa, ladrão, esperteza, riqueza, homem, palácio.
Numa aula seguinte, novamente

apenas com os alunos já com escrita
alfabética, solicite que verifiquem os
próprios textos, com base na lista de
palavras, considerando se foram ou
não grafadas de forma correta. Devem
também observar a grafia de palavras
cujas regras já foram discutidas. Para
isso, retome no quadro o que já aprenderam ou, caso tenha composto um
cartaz com as regras discutidas, deixe-o disponível para consulta. Já insira
nessa retomada o uso de RR, foco de
discussão neste bimestre.
Durante essa revisão, circule entre
as crianças e ajude-as na identificação
das palavras. Caso não localizem, por
exemplo, uma palavra grafada incorretamente e com regra já conhecida,
questione:
• Veja, aqui, como está escrito empalideceu. Essa palavra é escrita
com M ou N?
• Você escreveu QUE usando CE.
Como lemos essa palavra se escrita com C e E?
• Como temos de escrever QUE?
As crianças devem realizar as correções necessárias e escrever novamente as palavras se for o caso. Para favorecer a tarefa e mais adiante o ato de
passar a limpo, sugira que façam essas correções usando um lápis de cor.
Isso permite identificar com facilidade
as marcas realizadas no texto.
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3H Revisão de pontuação
Agora que já procederam à correção ortográfica, os alunos se dedicarão a uma análise da pontuação do
texto. Devem tomar parte dessa atividade somente os alunos que já produzem alfabeticamente e participaram
das discussões anteriores sobre pontuação. Os demais devem se dedicar
a atividades focadas no sistema de
escrita ou mesmo realizar discussões
sobre sequências ortográficas dos
bimestres anteriores, conforme será
detalhado no bloco de atividades.
Para instigar essa análise, você
pode encaminhar uma rápida revisão
coletiva no quadro. Registre um trecho
de um dos contos da dupla, sem pontuação, e questione o grupo sobre possibilidades para pontuá-lo. Caso seja
dada mais de uma sugestão adequada,
você pode copiar o trecho novamente
e pontuar cada um deles das formas
propostas pelo grupo. Isso tende a

ocorrer, por exemplo, nos trechos em
que aparece discurso direto, com o
uso de aspas ou de travessão. Em outros casos, igualmente, pode-se optar
por um ponto-final ou por exclamação.
Instigue os alunos a justificar as
opções dadas, considerando especialmente o que desejam marcar no texto.
Por exemplo:
• Por que você acha que aqui um
ponto de exclamação fica bom?
• E você, por que considera melhor
o ponto-final?
Ao realizar essas intervenções,
lembre-se de que a pontuação não
é um conteúdo de certo e errado,
como a ortografia. São várias as possibilidades de pontuação de um mesmo trecho.
Ao final dessa discussão, proponha
que os alunos retomem os contos que
reescreveram e procurem analisar a
pontuação inserida. É possível que muitas crianças nem sequer tenham inse-

rido pontuação ainda e se espera que,
nesta atividade, se ocupem de pontuar
alguns trechos, em especial de discurso direto, o que pode ser considerado
um avanço importante.
Durante a atividade, circule entre os
alunos, instigue reflexões e os oriente,
também propondo consultas entre eles:
• Neste trecho, tem alguma fala de
personagem? Como marcamos que
é uma fala?
• Converse com o colega, pois ele
teve uma boa ideia para pontuar
esse trecho e pode ajudar você.
Se considerar que algumas crianças
não têm condições, ainda, de analisar
todo o conto, marque no texto um pequeno trecho no qual tenham de inserir
pontuação. Como sempre, opte por
trechos de discurso direto ou que contenham enumerações, aspectos mais
discutidos ao longo do ano.
É interessante realizar essa revisão
também com lápis de cor, usando uma
cor diferente da utilizada na correção
ortográfica, pois deixa as mudanças
bem visíveis no texto, favorecendo tanto o passar a limpo quanto uma nova
análise da aprendizagem dos alunos.
Nesse caso, você pode mapear o
que cada criança já deu conta em relação à pontuação.

mente a página a ser usada no livro.
Lembre-se de que o conto foi elaborado e revisado nas páginas do caderno de uma das crianças da dupla
(atividade 3D) e que, agora, a outra
criança deverá destacar as páginas de
seu caderno para a tarefa.

Oriente todos a escrever a lápis, verificando em cada trecho se o fizeram
de acordo com a revisão. Defina também trechos a ser copiados por uma
criança e por outra, em cada dupla.
Aquelas com hipótese alfabética poderão se dedicar a copiar trechos mais
extensos.
Se preferir, vá marcando para as
duplas pequenos trechos a ser copiados e peça que chamem você assim
que concluírem para que proceda a
uma verificação. Aliás, essa será uma
intervenção bem importante durante
a atividade: circular entre as duplas e
verificar se estão copiando sem pular
partes e inserindo o que foi revisado.
Também para essa tarefa é possível
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3I Passar a limpo o conto em
versão final
De novo as crianças lidarão com o
desafio de passar a limpo um texto com
marcas de revisão. Por isso, depois de
lerem o enunciado e entenderem a tarefa, solicite que destaquem cuidadosa-
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que você tenha de utilizar uma aula e
meia ou duas para que as crianças
tenham tempo de copiar com tranquilidade e atenção. Ao final da cópia cada
dupla registra nas linhas finais da folha
os respectivos nomes e compõe ilustrações para o conto. Para apoiar a produção de ilustrações, você pode deixar
disponíveis livros de contos populares
para que sejam folheados e sirvam
como modelo para a composição.
A montagem do livro da classe deverá

ser feita apenas depois do lançamento,
pois cada dupla precisará ter seu conto
em mãos para a leitura em voz alta. O
livro conterá o conto reescrito coletivamente, e passado a limpo por você ou
pelos alunos, e todas as reescritas produzidas pelas duplas. Orientações para
fazer a capa e a contracapa estão presentes no anexo (página 53). Solicite que
os alunos componham pequenas ilustrações para a capa e a contracapa e eleja
com o grupo um título para o livro.
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ETAPA 4 – Preparação da leitura
em voz alta, organização e
entrega do livro
Esta etapa tem como finalidades:
• Organizar o lançamento do livro.
• Preparar a leitura em voz alta para o
lançamento do livro.
4A Finalização do livro, preparação
da leitura e lançamento
Depois de solicitar a leitura do enunciado, relembre a turma escolhida para
ser presenteada com os livros. Explique
que no dia do lançamento você lerá em
voz alta para todos os colegas convidados o conto O espelho mágico, reescrito
coletivamente. E, em seguida, cada dupla
apresentará o conto Adivinha, adivinhão!,
em voz alta, para uma dupla de colegas
da turma convidada.
É importante tranquilizar as crianças
que não leem de forma convencional,
pois poderão memorizar uma fala curta
ou mesmo a frase final, enquanto o colega faz a leitura do restante do conto.
Combine com os alunos qual trecho
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será de responsabilidade de qual criança da dupla. Aqui, é importante considerar as possibilidades leitoras de cada
uma. Ainda que uma dupla seja composta de duas crianças com produção alfabética, é possível que uma delas seja
leitora mais fluente de que a outra e, por
isso, se encarregará de um trecho mais
extenso.
Caso ambas possam se responsabilizar por trechos similares em extensão,
procure dividir o texto na metade, deixando uma parte para cada uma. Não
divida o texto intercalando a leitura dos
alunos, por exemplo, uma frase lida por
um e outra, em seguida, lida pelo outro,
pois isso dificulta a fluência.
Converse sobre o que é preciso fazer para realizar uma boa leitura e liste
alguns aspectos num cartaz, como:
ler considerando a pontuação; ler num
bom tom de voz; e ler sem pressa. Listar três ou quatro itens pode ser interessante para nortear os ensaios que
serão feitos.
Divididos os trechos, proponha que

as crianças utilizem 15 ou 20 minutos
por dois ou três dias em sala de aula,
ou mesmo em casa, para os ensaios.
De início, cada uma lê seu trecho para
o colega de dupla e ouve dicas dele.
No caso de duplas que tenham um integrante ainda não leitor convencional,
um deles lê em voz alta o trecho que
cabe ao colega e este repete. Isso ajuda essa criança a memorizar o trecho
sob sua responsabilidade. Em outro dia,
a dupla pode realizar a leitura do trecho
para outra dupla da sala e ouvir dicas
para se aperfeiçoar e vice-versa.
Na data combinada para o lançamento, acerte com o professor da
turma convidada para que as duplas
saibam para quem lerão. Isso agiliza a
segunda parte do lançamento: o quarteto, formado por uma dupla de alunos
seus e outra da turma convidada, pode
ocupar um canto da sala ou algum lugar externo (é importante distanciar
uns dos outros) e proceder à leitura
em voz alta.
Antes da montagem e entrega do livro à turma escolhida, caso seja viável,
no período em que as crianças se dedicam aos ensaios da leitura, convide
os familiares para que, num momento
de entrada ou de saída da aula, possam ir à classe e conhecer o produto
elaborado pelas crianças. Dar notícias
à família e mostrar a ela os trabalhos
realizados no bimestre é sempre importante e tende a aumentar a parceria
com a escola.
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ETAPA – 5 Atividade avaliativa
Esta etapa tem como finalidade:
• Avaliar a aprendizagem dos alunos
por meio da reescrita do desfecho do
conto Mata-Sete.
5A Reescrita de trecho de conto
popular
Esta é uma proposta que pode ser
utilizada como avaliação, além, é claro, das próprias reescritas realizadas
na sequência, tanto a coletiva quanto a
feita em duplas.
Esta atividade não pode se configurar como única proposta de avaliação,
já que será encaminhada apenas com
as crianças que produzem alfabeticamente. Importante ressaltar que as de-

