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no mundo dos contos clássicos
Você já deve ter acompanhado a leitura de diferentes contos
clássicos ou lido alguns deles, não é mesmo? São histórias em que
costumam aparecer personagens com dons de encantamento ou
capazes de coisas mirabolantes -- como fadas, bruxas, feiticeiros
e duendes. Esses personagens atuam para atrapalhar ou ajudar
crianças, jovens ou adultos, que sempre vivem momentos de
tensão e de conflito, tendo de solucionar algum problema para que
consigam um final feliz. Nesta sequência, você conhecerá alguns
desses contos e, primeiro com todos os colegas e depois com um
parceiro, reescreverá dois deles para compor um pequeno livro.

1 A Que tal recordar alguns contos que você, talvez, já conheça?
Junto com seu colega de dupla, leia cada trecho e identifique a que
história corresponde. Em seguida, escreva o título.

O

primeiro porquinho andou, andou e encontrou um

homem com um feixe de palha.

– Por

O

favor, me dá palha para fazer uma casa?

jovem achou que valeria a pena tentar; afinal,

o gato parecia inteligente e astuto.

Deu-lhe,

então,

um saco e um par de botas, desejou-lhe muito boa sorte
e deixou-o partir.
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A

menina ia por uma trilha quando, de repente,

apareceu-lhe na frente um lobo enorme, de pelo escuro
e olhos brilhantes.

Alguns

Ela

meses depois, o desejo da rainha foi atendido.

deu à luz uma menina de cabelos bem pretos, pele

branca e face rosada.

Você e seu colega conhecem outros contos clássicos? Se sim,
escrevam os títulos nas linhas a seguir:

1 B Na roda de hoje, compartilhe com os colegas o título de cada
história e, também, a lista de outras conhecidas por você
e seu colega de dupla. Fique atento ao ouvir os títulos registrados
pelas demais duplas, pois isso fará com que você se recorde de
outras histórias ou até conheça alguma história nova. Em seguida,
aprecie os livros trazidos pela professora, ou pelo professor.
8
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1 C Você já ouviu ou leu um conto clássico em que dois irmãos
ficam perdidos na floresta e encontram uma casa feita de doces?
Acompanhe a leitura do conto João e Maria.

João
Às

Maria

e

margens de uma extensa mata existia, há muito

tempo, uma cabana pobre, feita de troncos de árvore, na
qual morava um lenhador com sua segunda esposa e dois
filhinhos, nascidos do primeiro casamento.
chamava

A

João,

e a menina,

Maria.

O

garoto se

vida sempre fora difícil na casa do lenhador, mas

naquela época as coisas haviam piorado ainda mais: não
havia pão para todos.

– Minha

mulher, o que será de nós?

por morrer de necessidade.
primeiras...

– Há

uma solução...

malvada.

– Amanhã

–

E

Acabaremos

todos

as crianças serão as

disse a madrasta, que era muito

daremos a

João

e

Maria

um pedaço de

pão, depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos.

O

lenhador não queria nem ouvir falar de um plano

tão cruel, mas a mulher, esperta e insistente, conseguiu
convencê-lo.

No

aposento ao lado, as duas crianças tinham

escutado tudo, e

Maria desatou a chorar.
– João, e agora? Sozinhos na mata, estaremos
perdidos e morreremos.
– Não chora – tranquilizou-a o irmão. – Tenho uma
ideia. Esperou que os pais estivessem dormindo, saiu da
cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que
brilhavam no clarão da lua e as escondeu no bolso.
Depois, voltou para a cama.
No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as
crianças.
– Vamos cortar lenha na mata. Este pão é para vocês.
Partiram os quatro. O lenhador e a mulher na frente,
3º BIMESTRE
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as crianças, atrás.

A

cada dez passos,

João

deixava

cair no chão uma pedrinha branca, sem que ninguém
percebesse.

Quando chegaram bem no meio da mata, a
madrasta disse:
– João e Maria, descansem enquanto nós vamos rachar
lenha para a lareira. Mais tarde passaremos para pegar
vocês.
Após longa espera, os dois irmãos comeram o pão e,
cansados e fracos como estavam, adormeceram. Quando
acordaram, era noite alta e, dos pais, nem sinal.
– Estamos perdidos! Nunca mais encontraremos o
caminho de casa! – soluçou Maria.
– Esperemos que apareça a lua no céu, e acharemos o
caminho de casa – consolou-a o irmão.
Quando a lua apareceu, as pedrinhas que João tinha
deixado cair pelo atalho começaram a brilhar; seguindoas, os irmãos conseguiram voltar até a cabana.
Ao vê-los, os pais ficaram espantados. Em seu íntimo,
o lenhador estava até contente; mas a mulher, assim que
foram deitar, disse que precisavam tentar novamente,
com o mesmo plano. João, que tudo escutara, quis sair
à procura de outras pedrinhas, mas não pôde, pois a
madrasta trancara a porta.
Mariazinha estava desesperada:
– Como poderemos nos salvar desta vez?
– Daremos um jeito, você vai ver – respondeu o irmão.
Na madrugada seguinte, a madrasta acordou as
crianças e foram novamente para a mata. Enquanto
caminhavam, Joãozinho esfarelou todo o seu pão e o
da irmã, fazendo uma trilha. Desta vez afastaram-se
ainda mais de casa e, chegando a uma clareira, os pais
deixaram as crianças com a desculpa de cortar lenha,
abandonando-as.
João e Maria adormeceram, por fome e cansaço, e,
quando acordaram, estava muito escuro. Maria desatou
a chorar.
10
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Mas,

desta vez, não conseguiram encontrar o caminho:

os pássaros da mata tinham comido todas as migalhas.

Andaram

por muito tempo, durante a noite, e, após um

breve descanso, caminharam o dia seguinte inteirinho,
sem conseguir sair daquela mata intensa.

Estavam

com tanta fome que comeram frutinhas azedas

e retomaram o caminho.

Quando

o sol se pôs, deitaram-

se sob uma árvore e adormeceram.

O

piar de um passarinho branco que voava sobre suas

cabeças, como querendo convidá-los, acordou-os.

Seguiram

o passarinho e, de repente, se viram diante

de uma casinha muito mimosa.

Aproximaram-se,

curiosos,

e admiraram-se ao ver que o telhado era feito de

chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba.

– Viva! – gritou João.
E correu para morder

Mariazinha

uma parte do telhado, enquanto

enchia a boca de bolo, rindo.

Ouviu-se,

então,

uma vozinha aguda, gritando no interior da casinha:

– Quem está o teto mordiscando e as paredes roendo?
Nada assustadas, as crianças responderam:
– É o Saci-Pererê que está zombando de você!
E continuaram deliciando-se à vontade.
Mas subitamente abriu-se a porta da casinha e saiu uma
velha muito feia, mancando, apoiada em uma muleta. João
e Maria assustaram-se, mas a velha lhes deu um largo
sorriso, com a boca desdentada.
– Não tenham medo, crianças. Vejo que têm fome, a
ponto de quase destruir a casa. Entrem! Vou preparar
uma jantinha.
O jantar foi delicioso, e gostosas também as caminhas
macias aprontadas pela velha para João e Maria, que
adormeceram felizes.
Não sabiam, os coitadinhos, que a velha era uma bruxa
que comia crianças e, para atraí-las, tinha construído
a casinha de doces. Agora ela esfregava as mãos,
satisfeita.
3º BIMESTRE
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– Estão

Porém,
estão um pouco magros. É preciso fazer alguma coisa.
Na manhã seguinte, enquanto ainda estavam dormindo,
a bruxa agarrou João e o prendeu em um porão escuro;
depois, com uma sacudida, acordou Maria.
– De pé, preguiçosa! Vá tirar água do poço, acenda o
fogo e apronte uma boa refeição para seu irmão. Ele está
fechado no porão e tem de engordar bastante. Quando
chegar no ponto, vou comê-lo.
Mariazinha chorou e desesperou-se, mas foi obrigada a
obedecer. Cada dia cozinhava para o irmão os melhores
quitutes. E também, 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 acenda o fogo logo cedo e coloque
água para ferver. Magro ou gordo, pretendo comer seu
irmão. Venho esperando há muito tempo!
A menina chorou, suplicou, implorou, em vão.
Na manhã seguinte, Mariazinha tratou de colocar no
fogo o caldeirão cheio de água, enquanto a bruxa estava
ocupada em acender o forno, dizendo que ia preparar o
pão – mas, na verdade, queria assar a pobre Mariazinha.
E, do João, faria um cozido.
Quando o forno estava bem quente, a bruxa disse a
Maria:
– Entre ali e veja se está na temperatura certa para
assar o pão.
Mas Maria, que já compreendera, não caiu na
armadilha.
– Como se entra no forno? – perguntou ingenuamente.
– Você é mesmo uma boba! Olhe para mim! – E enfiou a
12
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cabeça dentro do forno.

Mariazinha, então, mais que depressa deu-lhe um
empurrão, enfiando-a no forno, e fechou a portinhola
com a corrente. E a bruxa malvada queimou até o último
osso.
Maria correu ao porão e libertou o irmão. Abraçaramse chorando lágrimas de alegria; depois, nada mais
tendo a temer, exploraram a casa da bruxa. E quantas
coisas acharam! Cofres e mais cofres, cheios de pedras
preciosas e de pérolas.
– Reluzem mais do que as minhas pedrinhas – disse
João – Vou levar algumas para casa.
E encheu os bolsos de pérolas. Com seu aventalzinho,
Maria fez uma trouxinha com diamantes, rubis e
esmeraldas. Deixaram a casa da feiticeira e avançaram
pela mata, mas não sabiam para que lado deveriam ir.
Andaram bastante, até chegar perto de um rio.
– Como vamos atravessar o rio? – disse Maria,
pensativa. – Não vejo ponte em nenhum lado.
– Também não há barcos – acrescentou João. – Mas,
lá adiante, estou vendo um marreco. Quem sabe nos
ajudará?
Gritou na direção, mas o marreco estava longe e
pareceu não escutá-lo. Então João começou a entoar:
– Senhor marreco, bom nadador, somos filhos do
lenhador, nos leve para a outra margem, temos de seguir
viagem.
O marreco aproximou-se docemente. João subiu em
suas costas e acenou para a irmã fazer o mesmo.
– Não, disse Maria. – Um de cada vez, para não cansar
demais o bichinho.
E assim fizeram. Um de cada vez, atravessaram o rio na
garupa de um marreco e, após agradecer carinhosamente,
continuaram seu caminho.
Depois de algum tempo, perceberam que conheciam
aquele lugar. Certa vez tinham apanhado lenha naquela
3º BIMESTRE
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clareira, de outra vez tinham ido colher mel naquelas
árvores.

Finalmente,

Começaram

avistaram a cabana de um lenhador.

a correr naquela direção, escancararam a

porta e caíram nos braços do pai, que, assustado, não
sabia se ria ou chorava.

Quanto

remorso sentira desde que abandonara

os filhos na mata!

Quantos sonhos horríveis tinham
perturbado suas noites! Cada porção de pão que comia
ficava atravessada na garganta.
Por grande sorte, a madrasta ruim, que o obrigara a
se livrar dos filhos, já tinha morrido.
João esvaziou os bolsos, retirando as pérolas que
havia guardado; Maria desamarrou o aventalzinho e
deixou cair ao chão uma chuva de pedras preciosas.
Agora já não deveriam mais temer nem a miséria nem
a carestia. E assim, desde aquele dia, o lenhador
e seus filhos viveram na fartura, sem mais nenhuma
preocupação.
EXTRAÍDO DE ALFABETIZAÇÃO – LIVRO DO ALUNO. COLETÂNEA DE TEXTOS (VOL. 2).
BRASÍLIA: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDESCOLA, 2000, PP. 15 A 19

Depois de ouvir a história, participe da roda de conversa discutindo
as seguintes questões:
a) Por que o lenhador e a esposa decidem abandonar as crianças?
b) Como as crianças descobrem o plano do pai e da madrasta?
O que João faz depois de descobrir esse plano?
c) Depois que são deixadas na floresta pela primeira vez, o que
as crianças fazem?
d) Por que João não consegue pegar pedrinhas quando descobre
que ele e a irmã serão abandonados novamente? O que ele faz?
e) Por que João e Maria não conseguem encontrar o caminho de
casa? O que aconteceu com o farelo de pão?
f) O que a bruxa oferece para João e Maria entrarem em sua casa?
O que ela os vê fazendo?
14
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g) No dia em que a bruxa decide comer João, o que Maria faz?
Por que ela pergunta à bruxa como se entra no forno?
h) O que acontece com os meninos quando deixam a casa da bruxa
e chegam perto de um rio?

1 D Você ouvirá novamente o conto João e Maria e, durante a
leitura, discutirá com os colegas sobre a passagem de tempo na
história, com base nas perguntas feitas pela professora, ou pelo
professor. Escute o conto atentamente e participe da conversa!
1 E Desta vez, vocês conhecerão Os elfos. Considerando esse título
e sabendo que é um conto clássico, discuta com os colegas:
a) Vocês sabem quem são os elfos?
b) Como imaginam que sejam?
Leia ou acompanhe a leitura do conto.

Os

elfos

Era uma vez um sapateiro que tinha ficado tão pobre,
mesmo sem culpa nenhuma, que a única coisa que lhe
restara era um pedaço de couro que dava para fazer um
único par de sapatos.

De noite, ele cortou o molde dos

sapatos, planejando começar a trabalhar neles no dia
seguinte.

Depois, de consciência tranquila, foi calmamente
para a cama, entregou-se a Deus, e adormeceu.
De manhã, rezou suas orações e ia se sentar para
começar a trabalhar quando viu que os sapatos estavam
prontinhos em cima da banca.