mais também podem ser avaliadas nos
aspectos relativos ao discurso, nas
duas situações em que ditaram contos,
seja a você, na proposta coletiva, seja
ao colega, na proposta em dupla.
Antes desta atividade, vale a pena
reler o conto Mata-Sete para a turma,
sobretudo pela distância que tomaram
dessa narrativa desde o último contato
com ela. Em seguida, com base no trecho registrado na atividade, encaminhe
uma listagem coletiva de episódios,
como feito com os dois contos já trabalhados. Deixe esse registro no quadro de forma que as crianças possam
usá-lo como apoio e consulta durante
a produção. Sugira, então, que cada
criança (lembre-se de que estamos tra-

tando apenas daquelas que já apresentam escrita alfabética) dê continuidade
ao conto, reescrevendo-o até seu desfecho. Instigue-as também a consultar
todo o tempo a lista de episódios.
Veja uma possibilidade:
• Cavalo pula o muro do cemitério e
derruba Mata-Sete.
• Mata-Sete sai do cemitério e soldados o consideram um fantasma.
• Soldados fogem e a guerra é ganha.
• Mata-Sete volta para o palácio.
• Princesa quer se casar com o jovem.
• Rei manda dez soldados prenderem
o jovem.
• Mata-Sete desconfia e vê os soldados.
• Mata-Sete finge estar dormindo e sonhando querer matar dez homens.
• Soldados fogem e contam ao rei.
• Rei casa Mata-Sete com a princesa.
Ainda que seja uma proposta avaliativa, é fundamental que durante a reescrita você ofereça às crianças todo o
apoio solicitado: quando pedem ajuda
para a grafia de uma palavra, solicitam
a retomada de uma expressão do conto etc. Do mesmo modo, circule pela
sala sugerindo que, por vezes, interrompam a produção e leiam o que já
escreveram, também verificando a lista
de episódios. Você pode fazer essa leitura para algumas crianças, ajudando-as no controle do texto.
Para avaliar a produção, considere
os aspectos mais focados na sequência: a presença de todos os episódios
listados, a descrição detalhada do plano do jovem, o desfecho informando o
que acontece com todos os personagens e a relação entre os episódios.

Fabio Rogério
EM Padre José de Anchieta
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conhecendo fábulas
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leram e escutaram.
• Compreendam os textos apoiando-se nos conhecimentos sobre a temática e as características do gênero,
mobilizando as capacidades de leitura
de compreensão (antecipação e verificação de informações, localização
de informações explícitas e implícitas,
comparação, entre outras) e de apreciação e réplica (recuperação de contexto de produção da obra, relações
de intertextualidade, percepção de
outras linguagens, entre outras).
• Aproximem-se de um vocabulário usado em conversas literárias, tais como:
autor, narrador, personagem, episódio,
desfecho, ambiente e enredo.
• Observem algumas peculiaridades
das fábulas: textos curtos, personagens animais, mas com características humanas, busca por um ensinamento, entre outras.

TEMPO ESTIMADO
• 12 aulas.

MATERIAL
• Livros diversos de fábulas, considerando a qualidade dos textos e a presença de autores renomados, especialmente os sugeridos.
• Lápis de cor ou giz de cera para criar
ilustrações, para cada criança ou mesmo para pequenos grupos de aluno.
• Imagens de raposa.

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Participem de uma comunidade de
leitores de literatura na sala de aula,
especialmente envolvendo fábulas.
• Apreciem essas histórias e ampliem
o repertório de fábulas conhecidas.
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• Ampliem as possibilidades de compreender e de apreciar histórias, conhecendo temas que as envolvem,
autores diversos, sua linguagem, sua
estrutura etc.
• Avancem nos comportamentos leitores de comentar histórias, trocando
opiniões com os colegas e com a professora, ou o professor, sobre o que

INTRODUÇÃO
Nesta sequência, está um conjunto
de atividades que apoiará as rodas de
leitura e as leituras diárias, em voz
alta, que você fará ao longo do quarto bimestre. Desta vez, daremos especial atenção às fábulas, permitindo
que as crianças ampliem o repertório
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relacionado a esses textos e os conheçam um pouco mais.
Na fábula, os animais representam
as virtudes e os defeitos humanos.
Este é o critério de seleção dos personagens para a composição da trama.
Por exemplo: a raposa costuma representar a astúcia; a lebre, a rapidez, a
agilidade; o macaco, traquinagem e
esperteza; a cegonha, pureza, maternidade e bondade.
A finalidade da fábula é mostrar ao
homem sua condição e as regras morais que deveria respeitar. Assim sendo, a característica de cada animal é
apenas servir ao propósito de ensinar
ao homem por meio de uma comparação, de acordo com Kátia Bräkling na
sequência didática Arte e manha na escrita de autoria (Cefai/SEE-SP, 2013,
p. 39; disponível em http://goo.gl/AZQZeA. Acesso em 24/6/2016).
Embora concebidas com o objetivo
de explicar comportamentos e situações do cotidiano, chegando a sugerir
soluções no campo da convivência social, as fábulas também trazem histórias inusitadas, divertidas, outras com
finais bem previsíveis, outras nem tanto. Os animais, personificados, ou seja,
com características humanas, tendem
a compor uma tipologia: a raposa, por
exemplo, sempre esperta, tentando
enganar os demais animais; o ratinho
ou a cegonha, conhecidos por sua fragilidade, mas que, por vezes, também
conseguem sair vitoriosos.
Esses são aspectos que podem gerar boas conversas entre as crianças
e permitir ampliar a possibilidade de
apreciação desses textos. Afinal, o
propósito central das leituras literárias
é mesmo este, conforme já apontado
nos cadernos anteriores: que as crianças aprendam, cada vez mais, a apreciar e a comentar textos literários,
considerando a literatura uma modalidade artística.
As conversas feitas com base nas
fábulas, então, não serão realizadas
com foco na formação moral dos alunos, nos ensinamentos, mas na apre-

ciação e ampliação do conhecimento
sobre os temas desses textos, os personagens e alguns autores renomados.
A ideia, como também já indicado nas
orientações dos outros bimestres, será
a leitura dos textos pelos alunos e por
você em voz alta para a turma. As conversas devem ser prazerosas, apreciativas, sem perguntas que resultem em
respostas precisas ou absolutamente
certas. Também são conversas em
que as crianças explicitam as opiniões
e preferências.
Nas conversas envolvendo as fábulas neste quarto bimestre, alguns temas podem ser priorizados, tais como
a presença marcante de alguns animais ou as situações corriqueiras que
vivenciam – similares às que se vive no
dia a dia.
Foram eleitos dois focos de apreciação nas atividades propostas. No
primeiro, um personagem, a raposa,
tanto é apresentado em fábulas nas
quais se dá bem quanto em outras em
que sua tentativa de enganar o outro
é descoberta e o desfecho é contrário
ao que ele desejava. No segundo, aparecem algumas histórias mais conhecidas, que merecem ser apresentadas
às crianças como fábulas. Uma delas
é elaborada por Monteiro Lobato. Do
mesmo autor, tem-se ainda uma das
poucas fábulas que não trazem personagens animais, mas uma menina.
Recomenda-se que, ao menos quatro vezes por semana, aconteçam leituras em voz alta nas quais você apresenta textos literários aos alunos. Dessas,
uma delas envolverá as fábulas, escolhidas entre as sugeridas ao final da
sequência e outras eleitas por você,
sempre tendo como critério central a
qualidade do texto. Em um dos dias
da semana, realize uma das propostas de atividade presentes na sequência do caderno. Muitas delas pressupõem a leitura de novas fábulas.
As leituras em voz alta que você fará
precisam ser planejadas criteriosamente, de modo que sejam acompanhadas
de conversas que favoreçam antecipa-

ções com base no título ou no tema. No
primeiro caso, ao conhecer algumas
fábulas que tragam a raposa como um
personagem, as crianças poderão antecipar possíveis eventos quando esse
animal aparece no título do texto. No
segundo, devem ficar atentas às semelhanças e diferenças entre as fábulas
e entre elas e os contos já conhecidos
que também trazem animais como personagem. E, depois, no decorrer da
leitura, verificar as ideias levantadas,
descartar algumas, validar outras. Isso
favorecerá que os alunos ampliem a
competência leitora e as possibilidades
de apreciação.
É interessante que você convide
alguns alunos que sejam leitores bem
fluentes para realizar a leitura desses
textos, em voz alta, para os colegas.
Isso pode ser feito tanto em relação
às atividades propostas nesta sequência como também de outras fábulas,
extraídas de livros, nas leituras semanais.
Como já orientado nos bimestres
anteriores, essas leituras pelos alunos
demandam preparação: combine com
a criança um ou dois dias antes e ajude-a a ensaiar a leitura, em classe, e
recomende que peça a um adulto para
auxiliá-la em casa.
Lembre-se apenas de que tais situações visam que as crianças compartilhem uma história em voz alta com o
público composto de alunos da sala e
não são atividades de avaliação da fluência leitora.
Assim como nos bimestres anteriores, as rodas de leitura semanais
terão continuidade, com as seguintes
orientações:
• Neste bimestre, serão priorizados livros contendo fábulas, mas o acervo
poderá apresentar uma diversidade de
textos e de livros.
• Caso o acervo de fábulas seja pequeno, sugere-se, como antes, realizar um
rodízio desses títulos permitindo que
todos os alunos retirem ao menos um
deles para leitura em casa ao longo
do bimestre.
4º BIMESTRE
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• Se considerar possível e pertinente,
solicite que as crianças que tenham livros de fábula em casa os tragam para
a classe, a fim de compor esse acervo
durante o bimestre.
• O retorno dos livros deve gerar rodas
de conversa ou conversas em pequenos grupos, para uma efetiva troca de
dicas e de apreciações.
• Uma das atividades desta sequência favorece a organização dos alunos
para a apresentação de uma fábula ou
de um livro de fábulas preferido.
As rodas semanais de leitura tam-

bém se colocam como boas oportunidades para mapear conhecimentos
adquiridos pelos alunos. Por isso, interessa que, em algumas delas, você os
convide a explicitar critérios de seleção de títulos. Pergunte:
• Por que realizou essa escolha?
• O que observou ou leu no livro
para escolhê-lo?
No caso de retiradas de livros de
fábula, peça que façam comentários
sobre algumas das histórias que conheceram. Questione:
• Há a presença da raposa ou de

um personagem animal que parece com ela na maneira de agir?
• A fábula foi escrita por Esopo ou
La Fontaine?
• Era uma história já conhecida?
• Sabiam que era uma fábula?
A sequência será finalizada com a
produção individual de ilustrações que
mostrem cenas de fábulas conhecidas
e apreciadas pelos alunos. Essas ilustrações comporão um mural, preferencialmente externo à sala de aula para
que seja apreciado por outros alunos e
profissionais da escola.

quadro de organização da sequência
Etapas

1

Apresentação da proposta e levantamento do
acervo

Atividades

1A Roda de conversa e de apreciação de livros de fábula.