Ficou

Pegou

tão espantado que nem sabia o que pensar.

os sapatos e olhou de perto.

Não

havia um único

ponto irregular e estava perfeito como se tivesse sido
feito por um mestre-artesão.

Melhor

ainda: logo chegou um cliente que gostou

tanto dos sapatos que pagou por eles mais do que seria
o preço normal.

Com

o dinheiro, o sapateiro podia

3º BIMESTRE
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comprar um pedaço de couro que dava para fazer dois
pares de sapatos.

Novamente,

ele deixou os moldes cortados de noite,

antes de ir deitar, pretendendo trabalhar neles com
mais ânimo no dia seguinte.

Mas

nem precisou, porque,

quando se levantou, os sapatos já estavam prontos.

E

também logo chegaram compradores, que lhe pagaram

o suficiente para que ele comprasse couro para quatro
pares novos.

Na

manhã seguinte, ele encontrou os quatro pares

prontos.

E

assim continuou: os sapatos que ele deixava

cortados de noite estavam terminados de manhã.

Em

pouco tempo ele estava conseguindo se manter

decentemente e, daí a mais um pouco, estava rico.

Numa

noite, pouco antes do

Natal,

depois que o

sapateiro tinha cortado o couro e eles estavam se
preparando para ir dormir, ele disse para a mulher:

–E

se a gente ficasse acordado hoje para ver quem é

que está nos ajudando?

A

mulher gostou da ideia e deixou a lâmpada acesa.

dois se esconderam num canto, atrás de umas
ficaram esperando.

À

Os
roupas, e

meia-noite, dois homenzinhos nus e com ar muito

esperto entraram, sentaram-se diante da banca de

trabalho, pegaram as peças que estavam cortadas e

começaram a furar, a costurar e a martelar com tanta
rapidez e agilidade em seus dedinhos pequenos que o
sapateiro nem acreditava, de tão espantado.

Trabalharam

sem um momento de descanso, até que os sapatos
estavam prontinhos, em cima da banca.
correndo e foram embora.

Então

saíram

Na manhã seguinte, a mulher disse:
– Esses homenzinhos nos fizeram ficar ricos. Devíamos
mostrar a eles como estamos gratos. Eles devem ter
frio, coitados, correndo de um lado para outro sem nada
para vestir. Sabe de uma coisa? Vou fazer umas camisas

16
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e calças para eles, e coletes, e casacos...
fazer uns pares de sapatos.

– Ótima ideia –
Naquela noite,

E

você podia

disse o sapateiro.

quando aprontaram tudo, deixaram os

presentes em cima da banca de trabalho, em vez dos
moldes de couro cortado.

Depois

se esconderam para

ver o que os homenzinhos iam fazer.

À

meia-noite, lá chegaram correndo, prontos para

trabalhar.

De

início, ficaram meio intrigados ao ver

aquelas roupinhas, em vez do couro cortado.
pulos de alegria.

Ligeiros

Mas

deram

como relâmpago, vestiram as

roupinhas lindas, se ajeitaram todos e cantaram:

– Estamos

lindos,

tão elegantes,

sem mais trabalho,
como era antes...

Pularam

e dançaram, saltaram por cima das cadeiras e

dos bancos, e finalmente saíram pela porta afora, sem
parar de dançar.

Depois

disso, nunca mais voltaram, mas

o sapateiro continuou prosperando até o fim de seus
dias, porque tudo em que ele punha as mãos dava certo.
EXTRAÍDO DE BENNETT, WILLIAM J. SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO: LUIZ RAUL MACHADO.
O LIVRO DAS VIRTUDES (ANTOLOGIA). RIO DE JANEIRO: NOVA FRONTEIRA, 1995, PP. 251 E 252

Agora que já conhece mais essa história, discuta com os colegas
as questões:
a) Como são os elfos? O que o autor escreve sobre eles?
b) Como o casal de velhos descobre quem faz os sapatos perfeitos?
c) Vocês observaram se esse conto também traz palavras e
expressões que indicam a passagem do tempo, como no conto João
e Maria? Se sim, quais são essas palavras?

3º BIMESTRE
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2 A Antes de conhecer mais um conto clássico, converse com os
colegas sobre as questões:
a) O título do conto que você conhecerá é O lobo e os sete
cabritinhos. Com base nesse título, o que acha que poderá acontecer
nessa história?
b) Qual personagem você acredita que causará problemas no conto?
Agora leia ou acompanhe a leitura do conto.

O

lobo e os sete cabritinhos

Era uma vez uma velha cabra que tinha sete cabritinhos,
e os amava como as mães amam os filhos. Certo dia, ela
teve de ir à floresta em busca de alimento e recomendou
aos sete cabritinhos:

– Tenho de ir à floresta, meus queridinhos, e vocês
devem tomar muito cuidado com o lobo, que é muito mau
e perigoso. Se ele entrar aqui em casa, devorará vocês
todos, inteirinhos, da cabeça aos pés. Ele muitas vezes
se disfarça, mas é fácil reconhecê-lo logo, por sua voz
áspera e seus pés muito pretos.
– Nós tomaremos o maior cuidado, mamãezinha –
prometeram os cabritos. – Pode ir tranquila.
A cabra se pôs a caminho, menos preocupada.
Não tardou muito e alguém bateu na porta de entrada da
casa e gritou:
– Abram, meus filhos. Sua mãe voltou, trazendo coisas
muito gostosas para vocês.
Os cabritinhos, porém, perceberam que quem chegara
fora o lobo: a voz era áspera, muito desagradável!
– Não abrimos, não! – gritaram os cabritinhos. – Você
não é nossa mãe! Ela tem uma voz doce, suave, e não essa
sua voz feia e áspera.
O lobo foi então a um armazém e comprou uma boa
quantidade de giz, que comeu, para afinar a voz. E, feito
isso, tornou a ir bater na casa de Dona Cabra, gritando:
– Abram, meus filhos. Sua mãe voltou, trazendo umas
18
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coisas muito gostosas para vocês.

Os seus pés, porém, apareciam embaixo da porta, e os
cabritinhos viram os seus pés pretos e gritaram:
– Não vamos abrir a porta! Nossa mãe não tem os pés
pretos como os seus. Você é o lobo!
O lobo foi então a uma padaria e pediu ao padeiro:
– Esfregue um pouco de massa de pão nos meus pés, que
estão machucados.
O padeiro atendeu a seu pedido, e o lobo foi procurar o
moleiro, e disse-lhe:
– Faça o favor de espalhar farinha de trigo nos meus
pés.
“Ele deve estar querendo iludir alguém para apanhá-lo”
– pensou o moleiro.
E se negou a satisfazer o pedido do lobo. Mas este o
ameaçou:
– Se não fizer o que estou pedindo, eu o devoro!
Amedrontado, o moleiro fez o que o lobo queria. Na
verdade, é o que faria outro qualquer.
E o maldito animal voltou à casa de Dona Cabra, e
bateu na porta, gritando:
– Abram a porta, meus filhos. Sua mãe voltou para
casa, trazendo para vocês tudo que havia de bom na
floresta.
– Então, mostre primeiro seus pés, para vermos se é
mesmo nossa mãezinha! – replicaram os cabritinhos.
O lobo então mostrou os pés, e os cabritinhos, vendo
que eles eram brancos, acreditaram que ele estava dizendo
a verdade, e abriram a porta. E quem apareceu foi o lobo!
Os pobres cabritinhos ficaram aterrorizados e trataram
de se esconder. O primeiro debaixo da mesa, o segundo
debaixo da cama, o terceiro no forno, o quarto na
cozinha, o quinto no armário, o sexto debaixo da tina de
lavar roupa, o sétimo na caixa do relógio. Não adiantou.
O lobo descobriu todos eles e engoliu um a um, com
incrível voracidade. Só o cabritinho caçula, que estava na
3º BIMESTRE
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caixa do relógio, conseguiu escapar.

Tendo se saciado, o lobo saiu e, com o estômago muito
pesado, sentiu sono e foi dormir debaixo de uma árvore.
Pouco depois, a cabra voltou para casa. Coitada! Em que
estado a encontrou! A porta da rua estava escancarada,
a mesa, as cadeiras e os bancos de pernas para o ar, a
tina de lavar roupa despedaçada, as colchas e os lençóis
atirados ao chão.
Dona Cabra procurou os filhos, mas não os encontrou
em lugar algum. Chamou-os, um a um, pelo nome, em voz
bem alta, mas em vão. Afinal, ouviu a voz do caçula, uma
voz muito fraquinha dizendo:
– Estou na caixa do relógio, mamãezinha!
Ela o tirou de lá, e o cabritinho contou-lhe o que
acontecera, que o lobo devorara todos os outros. É
fácil imaginar o desespero da pobre cabra. Sem saber o
que fazer, desorientada, ela saiu de casa, acompanhada
pelo único filho que lhe restava, e, um pouco adiante, viu
o lobo dormindo embaixo de uma árvore, e roncando tão
alto, tão forte, que até os galhos da árvore balançavam.
E, ao olhá-lo, ela notou que alguma coisa estava se
movendo vivamente em sua barriga imensa.
– Meu Deus! – disse ela – será possível que meus
pobres filhos ainda estejam vivos?
Mandou, então, o caçula correr até sua casa, buscar
uma tesoura, uma agulha e linha. O cabritinho foi e voltou
rapidamente com a tesoura, a agulha e a linha.
Sem perder um minuto, a cabra cortou a barriga do
lobo, e, mal começara a cortar, apareceu a cabeça de um
cabritinho. Ela cortou mais depressa e, em pouco tempo,
os seis cabritinhos estavam fora da barriga do lobo, bem
vivos e dispostos. Em sua voracidade, a fera, querendo
comê-los todos, nem tivera tempo de mastigar, e eles
foram engolidos sem se ferirem.
Vendo salvos todos os seus filhos, disse D. Cabra:
– Agora, tragam depressa pedras bem grandes, para
20
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enchermos o estômago desse amaldiçoado, enquanto ele
ainda estiver dormindo.

Diligentemente, os sete cabritinhos trouxeram as

pedras e as enfiaram dentro da barriga da fera quantas ali
couberam.

A mãe, sem perda de tempo, coseu a barriga do
lobo e, levando os filhos, tratou de fugir o mais depressa
que pôde.
Quando o lobo acordou e levantou-se, com dificuldade,
sentiu uma sede devoradora, e tratou de ir a um poço
beber água. Ao caminhar, as pedras começaram a se
chocar umas com as outras dentro do seu estômago,
produzindo um ruído característico. Ele exclamou, então:
Ruídos, atritos
Tão feios, tão maus!
Comi seus cabritos,
Viraram calhaus!
E, quando chegou ao poço e debruçou-se para beber,
caiu dentro da água e morreu afogado. E, quando os
cabritos viram aquilo, saíram dançando e cantando:
“O lobo morreu! O lobo morreu!”
EXTRAÍDO DE JACOB E WILHELM GRIMM. CONTOS DE GRIMM – OBRA COMPLETA.
TRADUÇÃO DAVID JARDIM JÚNIOR. COLEÇÃO GRANDES OBRAS DA CULTURA UNIVERSAL,
VOL. 16. BELO HORIZONTE: VILA RICA, 2008, PP. 167 A 171
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2 B Vamos recontar a história O lobo e os sete cabritinhos?
Mas, antes, ajude a professora, ou o professor, a fazer uma lista
dos acontecimentos que não podem faltar nessa história.
Agora, sempre consultando a lista, vocês farão o reconto. Preste
muita atenção nos trechos que cada colega conta, ajude-os se achar
necessário, e, na sua vez, capriche ao retomar oralmente uma
pequena parte dessa história. Lembre-se também de usar palavras
como as que aparecem nos contos.
Bom trabalho!

2 C Você e os colegas ditarão à professora, ou ao professor, a
história O lobo e os sete cabritinhos. Para ajudar nessa tarefa, além
do reconto que fizeram, consultem também a lista de episódios.
2 D Agora que o conto O lobo e os sete cabritinhos foi ditado
integralmente, você e os colegas começarão a revisá-lo.
A professora, ou o professor, lerá o conto em voz alta para o grupo.
Procurem verificar que aspectos merecem atenção nessa revisão.
SIM

PRECISA REVISAR

Todos os episódios listados no planejamento
estão na história e bem relacionados?

Palavras que indicam a passagem do tempo
no conto foram usadas?

As falas dos personagens estão presentes?

Depois de discutir com os colegas o que é preciso revisar, vocês
começarão a tarefa procurando aperfeiçoar o conto reescrito.
Nessa primeira revisão, procurarão verificar se faltam episódios
e se usaram uma linguagem que combina com os contos clássicos.
22
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3 A Entre os contos clássicos que você e os colegas conheceram
está Os elfos. Você o lerá novamente ou acompanhará a leitura mais
algumas vezes para conhecer bem a história.
3 B Agora que você e os colegas conhecem muito bem Os elfos,
participarão de outro reconto. Antes, como foi feito com O lobo e
os sete cabritinhos, liste os episódios importantes da história para
favorecer sua retomada. Depois, copie-os ou escreva-os nas linhas
a seguir.

Procure prestar muita atenção nas partes da história contadas pelos
colegas, dê dicas e os ajude quando necessário. Procure caprichar
no trecho que você recontará.
3º BIMESTRE
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3 C Hoje, você e seu colega de dupla iniciarão a reescrita do
conto usando as linhas desta página e da próxima. Siga todas
as orientações da professora, ou do professor, e use a lista de
episódios da atividade 3B para ajudar na produção.