2A Quando a raposa se dá bem.
2

A raposa nas fábulas

2B Quando a raposa encontra animais mais espertos.
2C Quando a raposa não consegue o que deseja.

3A Conhecendo Esopo e La Fontaine.
3B Uma fábula famosa: O rato da cidade e o rato do
campo.
3

Autores e fábulas mais famosas

3C Outra fábula famosa: A formiga e a cigarra.
3D A formiga boa: versão de A formiga e a cigarra,
de Monteiro Lobato.
3E Duas fábulas diferentes.

4
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Organização do mural de ilustrações
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4A Elegendo as fábulas e compondo as ilustrações.
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ETAPA 1 – Apresentação da
proposta e levantamento do
acervo
Esta etapa tem por finalidades:
• Apresentar a proposta de leituras do
bimestre.
• Levantar e compor um acervo de fábulas para a classe.
1A Roda de conversa e de
apreciação de livros de fábula
Para organizar esta primeira atividade, é importante que você já tenha se-

lecionado alguns livros que contenham
fábulas. Além de obras que tragam
apenas esses textos, há outras que
apresentam também contos e lendas,
conforme indicações ao fim desta sequência (página 45).
Organize as crianças em roda e inicie
a conversa perguntando:
• Vocês conhecem fábulas? Sabem
como são esses textos?
• Já leram ou ouviram essas histórias?
Apresente, então, os livros trazidos,

indicando o nome da obra e seu autor.
Leia alguns títulos, sobretudo considerando histórias mais conhecidas (A lebre e a
tartaruga, O leão e o ratinho, A cigarra e
a formiga, entre outras). É possível que
as crianças reconheçam essas histórias,
mas não as tenham identificado como
fábulas. Comente que as fábulas costumam trazer muitos animais como personagem e que alguns aparecem em várias
histórias, como a raposa. Siga lendo títulos de histórias que possam reiterar essa
ideia para o grupo. Porém, é importante
dizer que há fábulas em que os personagens são pessoas, como em A menina
e o leite, de Monteiro Lobato, e, dessa
forma, ampliar a ideia de que fábulas se
restrinjam apenas a histórias de animais
com características humanas.
Se possível, ao final da roda de conversa, leve as crianças à biblioteca ou
ao local onde ficam os livros da escola
e selecione com elas títulos que contenham fábulas para compor o acervo
da sala. Se necessário, compartilhe-os
com outras turmas.

• Discutir desfechos, considerando o
que ocorre com a raposa.
Nesta etapa, você poderá elaborar
um cartaz com os títulos das fábulas
conhecidas. Peça que os estudantes
os anotem no caderno à medida que
elas forem lidas.

2A Quando a raposa se dá bem
Sugira que os alunos leiam o enunciado e, igualmente, as primeiras questões. Solicite que um deles explique
aos demais o que deve ser feito e certifique-se de que todos compreenderam
a tarefa. Em seguida, discuta a primeira questão, perguntando:
• Quem conhece a raposa?
• Quem sabe como é esse animal?
Como se trata de um animal que não
habita as terras brasileiras, pode ser
que algumas crianças não o conheçam.
Por isso, mostre uma ou mais imagens
desse animal, algo que pode ser feito
por meio de enciclopédias de animais,
revistas, tanto impressas quanto digitais, além de sites.
Em seguida, instigue uma conversa sobre o papel que a raposa pode
ter nas fábulas:
• A raposa é um animal esperto e
traiçoeiro, tentando sempre levar
vantagens?

pág. 24

ETAPA 2 – A raposa nas fábulas
Esta etapa tem por finalidades:
• Conhecer e apreciar fábulas tendo a
raposa como personagem.
• Discutir a presença desse personagem e de suas características em distintas fábulas.
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• O que será que ocorre com ela
nessas histórias?
Faça, então, a leitura em voz alta
das duas fábulas ou convide alunos leitores fluentes a fazê-lo. Instigue novos
comentários sobre a presença da raposa nas duas histórias.
• O que podem dizer sobre a raposa?
• Como vocês a descreveriam?
• Ela é bem esperta e isso a ajudou
a conseguir o que queria?
• Na segunda fábula, a esperteza
da raposa foi importante para ela
sobreviver? Por quê?
Importa que, na primeira situação,
as crianças construam uma ideia inicial sobre a raposa, vendo-a como
esperta e, por vezes, um pouco traiçoeira, dando-se bem nas situações em
que está envolvida.
Outro aspecto importante a chamar
a atenção dos alunos é quanto ao título
e a função que desempenha, uma vez
que geralmente traz pistas relevantes
sobre os personagens envolvidos, o
que contribuirá para o aprimoramento
da ação de antecipação.
Caso seja possível, entre esta atividade e a próxima, leia para os alunos
outras fábulas que tragam a raposa
como um dos animais, mas eleja histórias nas quais sua esperteza, nessas
situações, leve-a a conseguir o que deseja. Leia, no fim desta sequência, as
sugestões de livros e sites com coletâneas de fábulas.
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págs. 25 a 27

2B Quando a raposa encontra
animais mais espertos
Esta atividade traz duas fábulas em
que a raposa não se sai bem, ainda
que faça uso de espertezas e artimanhas. Isso é um aspecto interessante
das fábulas, marcando que a esperteza pode ser vencida por personagens
ainda mais espertos, permitindo que
se safem de desfechos nos quais não
terminariam bem. A ideia, então, é permitir que as crianças observem isso e
conversem sobre o tema, comparando
as histórias lidas ou ouvidas.
Depois de propor a leitura do enunciado e de garantir que as crianças
tenham compreendido a tarefa, realize
em voz alta a leitura das duas fábulas.
Aqui, é interessante sugerir antecipações com base nos dois títulos, pois as
crianças poderão se pautar pelo conhecimento adquirido sobre o personagem
na atividade anterior:
• Nós vamos ler duas fábulas: O
galo e a raposa e A cegonha e a
raposa. Conhecendo esses títulos
e sabendo um pouco sobre a raposa, o que vocês acham que irá
acontecer?
• O galo e a cegonha serão mais
fortes do que a raposa?
• Será que vão conseguir escapar
das artimanhas dela?
• Como acham que isso pode
acontecer?
• Quais serão os personagens principais da fábula? Como saber isso?
É esperado que os alunos se pautem
pelas situações das fábulas conhecidas
anteriormente e creditem à raposa o
êxito dos desfechos. Isso é interessante justamente porque poderão contrapor e comparar essas colocações ao
conhecer as duas novas fábulas que a
atividade apresenta.
Leia, então, os dois textos ou solicite a alunos leitores fluentes que o
façam em voz alta para os colegas.
Proponha as novas questões, sempre
se lembrando de checar com a turma
as antecipações feitas:
• Vocês disseram que a raposa
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ia conseguir o que queria. O que
aconteceu nessas duas fábulas?
• Que diferenças vocês veem entre
essas fábulas e as da atividade anterior (A raposa e o leão e A raposa
e o corvo)?
Instigue essa discussão fomentando a comparação entre o personagem
da raposa e o que acontece com ela
nessas quatro narrativas, assim como
a generalização desses conhecimentos
e informações.
Agora que os alunos já conhecem
algumas fábulas, é interessante que
você os incentive a reler as histórias
trabalhadas, solicitando que escolham
a de que mais gostaram. Para isso,
você poderá organizar duplas, sendo
um deles aluno já leitor fluente para
que leia para o parceiro a fábula que
este solicitar.

pág. 28
2C Quando a raposa não consegue
o que deseja
Antes de encaminhar a leitura da história, proponha a leitura do enunciado
e organize os alunos para discutir as
questões propostas. Em relação à primeira, a ideia é permitir que eles conversem sobre possíveis reações da raposa quando não alcança seu objetivo.
Sendo sempre muito esperta e cheia de
artimanhas, o que poderá fazer quando não consegue o que deseja? Ela se
conformará, pedirá ajuda ou tentará se
mostrar superior, desdenhando o objeto de desejo? Instigue essa discussão e
traga também algumas possibilidades:
• A raposa é sempre bem esperta
e quer se mostrar superior. Vocês
acham que ela pediria a ajuda de
outro animal para conseguir o que
quer?
• Acham que, se não conseguir, ela
diria que não se importa, que tanto
faz ou algo assim?
Em seguida, apresente o título da fábula e, novamente, instigue uma antecipação sobre possíveis personagens
com base no título. Como os alunos já
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viram até aqui, o título sempre informa
sobre os personagens, apresentando
os animais que farão parte dela. Desta
vez, apenas a raposa é citada, e, justamente por isso, vale conversar sobre
o tema:
• Vocês acham que além da raposa
aparecerá algum animal?
• Se sim, por que não aparece no
título?
• E as uvas? Vocês acham que essas frutas são importantes nessa

pág. 29

fábula? Por quê?
Proponha, então, a leitura da fábula
em voz alta, que pode ser feita por você
ou um por uma criança leitora fluente.
Mais uma vez, a raposa como personagem das fábulas será foco da
conversa na leitura dessa história.
Nas atividades anteriores, as crianças
puderam observar a raposa conseguindo o que deseja com suas artimanhas
ou encontrando animais que escapam
de suas armadilhas. Desta vez, ela se

encontra sozinha, frente ao desafio de
obter um bocado de uvas de uma parreira alta.
Ao final da leitura, retome com as
crianças a discussão inicial, de forma
que elas possam também verificar
quais das antecipações realizadas se
mostraram próximas ao que aconteceu efetivamente na fábula ou, se for
o caso, quais de fato aconteceram. É
importante mostrar que todo o tempo a
raposa se mantém esperta e superior,
já que desdenha das uvas apenas porque não as conseguiu para si. Por isso,
você pode, com base nessa retomada,
também colocar as seguintes questões
em discussão:
• Por que vocês acham que a raposa agiu assim?
• Será que ela realmente não estava se importando por não conseguir pegar as uvas?