ISABELA SILVA DA CONCEIÇÃO
EM JOÃO PEDRO DOS SANTOS

24
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3 D Hoje, você participará de uma revisão coletiva de trechos
do conto Os elfos. Essa revisão terá como foco a relação entre
os episódios e o uso de palavras e expressões que marcam a
passagem do tempo e as que ajudam a evitar a repetição de
palavras, como elfos. Preste muita atenção nessa revisão coletiva
e dê sua contribuição!
3 E Você e seu parceiro de dupla retomarão a reescrita de
Os elfos para revisar o texto. Com base na lista de episódios,
verifique se:
• todos eles estão presentes no conto que reescreveram.
• os episódios estão relacionados e bem explicados para o leitor.
• o texto indica a passagem do tempo.
Novamente, não apague o que você escreveu. Use as marcas de
revisão, registradas no quadro, e anote o que for preciso nas linhas
em branco da folha. Bom trabalho!

3 F Hoje, você e seu colega de dupla se reunirão com outra
dupla de colegas. A proposta é que vocês leiam um trecho do
conto reescrito pelos colegas e indicado pela professora, ou pelo
professor, observando a pontuação usada. Use as linhas a seguir
para anotar as dicas dadas para melhorar a pontuação utilizada
pelos colegas.

Agora, junto com seu colega de dupla, retome a reescrita produzida
e revise o trecho, considerando as sugestões oferecidas pelos
colegas sobre a pontuação.
26
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3 G A revisão que você realizará hoje será sobre a grafia de
algumas palavras que aparecem no conto Os elfos. Para isso,
coletivamente, vocês ditarão à professora, ou ao professor,
as palavras e expressões que podem ser usadas por todos os
que reescreveram essa história, tais como era uma vez, velho e
sapateiro. Ao final, copie-as nas linhas a seguir.

3 H Agora que você e seu colega terminaram a revisão do conto
reescrito, é hora de passá-lo a limpo na folha que irá para o livro.
Ela se encontra no anexo deste caderno, nas páginas 56 e 57.
Essa será uma tarefa trabalhosa, pois é preciso prestar muita
atenção nos trechos e nas palavras revisadas. A professora, ou
o professor, indicará os trechos que você deverá copiar, sempre
contando com a ajuda de seu colega. Capriche na letra!

3 I Agora que o conto reescrito já foi passado a limpo, planeje
as ilustrações para a capa e a contracapa, que se encontram nas
páginas 55 e 58. Converse com seu colega de dupla e combinem
quem ficará responsável por fazer cada uma dessas páginas.
Em seguida, capriche na produção daquela que ficou para você!
Registre também o título do livro na capa – No mundo dos contos
clássicos – e o nome de vocês. Depois disso, é hora de montar o
livro, colocando as páginas em ordem e numerando-as.
A professora, ou o professor, poderá grampeá-las.
3º BIMESTRE
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4 Você ouviu várias vezes a leitura do conto João e Maria. Hoje,
você irá reescrever um pequeno trecho dessa história, continuando
a parte já escrita. Para apoiar essa produção, coletivamente, você
e os colegas ditarão à professora, ou ao professor, os episódios
do trecho a ser reescrito. Procure, então, seguir essa lista para
reescrever essa parte final do conto.
Bom trabalho!

Na

Mariazinha tratou de colocar no
fogo o caldeirão cheio de água, enquanto a bruxa estava
ocupada em acender o forno, dizendo que ia preparar o
pão – mas, na verdade, queria assar a pobre Mariazinha.
E, do João, faria um cozido.
Quando o forno estava bem quente, a bruxa disse
a Maria:
– Entre ali e veja se está na temperatura certa para
assar o pão.
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EM BARÃO DO RIO BRANCO
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CONTOS POPULARES DA
CULTURA BRASILEIRA

VÂNIA MEDEIROS
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contos populares da cultura brasileira
1 A Você já parou para pensar que, assim como acontecem com
as narrativas africanas, também aqui no Brasil muitas histórias são
contadas e recontadas ao redor de fogueiras, em praias ou ao som de
modas de viola ou de uma sanfona? Na cultura brasileira, muitos são
os contos assim ouvidos e aprendidos, que depois foram escritos em
livros por autores que se dedicam a pesquisá-los. Conheça algumas
dessas histórias populares da cultura brasileira e divirta-se com elas!
2 A Pedro Malasartes é um personagem que faz parte de inúmeros
contos populares brasileiros. Antes de ouvir a leitura de um conto em
que ele aparece, conheça-o um pouco, lendo ou acompanhando a
leitura do texto a seguir.

Pedro

das artes más

Pedro Malasartes é um personagem que surgiu durante
a Idade Média, na Península Ibérica, e chegou para ficar no
nosso folclore. Seu nome vem do espanhol malas artes
(“artes más”), e suas histórias, em geral, apresentam
aventuras que se desenrolam com base em ideias bem

Pedro. Outras são ingênuas e algumas, até,
têm um pouquinho de crueldade.
Ele é um personagem que não tem moradia fixa. Passeia
de lugar em lugar, procurando um cantinho para dormir,
um lugar para comer, um jeito de ganhar dinheiro, mesmo
espertas de

que para isso tenha de enganar alguém que se acha mais
esperto do que ele.

Pedro também gosta muito de se vingar
de gente maldosa e egoísta.
Muitas histórias são contadas como aventuras de Pedro
Malasartes. Afinal, sempre que alguém começa uma
história que tem um sujeito esperto tirando vantagem de
outro, rapidinho se torna mais um feito do

Malasartes.

FONTES: SALERNO, SILVANA. VIAGEM PELO BRASIL EM 52 HISTÓRIAS.
(SÃO PAULO: COMPANHIA DAS LETRINHAS, 2006). MACHADO, ANA MARIA.
HISTÓRIAS À BRASILEIRA - VOL. 2 (SÃO PAULO: COMPANHIA DAS LETRINHAS, 2004)
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2 B Hoje, você conhecerá uma história de Pedro Malasartes.
Antes, porém, a professora, ou o professor, apresentará o título do
conto. Junto com os colegas do grupo, conhecendo um pouquinho
sobre Malasartes e sabendo o nome da aventura dele, converse
sobre o que vocês acreditam que poderá acontecer na história.
Depois, compartilhe com os demais colegas as ideias que tiveram e
divirtam-se com o conto que ouvirão.

2 C A seguir, você encontrará mais uma história envolvendo Pedro
Malasartes. Antes de acompanhar a leitura em voz alta, converse
com os colegas sobre o que podem esperar que aconteça nessa
nova aventura, agora que conhecem bem o tal do Malasartes.

32
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A

árvore de dinheiro

Num

povoado muito distante do dinheiro da cidade

grande,

Malasartes

encontrou muita miséria durante

os dias em que por lá ficou.

Mas

devia haver alguém que levasse vantagem

diante de tanta miséria.

Esse

alguém era um homem

muito muquirana, que a gente do povoado chamava de

Turco. Não

que ele fosse turco, e, se fosse, isso

— pois deve
generoso. Mas que era

não justificaria sua ganância e egoísmo
haver turco no mundo que seja
ganancioso e egoísta, isso sim.

No

povoado, quase tudo era seu: a venda, os bois que

viravam carne e as vacas que davam leite, os cavalos que
ele alugava.

O Turco

Pedro

reparou bem nisso.

tinha o hábito de todas as manhãs ir contar

seu rico dinheirinho ao pé de uma árvore, perto da
vendinha.

Sempre

o levava consigo numa maleta, pois

não confiava nem na própria sombra.
aprontar uma para ele.

Certo

Pedro

dia, pouco antes da hora em que o

aparecia para contar o dinheiro,

resolveu

Turco

Malasartes pegou os
últimos reais que tinha no bolso (7 reais, em notas de
1 real) e amarrou-os na árvore, como se fossem frutos.
Logo em seguida, vinha chegando o Turco, que se
sentiu incomodado com a presença de Pedro. Este fingia
conversar com a árvore.
– O que você faz aqui, caipira? Vamos, saia daqui!
– Já estou saindo. Falta só um pouquinho para eu
conseguir umas notas de 100 reais.
– Como assim?
– É que esta árvore não é uma árvore qualquer.
Ela dá dinheiro.
– Rá, essa é boa! Está zombando de mim, é?
– Não, senhor, é verdade. Quer ver só? Olhe estas
notas aqui... uma, duas... sete notas de 1 real.
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– E tem de esperar amadurecer?
– Mas é claro. É que nem fruta, não pode pegar
verde, porque as notas verdes são só de 1 real.
Amadurecendo um pouquinho, viram notas de 10; mais um
tanto, 50; quando estão bem maduras, tornam-se notas
de 100. Eu só tenho de conversar com a árvore, que
ela me responde com muito dinheiro.
– Você não estaria interessado em vendê-la?
– De jeito nenhum! Com ela, tenho o dinheiro que
quiser. O único problema é que demora a nascer e
também a amadurecer. Já nasceram estas sete notas,
daqui a uma semana amadurecem.
– Nossa, é tempo pra cachorro, hein? – disse o
Turco, pensando em como conseguiria aquela árvore.
– É. Vou ter de esperar um tempão – concordou
Pedro, que percebeu a intenção do outro. – Acho que
até lá já terei virado comida de urubu, não é mesmo?
– Pois eu tenho uma proposta a lhe fazer. Compro a
árvore pela metade do dinheiro que tenho aqui na maleta.
Vejamos... – o Turco foi contando, nota por nota. Sete
mil reais. – Três mil e quinhentos. E então?
Pedro quase teve um troço. Era dinheiro até não
querer mais! Dava para comprar tudo o que queria:
comida, bugigangas aos montes. Conteve-se. Não poderia
aceitar assim, tão facilmente, a proposta, pois o Turco
poderia desconfiar.
– O senhor me desculpe, mas não vendo a árvore por
menos de 7 mil reais.
– Ora, você não está em condições de exigir tanto!
– Se o senhor não quiser, tudo bem. Eu espero as
notas amadurecerem.
– Está bem, você venceu – cedeu o Turco, antes que
Malasartes mudasse de ideia. – Meus 7 mil pela árvore e
pelos 7 reais que estão nela.
– Feito. Mas não se esqueça: quanto mais você
conversar com a árvore, mais rápido e em maior
34
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quantidade o dinheiro vai surgir.

O Turco

não perdeu tempo, seguindo as

Malasartes. Passou dias e noites
pedindo dinheiro para a árvore. Malasartes comprou
muita comida e sortimentos, além de um cavalo para
seguir viagem. O Turco, que não arredava pé da árvore,
dizia que pegasse o que quisesse lá na venda, pois não
precisaria de dinheiro, já que ficaria rico. E como Pedro
tinha um bom coração, distribuiu parte de sua riqueza à
gente do povoado, para que todos pudessem procurar
outro lugar, melhor, para viver, deixando o Turco, que
não era turco, experimentar o amargor da miséria.
recomendações de

EXTRAÍDO DE MENDES, RICARDO; MIRANDA, ERALDO. AS AVENTURAS DE PEDRO
MALASARTES. ILUSTRAÇÕES: DENISE RACHEL. SÃO PAULO: ELEMENTAR, 2013, PP. 39 A 41

2 D Agora que você conhece bem Pedro Malasartes e suas
aventuras, junto com os colegas da classe dite à professora,
ou ao professor, um pequeno texto informativo descrevendo
esse personagem: como ele é? O que costuma aprontar? Quais
os desafios que enfrenta? Que outros personagens aparecem
nas histórias? Onde essas histórias costumam acontecer?
Para ajudar a construir esse texto, a professora, ou o professor,
retomará a lista de características do personagem que vocês
elaboraram durante as sessões de leitura.
O texto ficará exposto no mural da sala, junto com vários retratos de
Pedro Malasartes que você e seus colegas produzirão em uma folha
avulsa, para que os colegas do 4º ou do 5º ano possam conhecê-lo
na atividade de finalização da sequência.
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3 A Você já deve saber que príncipes e princesas aparecem em
inúmeras histórias, não é mesmo? Não seria diferente por aqui:
esses personagens também aparecem em contos populares
brasileiros engraçados, emocionantes e até naqueles que dão uma
pontinha de medo.
Muitas das princesas desses contos não se casam com príncipes,
mas com algum jovem humilde que conseguiu fazer algo bem
especial para conquistá-las.
Hoje você ouvirá um conto em que aparece uma dessas princesas
e um desses jovens. Antes, converse com seu colega de dupla
sobre o que vocês acreditam que acontecerá na história, com base
no título e sabendo que, entre os personagens, estarão um jovem
humilde e uma linda princesa.
Depois de compartilhar com os colegas as ideias levantadas,
acompanhe a leitura da história e divirta-se!

3 B Assim como nos contos africanos, lidos no segundo bimestre,
nos contos populares brasileiros também há príncipes ou princesas
que foram encantados e se transformaram em animais, ainda que
por um tempo curto. Em alguns casos, o encantamento termina
com a ajuda de alguém especial. Em outras histórias, transformar-se
em um animal é que ajuda a resolver o problema.
Hoje, você ouvirá um desses contos. Leia o título e conversem
sobre o tipo de encantamento que pode aparecer nessa história e
sobre o que vocês acreditam que irá acontecer.
Depois da conversa, acompanhe a leitura do conto e preste atenção
no encantamento que ele apresenta.

4A Alguns escritores brasileiros dedicam, ou dedicaram, boa
parte de seu trabalho a pesquisar, a escrever ou mesmo a recriar
contos populares de diferentes regiões do país. Graças a eles, hoje
conhecemos tantas dessas histórias! Aqui, você conhecerá três
deles e alguns de seus livros.
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Ana Maria Machado nasceu em 1941, no Rio de
Janeiro. Escritora e tradutora, é autora de mais de 100
livros dedicados às crianças. entre eles, vários trazem
contos populares que ela ouviu quando era pequena ou
que coletou nas pesquisas que realiza, lendo outros
autores folcloristas, estudiosos da tradição oral
brasileira, e que reescreve à sua maneira.