ETAPA – 3 Autores e fábulas mais
famosas
Esta etapa tem por finalidades:
• Conhecer dois grandes fabulistas:
Esopo e La Fontaine.
• Apresentar aos alunos fábulas consagradas e que foram muito recontadas,
inclusive por esses dois autores.
• Conhecer duas versões de uma dessas fábulas.
3A Conhecendo Esopo e La Fontaine
Esta é uma atividade para aproximar
as crianças de autores consagrados e
permitir que saibam mais sobre eles.
Desta vez, tendo como foco as fábulas,
nada mais importante do que apresentar a elas Esopo e La Fontaine, criadores renomados dessas histórias. Se
hoje temos acesso a um amplo repertório de fábulas, isso se deve bastante
ao trabalho de ambos.
Importante chamar a atenção dos
alunos para as diferentes épocas em
que viveram os dois inventores de fábulas e, especialmente, Esopo, considerado um dos primeiros fabulistas.
4º BIMESTRE
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Solicite que um aluno leitor fluente
faça a leitura dos textos. Converse
sobre as épocas e os lugares em que
viveram esses autores. Caso tenha
acesso a um mapa-múndi ou mesmo
a um globo, indique para os alunos a
localização da Grécia (ainda que na sua
configuração atual) e da França. Vale a
pena chamar a atenção deles, também,
para as diferenças entre esses escritores, já que Esopo foi escravo durante
bastante tempo, diferentemente de La
Fontaine, que teve a oportunidade de
estudar e trabalhar em liberdade.
Em seguida, apresente os livros aos
alunos. Caso o acervo selecionado
para a classe tenha fábulas escritas
por um dos dois, ou por ambos (como
ocorre em várias coletâneas), mostre
novamente a eles. Deixe-os manusear
os livros e lê-los.

Francielle
EM Arte e Alegria
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3B Uma fábula famosa: O rato da
cidade e o rato do campo
Proponha a leitura do enunciado pelos alunos já leitores e peça que expliquem a atividade aos demais colegas.
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Faça a leitura do título e pergunte se alguém da turma já ouviu essa fábula ou
mesmo se já a viu em desenhos animados. Caso vários alunos a conheçam,
peça que contem aos colegas o que

se lembram da história e dos personagens. Caso não conheçam, fomente
antecipações com base no título:
• O que acontecerá com esses ratos na história?
• Será que essa história se passa
no campo ou na cidade?
• Que problemas viverão esses ratos na fábula?
Realize, a seguir, a leitura do texto
ou peça que um aluno leitor fluente
apresente a fábula em voz alta aos colegas. Ao final, retome as antecipações
e os comentários feitos anteriormente,
no caso de os alunos conhecerem o
texto, a fim de validar ou descartar as
ideias iniciais. Sugira, então, verificações e novas discussões:
• Vocês se lembravam do ratinho
do campo ter de fugir. Por que isso
aconteceu?
• O ratinho do campo viu vantagens
em viver na cidade? Por quê?
• Onde se passa a história?
• Será que o ratinho da cidade vai
preferir continuar morando ali?
Por quê?
Nos momentos diários de leitura,
aqueles destinados à apreciação de fábulas, leia outras para os alunos, contemplando especialmente aquelas mais
conhecidas, como O leão e o ratinho, A
raposa e as uvas, A rã e o touro. Consulte a lista de sugestões no final da
sequência.

3C Outra fábula famosa: A formiga
e a cigarra
Assegure-se de que todos compreenderam a tarefa. Leia, em seguida, a
primeira questão. Essa é uma das fábulas mais conhecidas. Por isso, é esperado que algumas crianças já a tenham
ouvido ou lido. Se este for o caso, sugira que essas crianças contem aos
colegas o que se lembram da história.
Em seguida, proponha a segunda pergunta. Instigue uma discussão:
• Qual será o trabalho da formiga
nessa fábula?
4º BIMESTRE
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• E o trabalho da cigarra?
Depois que a fábula for lida em voz
alta por um dos alunos, leitor fluente,
proponha uma conversa apreciativa:
• O que acharam do que aconteceu
com a cigarra?
• Vocês também acham que ela foi
preguiçosa durante o verão e a primavera?
• Essa fábula poderia ter outro final?
Estas últimas questões estão diretamente relacionadas à próxima atividade, na qual a ideia é apresentar aos
alunos outra versão dessa fábula, com
um final distinto, composta por Monteiro Lobato.
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3D A formiga boa: versão de A formiga e a cigarra, de Monteiro Lobato
Cada fábula é um texto passível de
muitas versões, especialmente a depender do que se quer focar. Assim, enquanto a fábula mais antiga traz como foco
a formiga trabalhadora e a cigarra preguiçosa, essa versão de Lobato busca
valorizar dois outros importantes aspectos: a bondade da formiga e o trabalho
da cigarra, já que esta é uma musicista.
Na época de Lobato, valorizar os artistas
também era algo importante, o que só
faz reforçar a relevância de se conhecer
o contexto, a época, as condições em
que as obras foram produzidas, de for-

42

LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO

ma a ajudar na compreensão e atribuição
de sentidos ao texto.
Depois de sugerir a leitura do enunciado pelos alunos e socializar o que
compreenderam da tarefa, encaminhe a
conversa relacionada a esta versão, permitindo que as crianças realizem antecipações com base no título e igualmente
do conhecimento sobre a versão lida na
atividade anterior:
• O que acham que o título indica?
• Vocês acham que a formiga não foi
“boa” na fábula A cigarra e a formiga, que conhecemos?
• Que outro final essa história poderia ter?

Desta vez, as crianças ouvirão a
leitura da fábula gravada, por meio do
áudio que está disponível na Plataforma Nossa Rede (nossarede.salvador.
ba.gov.br). Acesse-o e deixe que as
crianças o escutem coletivamente.
Isso pode ser feito por meio de qualquer notebook ou computador com
acesso à internet e com equipamento
de som disponível. Se avaliar necessário, proponha uma segunda escuta.
Caso tenha disponível o livro Fábulas,
de Monteiro Lobato, faça a leitura de A
formiga boa diretamente da obra ou convide um leitor experiente a fazê-lo, dispensando o áudio. Finalizada essa sessão de
escuta da fábula, retome o que disseram
antes da leitura, suscite comparações e
questione:
• Vocês disseram que, talvez, a formiga pudesse ajudar a cigarra. Isso
aconteceu aqui?
• O que mais aconteceu?
• Nessa versão, a cantoria da cigarra foi considerada um trabalho?
• O que disse a formiga sobre isso?
É importante considerar que as discussões antes e depois da escuta da fábula não estão focadas na moral distinta
das duas histórias, mas, sobretudo, na
possibilidade de apreciar duas versões
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de uma narrativa e, para isso, atentar-se
às características dos personagens e às
intenções dos autores.
Ao final desta atividade, você poderá
retomar uma das fábulas já conhecidas
pelas crianças, como as presentes nes-

ta sequência, e sugerir que conversem
sobre outros finais possíveis. Tomando
como exemplo A cegonha e a raposa:
• O que vocês acham que a cegonha poderia ter feito quando convidou a raposa para jantar?

• Ela poderia ter cuidado da convidada, colocando a comida de
forma que a raposa pudesse se alimentar assim como ela?
• Isso teria ensinado o que para a
raposa?

págs. 33 e 34

3E Duas fábulas diferentes
Organize as crianças em trios ou
quartetos. Em seguida, proponha a leitura do enunciado e verifique se todos
entenderam a tarefa. Peça que cada
grupo eleja um leitor – necessariamente uma criança que leia de forma fluente. Ela apresentará a fábula O velho e
a mosca em voz alta para o grupo de
colegas. Antes disso, instigue o grupo
a realizar antecipações com base no
título das duas histórias e do conhecimento que possuem sobre as fábulas.
Enquanto as crianças conversam, circule pelos grupos, propondo reflexões:
• Vocês já sabem que o personagem
central sempre aparece no título.
O que vocês acham que poderá
acontecer com o velho e a mosca?
E com a menina, na outra fábula?
• O personagem mais importante
sempre se dá bem no final?
Depois de lerem e conhecerem a
fábula, proponha a leitura do restante
do enunciado e, novamente, incentive
a participação de todos os integrantes
do grupo na discussão:
• Agora que conhecem várias fábulas com animais e sabem que, em
geral, cada um possui uma característica mais forte, como a raposa
sempre astuta, tentando enganar
os outros, pensem em um animal
que poderia substituir o lugar do
4º BIMESTRE
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velho. Que característica ele tem
que esse animal também teria de
ter?
• Poderia ser um burro ou um cavalo mais velho, por exemplo? E
como ele teria de ser?
Reserve um tempo para essa discussão nos pequenos grupos e, em
seguida, retome as antecipações feitas em relação à fábula de Lobato:
“agora, vocês vão conhecer a segunda fábula. O que vocês acreditam que
acontecerá com a menina do leite?”.
Como já vivenciaram na atividade
2C, a história será apresentada por
meio de um áudio que você poderá
acessar na Plataforma Nossa Rede
(nossarede.salvador.ba.gov.br). Caso
tenha disponível o livro Fábulas, de
Monteiro Lobato, faça a leitura diretamente da obra ou convide um leitor
experiente da sala a fazê-lo, dispensando o áudio.

pág. 34

Assim que terminarem de ouvir a
fábula, instigue os pequenos grupos
a discutir a mesma possibilidade de
algum animal substituir a menina e
como ele teria de ser. Mais uma vez,
destine um tempo para que os pequenos grupos conversem.
Pensar sobre as características
do velho e da menina é interessante, aqui, pois as fábulas usualmente trazem personagens com traços
marcantes, como a esperteza do
macaco, a astúcia da raposa etc.
Aqui, tem-se um velho que se mostra
sábio, sobretudo por sua experiência
de vida, e, em contrapartida, uma
menina, ainda bem jovem, e gananciosa: nem bem tinha conseguido o
primeiro leite da vaca, já pensava em
tudo o que obteria com ele. Ao final
da atividade, encaminhe nova socialização, convidando as crianças a
pensar sobre isso; ainda que não no-

meiem essas características, podem
citar o fato de que o velho se mostrou mais esperto ou mais sabido do
que a mosca e que a menina queria
sempre mais e mais, e já fazia muitos
planos com tudo o que almejava conseguir. Também é interessante que
socializem as ideias relacionadas aos
animais que poderiam substituir os
personagens: no caso do velho, uma
coruja, um cavalo, por exemplo, animais usualmente sábios nas fábulas;
no caso da menina, uma águia ou, até
mesmo, uma raposa.
Caso tenha disponível o livro Fábulas, de Monteiro Lobato, em outra aula
faça a leitura da história O velho, o menino e a mulinha, que, como A menina
do leite e O velho e a mosca, também
traz personagens humanos, o que ampliará o repertório e o olhar dos alunos
sobre esses textos e os personagens
que essas histórias trazem.

ETAPA 4 – Organização do mural
de ilustrações
Esta etapa tem por finalidades:
• Favorecer a escolha individual de uma
fábula mais apreciada.
• Organizar o mural de ilustrações para
o público externo.
4A Elegendo as fábulas e
compondo as ilustrações
Nesta atividade que finaliza a sequência, a ideia é permitir que cada criança
retome o repertório de fábulas conhecidas nas atividades do caderno, nas leituras feitas em voz alta por você e por
meio dos livros retirados das rodas de
leitura.
Proponha a leitura do enunciado
pelos alunos e a explicação por parte
de um deles. Verifique, então, se todos
compreenderam a tarefa e se localizaram, no Caderno do aluno, a página
do anexo destinada à atividade. Para
apoiar, disponibilize o acervo de livros
de fábula utilizado e igualmente sugira
que as crianças retomem as fábulas
que conheceram nas atividades.
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Cada um deve escolher sua preferida, registrar o título e justificar a escolha. Em relação à justificativa, interessa
que você instigue respostas que saiam
do “porque é legal” e permitam aos
alunos também retomar as conversas
apreciativas que realizaram. Provoque
reflexões como estas:
• Procurem pensar no que vocês
gostaram: de um personagem e
de uma de suas características,
de um acontecimento da fábula,
do final?
• Expliquem o que chamou a atenção de vocês na história.
Igualmente para a produção da
ilustração, fomente a observação dos
desenhos presentes nos livros do acervo. Se houver disponibilidade, também
é possível acessar blogs e sites que
trazem coletâneas ilustradas de fábulas. Lembre os alunos de que a ideia
é ilustrar um acontecimento central da
fábula, algo que chame a atenção de

quer saber mais?

outros leitores para a história. Disponibilize materiais para isso, tais como
lápis de cor, giz de cera e canetas
hidrográficas. A ilustração pode ser
algo planejado pelas crianças: antes
de iniciar o desenho, elas decidem – e
até podem discutir com um colega – a
cena que pretendem retratar. Só então
se dedicam a elaborá-la.
Antes de organizar a exposição,
proponha uma apreciação entre os
próprios alunos: destine uma das
rodas de leitura a essa apreciação.
Cada criança apresenta sua ilustração
e a comenta. Você pode, ainda, organizar pequenos grupos para isso, deixando as ilustrações expostas sobre
as mesas, e as crianças, em grupos,
poderão observá-las.
Além dos desenhos, também poderão ser expostas as informações e as
imagens sobre os autores de fábulas
estudados, assim como uma lista dos
títulos lidos durante toda a sequência.

Para a exposição, é interessante
que você selecione um mural externo à
sala de aula, de forma a ser visualizado
por diferentes pessoas que circulam
pelo espaço escolar.
Caso isso não seja possível, organize a exposição no mural da sala ou
ocupando as paredes. Nesse caso, diferentes turmas podem ser convidadas
a apreciar a exposição, em sistema
de rodízio, sendo um ou dois grupos a
cada dia da semana.
Qualquer que seja a opção, é importante compor com os alunos um
convite (veja orientações já feitas em
bimestres anteriores) no qual se justifica a exposição. Pode ser um texto
assim: “Neste bimestre, conhecemos
várias fábulas e queremos mostrar a
vocês nossas favoritas, que foram ilustradas e estão expostas neste painel”.
Se possível, mantenha a exposição de
ilustrações montada por um período de
uma a duas semanas.

Livros impressos e digitais para as sessões de leitura de fábulas.

Sugestões de livros impressos
• Fábulas de Esopo. Ash, Russel. São
Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994.
• Fábulas. Esopo. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2010.
• Histórias fabulosas. Esopo e La Fontaine. São Paulo: DCL, 2005.
• Fábulas selecionadas de La Fontaine. La Fontaine (com ilustrações
de Alexander Calder). São Paulo: Cosac & Naify, 2013.
• Literatura oral para a infância e a juventude. Henriqueta Lisboa.
São Paulo: Peirópolis, 2003 (este livro traz uma sessão dedicada às
fábulas).
• Fábulas. Monteiro Lobato. São Paulo: Globo, 2013.

Sugestões de livros e materiais digitais contendo fábulas ou
coletâneas
• As fábulas de Esopo. Adaptação: Joseph Shafan, tradução e compilação de A.J.C. Coelho. Disponível em: http://www.dominiopublico.
gov.br/download/texto/ea000378.pdf
• Alfabetização: livro do aluno. Brasília: Fundescola/SEFMEC, 2000.
3 v.: 128 p. n. 2. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/me000589.pdf
• Caderno de apoio à prática pedagógica – fábulas http://goo.gl/
JsjpN7 (acesso em 26/7/2016).
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COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
Considerando aqueles com escrita alfabética:
• Observem a regularidade de uso do RR.
• Revisitem regras ortográficas já conhecidas.
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INTRODUÇÃO

• Analisem e discutam distintas possibilidades de pontuação considerando
os casos observados nos bimestres
anteriores.

TEMPO ESTIMADO
• 14 aulas.

Neste bimestre, as atividades constantes do bloco envolvem a regularidade ortográfica de uso de R e de RR.
Em relação a isso, espera-se que as
crianças observem e discutam casos
de uso de R no início e no meio das palavras e de RR no meio delas, quando
entre vogais. Também nesse caso, há
uma mudança sonora a ser analisada
igualmente tendo em vista o R quando
em som fraco, e o R ou RR quando em
som forte. Esse conteúdo será explorado inicialmente aqui e retomado no
primeiro bimestre do 4º ano.
No caso da pontuação, desde o início do ano, as crianças lidaram com
distintas análises, considerando, sobretudo, os textos que produziam. A proposta deste bloco de atividades é que
retomem casos discutidos e generalizem seu uso, assim como observem
outras possibilidades, como no caso
de enumerações, que podem ser marcadas com vírgula, com hífen ou até
numa estrutura de lista, dependendo
da situação de uso.
Este bloco também traz um amplo
conjunto de propostas que permitirá
rever e sistematizar os conteúdos ortográficos abordados nos bimestres
anteriores. Além da possibilidade de
retomada que essas atividades proporcionam às crianças, abre-se um espaço
interessante de organização do grupo-classe, tanto considerando as demandas de possíveis alunos que ainda não
se apropriaram da escrita alfabética
quanto daqueles que se apropriaram
ao longo do ano e poderão fazer, neste quarto bimestre, atividades de ortografia propostas nos anteriores. Ou
seja, é possível estruturar um trabalho
diversificado em sala. Alunos com escrita alfabética e que realizaram todas
as atividades envolvendo regularidades
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ortográficas até este bimestre poderão
retomar conteúdos e se apropriar desses conhecimentos. Ao mesmo tempo,
alguns poderão trabalhar em atividades
ortográficas dos cadernos anteriores e
outros, ainda, em atividades de reflexão sobre o sistema (para este último
caso, veja as Orientações para sequência extra no Caderno do professor do
segundo bimestre, páginas 7 a 10).

Importante lembrar que as atividades deste bloco devem ser realizadas
somente por alunos com escrita alfabética. Assim como indicado anteriormente, é crucial que as crianças com escrita
não alfabética façam essa conquista, o
mais rápido possível, visto já estarem
no último bimestre do 3º ano. Por isso,
é preciso um investimento sistemático
em atividades que favoreçam reflexões,
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beterraba - macarrão - morango - enroladinho

Sim, porque o RR indica um som forte entre as vogais e o R um som fraco.

1A Esta atividade disparará uma discussão sobre o uso de R e de RR. A questão
central é a observação do único caso de
uso do dígrafo RR: quando é preciso representar o som forte no meio de uma
palavra e entre vogais. Todos os demais
casos, seja representando o som forte
(como em roupa e enrolado), seja representando um som mais fraco (como em

coroa), terão apenas R.
É interessante que as crianças notem a diferença sonora entre os sons
forte e fraco, mas isso não é suficiente
para dar conta da regularidade. A leitura nem sempre diferencia as duas possibilidades, visto, por exemplo, que o R
inicial representa um som forte, similar
ao RR entre vogais.

análises e discussões sobre o sistema.
Não representa um problema o fato
de que, ao final do bimestre, as atividades do bloco não tenham sido realizadas por esses alunos, desde que se
faça um investimento na apropriação da
escrita alfabética. Concluir o 3º ano sabendo escrever alfabeticamente é algo
fundamental para o percurso desses
estudantes.