Para saber mais sobre a autora, visite o site
www . anamariamachado . com . Conheça esta coleção
de contos populares escritos pela autora:

Nascido no Rio Grande do Norte, Luís da
Câmara Cascudo (1898-1986) foi um dos maiores
estudiosos do nosso folclore. Suas obras são

fonte de pesquisa e referência para outros autores.

Para conhecer mais sobre ele, consulte a área de
pesquisa escolar da Fundação Joaquim Nabuco (goo.
gl/IuwGg3, acesso em 14/5/2016). alguns livros de
contos de Câmara Cascudo:
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Ricardo Azevedo nasceu em São Paulo, em 1949.
É escritor, ilustrador, compositor e pesquisador. Autor
de vários livros para crianças e jovens, tem um interesse
muito grande pela cultura popular brasileira, dedicando-se
a estudos e pesquisas sobre nossa literatura e nossa
música também. seus livros sobre cultura popular trazem
uma diversidade de textos, como quadrinhas, adivinhas,
ditados, contos e até receitas.

Para conhecer mais sobre
ele, visite o site www.ricardoazevedo.com.br. A seguir,

conheça algumas obras dele que trazem contos populares:

Saiba

mais sobre um dos livros desse autor lendo a

indicação a seguir.

Imagine

diferentes animais nas

mais diversas aventuras, vivendo
situações inusitadas: já pensou
alguém ser mais forte do que
a onça?

Você

acredita que um

macaco ou uma tartaruga possam
enganá-la?

Nesse mundo criado
por Ricardo Azevedo, tudo pode
acontecer. Esperteza, malandragem e criatividade valem,
nesses 24 contos criados pelo autor, mais do que
força, garras e dentes afiados.
O livro também traz quadrinhas, apresentando um pouco
da cultura brasileira às crianças.
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4B Nas rodas de leitura semanais deste terceiro bimestre, entre
os livros presentes no acervo para retiradas estarão vários títulos
de contos populares brasileiros. Numa das semanas em que você
retirar um desses títulos, terá a tarefa de apresentá-lo aos colegas,
elaborando uma indicação. Indique o livro todo, caso contenha
apenas uma história, ou escolha um dos contos de que você
tenha gostado mais, quando o livro reunir vários. Depois, leia ou
acompanhe a leitura de cada uma das opções a seguir, assinalando
com um X todas as que ajudam a apresentar o livro que você retirou
ou o conto que decidiu indicar.
Título do conto ou do livro:

(
(
(
(

) É um livro ou um conto escrito por Ana Maria Machado.
) É um livro ou um conto escrito por Ricardo Azevedo.
) É um livro ou um conto escrito por Câmara Cascudo.
) É um livro ou um conto escrito por outro(a) autor(a):

(
(
(
(

) É um livro que traz vários contos.
) É um livro que apresenta uma única história.
) O livro ou o conto escolhido é sobre príncipes e/ou princesas.
) O livro ou o conto escolhido traz Pedro Malasartes como
personagem.
) O livro ou o conto escolhido traz um personagem encantado em
um animal.
) O livro ou o conto escolhido é de dar uma pontinha de medo.
) O livro ou o conto escolhido é muito engraçado.
) O livro ou o conto escolhido é de emocionar.
) As ilustrações são em preto e branco.
) As ilustrações são bem coloridas.
) As ilustrações estão presentes ao longo do conto.
) As ilustrações estão no começo e/ou no final do conto.
) As ilustrações são cheias de detalhes.
) O autor do livro ou do conto também o ilustrou.
) Não há ilustrações.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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Elabore uma ilustração registrando uma passagem do conto
escolhido por você.
Considerando as informações que você marcou, apresente o conto
escolhido ou o livro aos colegas. Procure compartilhar com eles
também o que mais chamou sua atenção, o que mais gostou e a
ilustração elaborada, explicando o que ela conta da história.

4C Como você já sabe, a finalização desta sequência terá como
foco apresentar Pedro Malasartes aos colegas de uma classe do
4º ou do 5º ano. Nesta atividade, vocês prepararão esse evento.
Parte 1 – Escolha do grupo a ser convidado e elaboração de
convite coletivo.
Parte 2 – Escolha de um conto a ser lido em voz alta para os
convidados.
Parte 3 – Ensaios pelos leitores escolhidos do conto a ser lido
e do texto informativo.
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análise e reflexão sobre a língua
1A A professora, ou o professor, ditará um pequeno texto que
você deve registrar nas linhas a seguir.

1B Na atividade anterior, você e os colegas discutiram a grafia de
palavras nas quais se poderia usar M ou N. As palavras discutidas
estão registradas nos quadros a seguir. Observe-as e identifique as
letras que aparecem depois do M e depois do N.
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PALAVRAS ESCRITAS COM M

PALAVRAS ESCRITAS COM N
LINDA

CAMPONESA
EMPREGADA
EMPADÃO
BAMBU
LAMPARINA

PRINCESA
AJUDANTE
PREPARANDO
JANTAR
FRANGO
SENTARAM
BANCOS

DEPOIS DO M:

DEPOIS DO N:

Agora, faça o mesmo, mas analisando estes outros conjuntos de
palavras. Acrescente as novas letras que aparecerem depois de
M e de N nas linhas a seguir.
PALAVRAS ESCRITAS COM M:
EMPREGO
CAMPEÃO
IMPERFEITO
EMBARQUE
TAMBOR
COMPUTADOR
TOMBO
EMPADA
LÂMPADA

PALAVRAS ESCRITAS COM N:

CONVENTO
LARANJA
ENFEITE
BRONQUITE
DESENLACE
GENRO
TENSO
ANZOL
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1C Nas atividades anteriores, você identificou que decidir quando
usar M ou N no meio das palavras e seguidos de consoantes pode
causar dúvidas. Também observou que o M aparece apenas quando
é seguido de P ou de B, enquanto o N aparece antes de outras
consoantes.
Hoje, junto com seu colega, procure outras palavras com M ou N
no meio e seguidos de consoantes. Para isso, consultem textos do
próprio caderno, livros, dicionários e outros materiais presentes na
sala. Copie as palavras encontradas no quadro a seguir.
PALAVRAS ESCRITAS COM M:

PALAVRAS ESCRITAS COM N:

Agora, respondam:
Vocês encontraram palavras contendo M acompanhado de outras
consoantes que não sejam P e B? O que podem concluir?
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Depois de discutir as listas com os demais colegas da classe,
registre nas linhas a seguir as dicas compostas coletivamente
sobre quando usar M ou N no meio das palavras e acompanhados
de consoantes.