É possível, neste momento, que os
alunos já tenham memorizado a grafia
de várias palavras usadas de forma recorrente, entre elas algumas com R e
RR. Por isso, pode ocorrer que elejam
corretamente as opções nesta atividade. Se isso acontecer, será na discussão que poderão de modo efetivo começar a refletir sobre a regularidade.
Organize as crianças em duplas e solicite a leitura do enunciado. Procure instigar a discussão nas duplas, propondo
que conversem sobre quais acham que
estão escritas corretamente, sobre as
justificativas que darão etc.
Quando os alunos terminarem a atividade, encaminhe a socialização das
respostas. Escreva no quadro todas as
duplas de palavras e, para cada uma,
questione o grupo:
• Para a palavra beterraba, há uma
correta? Qual? Por quê?
• Não poderia ser com um R só?
Outra dupla fez uma escolha diferente?
Proceda do mesmo modo para cada
palavra. Não é preciso que se chegue a
consensos ao longo dessa discussão,
pois se trata de uma atividade disparadora da análise.
• Nesse caso, há duplas que acham
que beterraba leva RR e outras que
acham que leva um R. Por isso, vamos continuar pensando sobre essas palavras em outras atividades.
Interessa aqui socializar especialmente as justificativas dos alunos,
inclusive considerando o que pensam
em relação à forma como as palavras
são lidas.
4º BIMESTRE
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• raposa, rua, roupa – R no início com som forte, igual a RR.
• corrida, arroz, carregar, barriga, varrer, erro – RR com som forte, entre vogais.
• enroscado, enraizado – R entre consoante e vogal, com som forte, igual a RR.
• areia, barato, herói, furo – R no meio com som fraco.

1B Embora seja esperado que as
crianças atentem à posição e ao som
que resultam as combinações com R
e RR, não se pode afirmar que todas
as duplas chegarão às conclusões explicitadas como exemplo de resposta.
É possível que formem outros grupos,
como um contendo R e outro RR. Estão em jogo vários aspectos a observar, e a resposta correta demanda
considerar todos eles, o que pode ser
difícil para várias crianças neste início
da sequência. Será, então, na discussão coletiva, depois da atividade 1C,
que você poderá chamar a atenção
para este conjunto de fatores.
Como destacado na atividade 1A, a
existência do dígrafo RR é o que torna
a regra necessária. Os demais casos
são sempre representados com um
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único R. É importante que as crianças
concluam que o RR só é usado em
um caso específico. Por essa razão,
dividir as palavras em grupos poderá
contribuir para esse olhar. Organize as
duplas (como é proposto em todas as
atividades da sequência, envolvendo
apenas alunos com escrita alfabética).
Solicite a leitura do enunciado, verifique se todos compreenderam o que
devem fazer e deixe que atuem na
organização dos grupos de palavras.
É possível que levem bastante tempo nessa tarefa, discutindo caso a
caso. Enquanto as duplas trabalham,
circule pela sala instigando discussões
entre as crianças e questionando-as sobre os grupos que seguem compondo:
• Seu colega está dizendo que roupa e raposa devem ficar no mesmo

Thiago
Santos da Luz
EM Arte
e Alegria

grupo. Você concorda?
• Vocês colocaram roupa e enroscado no mesmo grupo. Por quê?
A ideia não é que cheguem a uma
resposta correta, mas que saibam justificar as opções que fazem, algo que
terão de compartilhar com colegas de
outra dupla na atividade seguinte.
Também é importante você ajudar
as crianças no registro das justificativas, para favorecer sua retomada na
atividade 1C:
• Vocês formaram um grupo com
corrida, arroz, carregar, barriga,
varrer, erro, raposa, rua, roupa.
Como vão explicar o que essas palavras têm em comum?
• Vocês explicaram que elas se
parecem, mas precisam dizer por
quê. Em que elas se parecem?
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1C Aqui é importante que os quartetos
sejam compostos de duplas que tenham
organizado de modo diferenciado os
agrupamentos, se isso tiver ocorrido.
Reúna os quartetos e peça que
leiam o enunciado. Lembre as crianças
de que não é para apagar o que fizeram depois de conversar com os colegas. A ideia é que comparem entre si
e expliquem o que pensaram para essa
organização das palavras.
Estimule as duplas a explicar aos
colegas como dividiram as palavras. Ao
final do trabalho dos quartetos, promova uma discussão coletiva. Solicite que
uma das duplas apresente os grupos

formados e também suas explicações.
Registre isso no quadro. Em seguida,
convide a dupla que trabalhou com
esta para que também comente:
• Vocês formaram grupos iguais
aos desses colegas? E como explicam esses grupos?
Se a dupla questionada reiterar o
que está no quadro, convide uma dupla que tenha feito algo diferenciado e
registre as hipóteses dela no quadro
também. Proponha uma comparação:
• Essa primeira dupla colocou todas as palavras com R forte juntas,
como roupa, enrolado e varrer.
• Essa outra dupla separou, porque
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Exemplo de registro coletivo: usamos RR para representar um som forte, no meio
das palavras e entre vogais.

1D Esta atividade deverá cumprir o papel de validação da regra de uso de RR:
som forte, no meio das palavras, estando entre vogais.
Retome com os alunos a atividade

anterior, lembrando que encontraram
apenas um caso em que RR é usado.
Por isso, agora eles realizarão uma pesquisa de palavras procurando identificar
se em todos os outros casos o RR é

olhou também o lugar em que estava o R – no começo, no meio, entre
vogais ou não – e se havia um R
apenas ou dois. Vocês concordam
com qual divisão de palavras?
É fundamental explorar todos os critérios e não apenas o som, algo que
usualmente centra mais o olhar dos
alunos. Siga realizando ajustes nos grupos compostos no quadro.
Ao final, com seu apoio questionando e instigando observações, é
esperado que as crianças cheguem
a acordos quanto aos grupos, considerando os aspectos mencionados.
Nesse momento, cabe a você chamar
a atenção das crianças para a questão do uso do dígrafo RR:
• Qual o único caso em que usamos RR, considerando especialmente a posição que ocupam (entre vogais)?
Concluídos os agrupamentos, copie-os em um cartaz que possa ficar disponível para futuras retomadas.

usado entre vogais e com som forte.
Ofereça distintos materiais de pesquisa: livros do acervo literário, jornais
usados nas rodas, gibis, dicionários e
o próprio Caderno do aluno (sugira os
contos populares ou as fábulas). A turma deve buscar apenas palavras com
RR. Ao final, registre no quadro todas as
novas palavras encontradas e, também,
aquelas listadas nesta atividade. Pergunte, então, sobre o uso de RR:
• Em todas as palavras o RR representa um som forte? Corredor, horrível, arrepiado...
• Em todas as palavras o RR aparece entre duas vogais?
• Podemos dizer que é uma regra?
Conforme as crianças validam esses
aspectos, componha com elas um registro coletivo, marcando quando o RR é
utilizado. Algo como: “Usamos RR para
representar um som forte, no meio das
palavras e entre vogais”. Esse registro
deve ser copiado pelos alunos no espaço reservado para isso na atividade.
4º BIMESTRE
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r

rr

carroça

1E e 1F As duas atividades visam favorecer a retomada e apropriação da
regra analisada. Nos dois casos, a
primeira parte, individual, pode ser inclusive realizada como tarefa de casa.
Explique aos alunos que terão uma
primeira parte individual e, em seguida ou na retomada da lição de casa,
farão a correção com um colega de
dupla. Se preferir, já defina também as
duplas de trabalho.
Proponha que cada um leia o enunciado e, em seguida, complete as palavras ou que o faça em casa, podendo
retomar o registro coletivo da atividade
1D. Tão logo cada criança conclua o preenchimento das lacunas, ou no dia seguinte ao retomar a tarefa, deverá realizar a correção com o parceiro de
dupla. Nessa segunda parte da atividade, insista para que discutam sempre
que tiverem feito opções diferentes e
que sigam retomando o que observaram anteriormente. Sugira, ainda, que,
caso não consigam chegar a um acordo, consultem outra dupla da sala. A
ideia, aqui, é dar oportunidade para
que preencham corretamente todas as
palavras sem seu apoio direto.
Feita a correção pela dupla, questione as crianças se tiveram problemas
para definir a escrita correta de alguma
palavra e qual ou quais foram. Apenas
essas você discutirá coletivamente,
propondo que analisem as dúvidas e
como as solucionaram.
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Era uma vez um jovem rapaz que vivia com seu velho pai num casebre pequeno
e simples. Os dois, todos os dias, trabalhavam juntos no campo, arando a terra e
plantando trigo para venderem no mercado.

2A Esta proposta inicia um conjunto de
atividades de retomada das regras conhecidas ao longo do ano letivo.
Proponha a tarefa em classe ou
como proposta para casa. No primeiro
caso, enquanto alguns alunos realizam
essa atividade, você poderá encami-
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nhar propostas distintas com outros
grupos de aluno: para aqueles que
ainda não escrevem alfabeticamente,
proponha situações que envolvam a reflexão sobre o sistema de escrita; para
aqueles que passaram a escrever alfabeticamente neste segundo semestre,

proponha a realização de atividades de
sequências ortográficas dos cadernos
anteriores. Isso demandará um planejamento bem ajustado de sua parte,
organizando a classe em três grupos
distintos de trabalho.
Nessa atividade, proponha que cada
criança leia o enunciado e localize as
palavras grafadas incorretamente, logo
depois escrevendo-as da forma correta. Ao final, tanto é possível proceder a
uma correção em duplas ou quartetos
quanto mediada por você. Se esta última for a opção, questione o grupo se
todos encontraram as sete palavras.
Em seguida, convide os alunos a escrever no quadro as palavras que localizaram já corrigidas.
Essas propostas individuais são interessantes também como atividades
avaliativas, a fim de mapear as demandas e conquistas de cada aluno e identificar regras que ainda não tenham sido
apropriadas por todos os que participaram das atividades das sequências ortográficas anteriores. Por exemplo, se
boa parte dos alunos teve dificuldade
em localizar no texto a palavra sinples,
isso indicará a necessidade de propor
mais atividades de retomada dessa regra, trazendo propostas com foco no
uso de M e N em nasalizações.

2B Neste jogo, o desafio está em retomar rapidamente algumas das regras
discutidas e pensar em palavras que nelas se encaixem. Esta é outra atividade
que favorece a apropriação das regras
discutidas, além de ser uma proposta
com caráter mais lúdico e que pode ser
realizada com autonomia por duplas de
aluno, propiciando a você novos momentos de encaminhamento de tarefas
diversificadas para grupos de crianças.
É necessário apenas que você ajude os
alunos a compreender o funcionamento
do jogo, o que pode ser feito com a demonstração de uma rodada no quadro.
Organize ali um modelo de tabela idêntico ao da atividade e complete uma linha
também atribuindo a pontuação ao final,
4º BIMESTRE
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exemplificando o que acontece caso
erre a palavra, não a escreva ou escreva
a mesma que o colega da dupla.
Não é preciso que as crianças preencham numa única aula todas as linhas.
Você pode estabelecer que o jogo terá
cinco rodadas e, num outro dia, poderão
continuar. Importa também salientar que
devem realizar uma verificação das palavras, de modo a validar com pontuação
apenas as corretas. Para isso, além de
discutirem na dupla, poderão consultar
os registros coletivos feitos neste caderno e nos bimestres anteriores, bem como
consultar outras duplas que estejam realizando a atividade. Disponibilize também
um dicionário, que será consultado apenas em último caso se as opções anteriores não permitirem que cheguem a um
acordo sobre a grafia correta.
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cansado
cozinha
rei
caroço
jangada
guitarra
montanha
saída
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2C Assim como sugerido anteriormente, esta atividade pode ser encaminhada como lição de casa ou ser realizada
em classe e corrigida em duplas ou
quartetos logo em seguida ou, ainda,
na retomada da tarefa. Proponha a
leitura do enunciado e verifique se as
crianças compreenderam o que deve
ser feito. Depois da tarefa individual,
elas podem proceder a uma correção
em duplas ou em um quarteto, comparando as escolhas feitas e a forma
como grafaram as palavras.
Como no caso de outras propostas
deste bloco, novamente é possível
encaminhar atividades diversificadas
entre os alunos: um grupo se dedica
a essa tarefa individualmente e à correção em duplas ou quartetos em seguida; outro grupo realiza propostas
com foco na reflexão sobre o sistema;
e outro, ainda, realiza atividades de
sequências ortográficas propostas em
bimestres anteriores, caso não tenha
participado delas até aqui.

ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 42 e 43

Pudim de coco e laranja
Leve ao fogo 2 xícaras de chá de açúcar e 1
xícara de chá de água e faça uma calda grossa. Retire do fogo e junte 1 colher de sopa de
margarina, reserve e deixe esfriar. Numa tigela, misture a calda já fria com 100 g de coco
ralado, 1 colher de sopa de farinha de trigo,
6 ovos ligeiramente batidos e 1 xícara de chá
de caldo de laranja. Despeje tudo numa forma
caramelizada e leve para assar em banho-maria em forno médio por cerca de 1 hora ou até
colocar um palito e sair seco.
Pudim de coco e laranja
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
1 colher (sopa) de margarina
100 g de coco ralado
1 colher (sopa) de farinha de trigo
6 ovos
1 xícara (chá) de caldo de laranja
Leve ao fogo o açúcar e a água e faça uma calda grossa. Junte a margarina, reserve e deixe
esfriar. Numa tigela, misture a calda já fria com
o coco ralado, a farinha de trigo, os ovos ligeiEsta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia duas possíveis,

ramente batidos e o caldo de laranja. Despeje
tudo numa forma caramelizada. Leve para as-

à direita.

sar em banho-maria em forno médio por cerca
de 1 hora ou até colocar um palito e sair seco.

3A Esta atividade permite aos alunos
observar e refletir sobre a organização
e pontuação de receitas, que já analisaram ao longo das atividades para a elaboração do Manual de culinária baiana,
no segundo bimestre. Depois da leitura
do enunciado e de garantir a compreensão da proposta por parte dos alu-

nos, registre no quadro três possíveis
formas de organizar e pontuar a receita
de bolo de fubá, conforme segue.
Possibilidade 1
Bolo de fubá
Bata no liquidificador 3 ovos, 1 xícara
(chá) de óleo, 2 xícaras (chá) de fubá,

1 xícara (chá) de farinha de trigo e 2
xícaras (chá) de açúcar. Deixe bater
por alguns minutos. Acrescente 1 colher (sopa) de fermento e mexa levemente com uma colher. Coloque em
uma forma untada com manteiga e
farinha e asse em forno médio por
cerca de 30 minutos.
4º BIMESTRE
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Possibilidade 2
Bolo de fubá
Bata no liquidificador 3 ovos, 1 xícara
de chá de óleo, 2 xícaras de chá de
fubá, 1 xícara de chá de farinha de trigo e 2 xícaras de chá de açúcar. Deixe
bater por alguns minutos. Acrescente
1 colher de sopa de fermento e mexa
levemente com uma colher. Coloque
em uma forma untada com manteiga
e farinha e asse em forno médio por
cerca de 30 minutos.
Possibilidade 3
Bolo de fubá
3 ovos
1 xícara (chá) de óleo
2 xícaras (chá) de fubá
1 xícara (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de fermento
Bata no liquidificador todos os ingredientes, menos o fermento, por alguns
minutos. Acrescente a colher (sopa) de
fermento e mexa levemente com uma
colher. Coloque em uma forma untada
com manteiga e farinha e asse em forno médio por cerca de 30 minutos.

Raquel Dias
EM do Alto da Cachoeirinha
Nelson Maleiro

54

LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO

As mudanças entre essas três possibilidades estão marcadas, sobretudo,
pela organização do texto e não apenas
pela forma como foi pontuado. Chamar
a atenção dos alunos para esse fato
é fundamental. Algumas questões podem favorecer essa discussão:
• Vocês acham que é a mesma receita escrita dessas três formas?
• Temos, aqui, três versões da
mesma receita. Quais diferenças
existem entre elas?
A ideia é que observem que se trata do mesmo texto, mas organizado
e pontuado de distintas maneiras. Instigue a conversa entre os alunos, socializando o que é dito, questionando
sobre se concordam, se notam outras
diferenças etc.
Concluída essa primeira parte da atividade, componha duplas e proponha
que, com base na receita de pudim de
coco e laranja, elejam uma forma de
organizar e pontuar o texto, reescrevendo-o nas linhas.
Durante a tarefa das duplas, deixe
no quadro as possibilidades de organização da receita de bolo de fubá para

que possam observá-las e tomá-las
como referência.
Destine, então, algum tempo para a
tarefa das duplas. Enquanto as crianças trabalham, circule entre elas propondo discussões e observações:
• Como é possível separar cada ingrediente?
• O que podemos usar: mudar de
linha, iniciar nova frase, inserir um
sinal?
• Prestem atenção em cada passo do modo de preparo, pois isso
pode ajudar a decidir onde iniciar
uma frase.
Ao final, proponha que uma delas
dite a você a organização escolhida e
a registre no quadro. Consulte outras
duplas, solicitando que observem e comentem como o texto foi organizado
e pontuado. Em seguida, convide um
novo par, preferencialmente que tenha
optado por outra forma de organização
do texto, e proceda do mesmo modo:
registre no quadro e proponha que as
crianças comentem o que observaram,
chamando a atenção para diferenças
em relação à versão já tematizada.
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Sim, em todos os casos é possível identificar o que o personagem diz.

3B Nesta proposta, a retomada refere-se à organização de um trecho do
texto envolvendo discurso direto. Os
alunos já discutiram o uso de alguns
sinais que apoiam essa marcação; porém, aqui, assim como na atividade 3A,
podem observar que não é somente
pela inserção de sinais de pontuação
que o texto pode ser organizado.
Reúna os alunos em duplas e proponha a leitura do enunciado, certificando-se de que compreenderam a
tarefa. Espera-se que analisem as possibilidades de organização do trecho
e validem o fato de que se consegue,
em todas elas, identificar a fala do personagem.

Enquanto discutem, circule entre
as duplas, sempre intervindo de forma a favorecer a troca de observações e comentários entre as crianças. Ao final, registre no quadro as
três opções e retome a questão proposta, convidando algumas duplas a
ler o que responderam:
• Vocês estão dizendo que todas
essas formas permitem entender
o texto?
• Conseguimos identificar quando
o adivinho está falando?
Convide os alunos a analisar os trechos, suscitando que notem as diferenças na organização:
• Sempre é preciso iniciar uma

nova frase para marcar a fala do
personagem?
• De que outras formas é possível
fazer isso?
Chame a atenção das crianças para
a necessidade de que, ao longo de
um mesmo texto, se faça uma única
opção para a pontuação que indicará
as falas, como é usual na maior parte
dos textos. Se a opção for usar aspas,
todas as falas devem aparecer desse
modo; se a opção for marcar com travessão, todas as falas devem ser marcadas desse modo. Emprega-se uma
diferença somente quando for importante separar falas de pensamentos,
por exemplo.
4º BIMESTRE
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– Me parece que a tua casa está cheia –
respondeu a raposa –, já que vi muitas pegadas de animais entrando e nenhuma de algum
que tenha saído.
A raposa respondeu: “Me parece que a tua
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia duas, à direita.

casa está cheia, já que vi muitas pegadas de
animais entrando e nenhuma de algum que tenha saído”.

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia duas, à direita.

O rei, assim que soube do rapaz que descobria os segredos de todos, chamou-o ao
palácio e perguntou: “O que você deseja para
descobrir onde minhas filhas vão todas as noites?”.
O rei, assim que soube do rapaz que descobria os segredos de todos, chamou-o ao
palácio:
– O que você deseja para descobrir onde
minhas filhas vão todas as noites? - perguntou.

3C Proponha a leitura do enunciado e,
se preferir, já indique as duplas para
a segunda parte da tarefa. Todos os
trechos propostos nesta atividade podem ser organizados e pontuados de
formas distintas, como os exemplos inseridos sugerem. Os trechos também
trazem discurso direto, demandando a
necessidade de marcá-lo. Dependendo
das escolhas feitas, a fala do personagem pode aparecer iniciando uma
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nova frase ou não, um trecho pode ser
marcado como um aposto ou não. No
intercâmbio entre as duplas, as crianças poderão conhecer outra forma de
estruturar o texto e pontuá-lo, diferente
da opção que fizeram.
Ao final, se for preciso, cada aluno
poderá retomar sua tarefa e realizar
ajustes na organização do trecho, de
acordo com as dicas trocadas com o
parceiro de dupla.

Circule entre os alunos instigando observações e trocas entre eles. Enquanto
realizam a primeira tarefa, individualmente, procure observar as distintas opções
feitas pelos alunos, chamando a atenção
para a necessidade de que identifiquem
a fala dos personagens, organizando o
trecho com base em possibilidades já
discutidas ou mesmo em outras que se
mostrem adequadas, permitindo a compreensão do trecho.
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João carregou toda a madeira para dentro
da casa como pediu a velha e pensou: “Acho
que isso é suficiente para aquecer o fogo”. Em
seguida disse à boa senhora:
– Vamos cozinhar uma sopa.

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia duas possíveis,

João carregou toda a madeira para dentro
da casa como pediu a velha e pensou: “Acho
que isso é suficiente para aquecer o fogo”.

à direita.

Em seguida disse à boa senhora:
– Vamos cozinhar uma sopa!

3D Registre no quadro o trecho sugerido para análise e solicite que cada aluno o leia silenciosamente. Em seguida,
proponha as questões para discussão:
• O trecho apresenta aspas e travessão. Esses sinais foram usados
para marcar a mesma coisa?
• Em que casos o autor usou cada
um desses sinais?
• Por que acham que ele pontuou
desse modo?
Não se trata de uma regra, pois é
possível utilizar aspas nos dois casos

ou mesmo travessão. Porém, a intenção do autor, novamente, é o que
justifica a opção feita. Ali, marca-se
de forma diferenciada as duas ações:
pensar e falar. Espera-se, então, que
as crianças observem essas diferenças e, de acordo com suas possibilidades, reapresentem-nas no outro
trecho a ser reescrito e pontuado,
algo a ser feito na segunda parte da
tarefa. Para tanto, proponha a reescrita do trecho.
Durante a tarefa, circule pela sala,

a fim de observar como os alunos
estão procedendo, e intervenha de
modo a favorecer discussões entre
as crianças. Ao final, convide duas
duplas para que registrem no quadro
a forma como organizaram e pontuaram o trecho em análise. Ainda que
tenham feito distintas opções, convide o grupo a discutir se é possível
compreender o texto e, ainda, identificar fala e pensamento do personagem, já que esse é o foco central da
análise proposta aos alunos.
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A cada manhã, a bruxa ia ao porão e, por
ter a vista fraca e não enxergar a um palmo do
nariz, mandava:
– João, dê-me seu dedo, quero sentir se
já engordou!
Mas o esperto João, em vez de mostrar
seu dedo, estendia-lhe um ossinho de frango.
A bruxa ficava zangada porque, apesar do que
comia, o moleque estava cada vez mais magro! Um dia, perdeu a paciência.
– Maria, amanhã logo cedo, traga lenha
para dentro, acenda o fogo, encha um caldeirão com água e coloque para ferver. Magro
ou gordo, pretendo comer seu irmão. Venho
esperando há muito tempo!
A cada manhã, a bruxa ia ao porão e, por
ter a vista fraca e não enxergar a um palmo do
nariz, mandava: “João, dê-me seu dedo, quero
sentir se já engordou”.

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia duas, à direita.

Mas o esperto João, em vez de mostrar seu
dedo, estendia-lhe um ossinho de frango. A bruxa ficava zangada porque, apesar do que comia
o moleque, estava cada vez mais magro.
Um dia, perdeu a paciência: “Maria, amanhã
logo cedo traga lenha para dentro, acenda o
fogo, encha um caldeirão com água e coloque
para ferver. Magro ou gordo, pretendo comer

3E Atividade de avaliação
Ao propor esta atividade, você poderá identificar como cada aluno está reapresentando os conhecimentos adquiridos ao longo das discussões sobre
organização e pontuação de um trecho
contendo discurso direto. Por isso, interessa que você analise, muito mais
do que os sinais propriamente usados,
se os alunos marcam:
• O discurso direto.
• Os inícios (usando maiúsculas) e finais de frases.
• As enumerações.
Sugira a leitura do enunciado pelas
crianças e verifique se todas compreenderam o que fazer. Instigue-as a, antes
de organizar, ler e reler o trecho do conto, algo que as ajuda a compreendê-lo.
Em seguida, dedicam-se a reescrevê-lo,
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organizando-o e pontuando-o.
Caso considere interessante que
essa também seja uma atividade que
favoreça trocas entre os alunos, proponha-a individualmente, realize a avaliação, mas não faça marcações ou correções. Numa segunda aula, devolva
o trecho pontuado para as crianças e
componha duplas, preferencialmente
unindo as que tenham pontuado o trecho de forma diferenciada.
Solicite, então, que troquem os cadernos e cada qual leia o trecho organizado e pontuado pelo colega, compartilhando dicas e explicações. Lembre
o grupo da importância de marcar os
três aspectos listados. Depois da discussão, quem avaliar necessário pode
rever a pontuação utilizada, revisando
o que fez inicialmente.

seu irmão. Venho esperando há muito tempo!”.
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3F Atividade de avaliação
Esta atividade, como a anterior,
também pode ser utilizada com foco
avaliativo. Por essa razão, deve ser
feita apenas pelas crianças que já
escrevem alfabeticamente e que realizaram as atividades de todas as sequências ortográficas propostas ao
longo do ano, visto contemplar todas
as regularidades discutidas.
Retome oralmente as regras discutidas, convidando as crianças a explicar cada uma. Em seguida, solicite a

leitura do enunciado e o preenchimento das lacunas das palavras, sem que
consultem os colegas. Caso tenham
dúvidas, desta vez deverão consultar
você. Isso permitirá identificar quais
demandas foram explicitadas por
quais alunos.
Como uma proposta avaliativa, é
importante que você quantifique acertos e erros cometidos por cada aluno.
Coletivamente, vale a pena verificar
quais foram as palavras mais grafadas
incorretamente – considerando apenas

as regras já conhecidas por eles –, de
forma a ter notícias sobre o percurso
do grupo como um todo. Pode ocorrer,
por exemplo, de muitos alunos errarem
palavras com QU e C. Isso indica a necessidade de retomar mais vezes essa
regra, realizando atividades similares a
essas do caderno, que serão propostas por você.
Como indicado no bimestre anterior,
é interessante também tornar essa
atividade uma boa situação de aprendizagem. Depois que você computar os
erros e acertos de cada aluno, sem fazer quaisquer marcações nas palavras,
devolva a atividade para seu respectivo
dono e componha duplas ou quartetos,
sugerindo que confiram. Sempre que
encontrarem grafias distintas para uma
mesma palavra, devem retomar a regra
discutida e chegar a um acordo. Nesse
caso, será tarefa dos alunos corrigir as
grafias, algo a ser feito depois dessa
verificação em duplas ou grupos.
4º BIMESTRE
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Aprender a ler e escrever é um valor
que a Rede Municipal de Educação de
Salvador assume e, por essa razão, é
um dos focos do investimento deste projeto. Sendo assim, foi decisão política
da Secretaria da Educação monitorar o
desenvolvimento dos alunos na aprendizagem do sistema alfabético de escrita.
Durante o ano, você realizou uma
avaliação processual composta de:
• Análise das escritas dos estudantes
produzidas ao longo das sequências
didáticas.
• Atividades de sistematização, feitas
no final das sequências a partir do segundo bimestre.
• Sondagem com base no ditado de
uma lista e uma frase.
Certamente, esse conjunto de informações foi norteador do planejamento
das propostas e intervenções que você
elaborou para que cada aluno avançasse na aprendizagem do sistema alfabético de escrita. Além disso, ajudou na
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definição dos agrupamentos para a realização das atividades em sala de aula.
A sondagem foi definida como o
instrumento que fornece dados para o
monitoramento institucional e, por isso,
desde o início do ano, foi realizada em
toda a rede seguindo o mesmo padrão.
Agora, no final deste período letivo, é
hora de retomá-la para o planejamento
do próximo ano.
A última sondagem deve ser realizada seguindo as mesmas orientações já
dadas. Com ela concluída, é hora de
comparar esses resultados com os da
primeira, que foi o marco zero. A expectativa é de que o mapa de acompanhamento revele que os alunos avançaram
no conhecimento do sistema alfabético
de escrita em relação a si mesmos e
ao grupo. Caso o mapa de acompanhamento não mostre avanço no aprendizado, é fundamental que você exponha
os fatores que contribuíram para esse
resultado.

A análise das sondagens e do mapa
de acompanhamento e as sugestões
para a continuidade do trabalho devem
ser feitas por você, junto com a coordenação pedagógica. Organize esses documentos em uma pasta ou envelope
individual para dar à professora, ou ao
professor, do próximo ano. Assim, ela,
ou ele, poderá utilizar os dados como
base para a continuidade do trabalho
pedagógico, até que a criança alcance
a escrita alfabética.
PALAVRAS PARA A
SONDAGEM FINAL
LISTA
PELOURINHO
CABULA
ONDINA
BONFIM
COUTOS
FRASE PARA A SONDAGEM FINAL
A PRAIA DE ONDINA É BONITA.
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Evelyn de Jesus
EM Arte e Alegria
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anexo
livro coletivo de reescrita de contos populares
Professor(a): use as páginas a seguir para a versão final da reescrita coletiva do conto O espelho mágico, a
ser feita por você ou pelos alunos com escrita alfabética escolhidos para esta tarefa (atividade 2E, página 21).
Para a produção da capa e da contracapa do livro da classe, recorte duas cartolinas do tamanho da área demarcada
(17x19 cm) e combine com a turma quem serão os ilustradores da frente e do verso deste livro coletivo.
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