1D Em cada alternativa há uma palavra grafada incorretamente
quanto ao uso de M e N. Circule-a e escreva a forma correta abaixo.
ENCONTRO – FAMINTO – AMJO

CANSADO – ENPREGADO – ÍNDIO

PINCEL – PLAMTA – FONTE

LIMGUIÇA – PENTE – ONDA

QUANDO – AMBULÂMCIA – ANTA

AMPOLA – TAMPA – SANBA
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1E Complete as palavras usando M ou N.
AME

DOIM

MELA

CIA

U

BIGO

MA

TEIGA

BERI

BAU

CA

PEÃO

LI

PEZA

SO

BRA

LA

TERNA

A

TIGO

VE

TO

MORA

LA

SA

PARINA

GO

FONA

1F Como na atividade anterior, você deverá completar as palavras
usando as letras necessárias. Porém, desta vez, terá de considerar
não apenas o uso de M ou de N, mas as outras regularidades
ortográficas que já conhece.
QU, C

GU, J, G

EIJO

EPARDO

ERIDA

ARRA

OELHO

OELHO

EBOLA
IABO

AROTO

I

A

ITARRA

S, SS

M, N
BA

AÍDA
USTADO

A
MA

A

EXTA-FEIRA
OL
PÁ
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EJO

CARAN

ARO

DEIRA
TE

ACIDE
PAME

ACA
TA
CO
SE

BOR
VERSA
PRE

TO
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2 A Junto com seu colega de dupla, leia o trecho a seguir, extraído
do conto Os elfos. O mesmo trecho está escrito duas vezes, cada
qual apresentando uma pontuação diferente.

Numa

noite, pouco antes do

Natal,

depois que o

sapateiro tinha cortado o couro e eles estavam se
preparando para ir dormir, ele disse para a mulher:

–E

se a gente ficasse acordado hoje para ver quem

é que está nos ajudando?

Numa

noite, pouco antes do

Natal,

depois que o

sapateiro tinha cortado o couro e eles estavam se
preparando para ir dormir, ele disse para a mulher:

“E

se a gente ficasse acordado hoje para ver quem é

que está nos ajudando?”

Agora, discutam e respondam:
• Tem alguém falando nesse trecho do conto? Se sim, quem?

• Como sabemos quem está falando?

• Como o autor marcou no texto para que possamos saber quando
a história está sendo contada e quando o personagem fala? Como o
autor fez essa marcação em cada um dos trechos?
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2 B Na atividade anterior, você e os colegas discutiram a
pontuação usada no trecho de um conto. Agora, observe novos
trechos extraídos dos contos O lobo e os sete cabritinhos e João
e Maria. Em seguida, responda às questões junto com seu colega
de dupla.

E,

feito isso, voltou a bater na casa de

gritando:

– Abram,

Dona Cabra,

meus filhos, sua mãe voltou, trazendo umas

coisas muito gostosas para vocês.

O lobo foi, então, a uma padaria e pediu ao padeiro:
“Esfregue um pouco de massa de pão nos meus pés, que
estão machucados”.

Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta
disse:
– João e Maria, descansem enquanto vamos rachar
lenha para a lareira. Mais tarde passaremos para pegar
vocês.

Mariazinha

estava desesperada:

salvar dessa vez?”.

48

LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO

“Como

poderemos nos

ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA

• O que você e seu colega observam sobre a pontuação nesses
trechos? O que discutiram na atividade anterior também ajuda a
explicar a pontuação usada aqui?

• Depois de discutir com todo o grupo e com a professora, ou
o professor, vocês comporão um registro coletivo sobre o que
observaram sobre pontuação desses trechos. Copie esse registro.
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2C Nos trechos de falas apresentados na atividade 2B, o sinal de
travessão, quando utilizado, aparece no início. Observe agora, com
seu colega de dupla, os trechos a seguir.

– Não

abrimos, não!

– gritaram os cabritinhos. –
Você não é nossa mãe! Ela tem uma voz doce, suave,
não essa sua voz feia e áspera.

“Daremos

um jeito, você vai ver.”

– Meu Deus! –

disse ela.

pobres filhos ainda

– Será
estejam vivos?

–

e

respondeu o irmão.

possível que meus

• O que você e seu colega observaram sobre a pontuação nesses
exemplos? Como explicam esse uso?
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2 D A seguir, você encontra um trecho do conto O lobo e os sete
cabritinhos sem pontuação. Leia-o atentamente e, conversando com
seu colega de dupla, copie-o nas linhas abaixo, pontuando-o.

E

o maldito animal voltou à casa de

Dona Cabra

gritando abram a porta meus filhinhos a mamãe voltou
para casa trazendo tudo de bom que tinha na floresta
mostre primeiro seus pés para vermos se é mesmo nossa
mamãezinha disseram os cabritinhos

Depois de copiar o trecho e pontuá-lo, compare o que você e seu
colega fizeram com o trabalho da outra dupla. Procurem explicar
por que pontuaram o trecho desse modo e ouçam atentamente as
explicações dadas pelos colegas.
Em seguida, retome o trecho copiado e revise a pontuação, caso
queira modificar algo. Leia em voz alta o trecho da forma como está
pontuado para verificar se faz sentido para o leitor.
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2 E Uma dupla de crianças reescreveu um trecho do conto Os elfos
e não o pontuou. Copie o trecho novamente, pontuando-o da forma
como achar adequada. Não se esqueça de que a letra maiúscula
também é parte da marcação da pontuação de um texto.

na manhã seguinte a mulher disse esses homenzinhos
nos deixaram ricos e precisamos mostrar para eles
como ficamos gratos eles devem passar frio andando
sem roupas por isso vou fazer coletes calças camisas e
casacos para eles e você pode fazer uns sapatos

Depois de pontuar o trecho, reúna-se com o colega de dupla.
Juntos, vocês devem comparar e discutir a pontuação inserida
no texto. Se avaliar necessário, depois, revise a pontuação que
você inseriu.
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NOME:
ANO:

DATA:

escrita de lista
OLÁ,
ESCREVA NESTA FOLHA, DO MELHOR JEITO QUE CONSEGUIR, AS
PALAVRAS E A FRASE QUE A PROFESSORA, OU O PROFESSOR, VAI DITAR.
ESTA PÁGINA SERÁ DESTACADA E GUARDADA PARA QUE, NO FIM DO
ANO, VOCÊ POSSA VER O QUE APRENDEU.
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anexos
CAPA DO LIVRO NO MUNDO DOS CONTOS CLÁSSICOS
Use esta página para fazer a capa do livro No mundo dos contos clássicos, conforme
orientado na atividade 3I da sequência didática No mundo dos contos clássicos.
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anexos
Use estas páginas para a reescrita do conto Os elfos pedida na
atividade 3H da sequência No mundo dos contos clássicos.

56

LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO

3º BIMESTRE

57

anexos
Use esta página para fazer uma bela ilustração de contracapa
para o livro No mundo dos contos clássicos (atividade 3I).

58

LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO

