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VÂNIA MEDEIROS

REESCRITA DE CONTOS POPULARES

reescrita de contos populares
1 A No bimestre passado, você conheceu vários contos populares
brasileiros e se divertiu com eles, certo? Procure, nesta roda,
retomar algumas das histórias ouvidas e lidas, especialmente
aquelas que apresentam jovens simples e humildes, do povo, que
se casam com princesas.
Converse com seus colegas sobre esses contos.
• Como são esses jovens?
• O que fazem para vencer desafios e se casar com a princesa no final?
• Onde essas histórias acontecem?

1 B Você acompanhará a leitura de um conto popular. Antes,
porém, converse sobre as questões a seguir com os colegas:
• O título desse conto é Mata-Sete. Alguém conhece esse conto?
• Mata-Sete também é o apelido dado ao personagem central.
Sabendo que ele é um jovem humilde, o que acha que poderá
acontecer no conto?
• Que outros personagens podem aparecer na história?
Agora, acompanhe a leitura do conto que será feita pela professora,
ou pelo professor. Em alguns trechos da história, ela, ou ele, fará
algumas pausas para conversar sobre novas questões. Divirta-se
com o conto e boas conversas!

MATA-SETE
Era uma vez um alfaiate muito pobre e muito medroso. Um
dia estava ele costurando e sendo importunado pelas moscas.
Deu uma pancada com a mão em cima da mesa e reparou
que havia matado sete moscas de uma vez. Ficou radiante e
escreveu numa tábua:
– “Mata sete de uma vez” – e pregou esse letreiro na porta.
Sucedeu que o rei soube dessa fama e mandou chamar o
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alfaiate, que foi tremendo de medo. Lá chegando, o rei perguntou
se era verdade que ele matava sete num golpe e, ouvindo a
resposta do rapaz, disse que queria que provasse sua valentia.
Na floresta moravam dois gigantes ferozes que viviam
matando quem passava por perto. O rei mandou que MataSete fosse prender os dois gigantes. Mata-Sete foi em procura
dos gigantes, mais morto do que vivo, e, assim que ouviu
as pisadas dos dois, escondeu-se bem escondido. Os dois
gigantes chegaram muito cansados e estiraram-se na sombra
de umas árvores para dormir. Mata-Sete, assim que viu os dois
agarrados no sono, apanhou uma pedra e atirou com força
na cabeça de um deles. O gigante acordou, passou a mão na
cabeça, olhou para todos os lados e continuou no sono. Vai
Mata-Sete e joga outra pedra no segundo gigante. Este fez o
mesmo, mas não vendo vivalma dormiu de novo. Mata-Sete
repetiu a pedrada. O gigante acordou e balançou o companheiro
com toda vontade, protestando contra aquela brincadeira bruta
de bater com uma pedra na cabeça dele. O outro defendeuse acusando o amigo. Aquietaram-se, mas Mata-Sete seguiu
atirando pedras ora num, ora noutro e os dois gigantes
terminaram zangados, discutindo e agarraram-se numa luta de
morte, caindo pelos barrancos, derrubando árvores, até que
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ficaram cobertos de sangue e quase mortos. Mata-Sete tirou
a espada de um gigante e acabou de matar os dois grandões,
levando as orelhas para mostrar ao rei, que festejou muito.
Não satisfeito, o rei mandou que Mata-Sete trouxesse o touro
bravio que não deixava pessoa alguma passar por perto da cidade.
Mata-Sete foi morrendo de medo, mas não tinha outro jeito.
Chegou a uma campina e avistou o touro, um bicho enorme e feroz
que correu imediatamente para cima do rapaz. Mais que depressa,
Mata-Sete se colocou diante de uma árvore e esperou o touro,
fazendo toda sorte de gestos. Quando o touro estava pega não
pega, Mata-Sete rodou para trás da árvore e o touro deu tamanha
cabeçada que ficou desacordado no chão. Mata-Sete amarrou-o
bem amarrado e correu para avisar o rei do que tinha feito.
Havia uma onça que devorava quase todo o gado. O rei
mandou Mata-Sete prender a onça. Mata-Sete ficou certo de que
desta vez morria no dente da onça.
Escolheu um canto no mato e fez uma casinha de troncos de
paus amarrados com cipós. Abriu uma porta na frente e outra,
estreitinha, atrás, com uma tranca por fora. Pegou uma ovelha
e deixou na frente da casinha, escondendo-se dentro da sala. Lá
para as tantas a onça apareceu farejando a ovelha. Mata-Sete
puxou o bichinho para dentro e a onça, para não perder a caça,
foi entrando devagar. Assim que ela entrou, o rapaz correu,
saiu pela porta de trás e, fazendo a volta, fechou a da frente,
deixando a onça presa, urrando de raiva.
O rei ficou certo da coragem de Mata-Sete, mas querendo dar-lhe a mão da princesa achou por bem que ele fosse comandar
nas guerras com outro rei. Mata-Sete montou o cavalo e, como
este fosse árdego, arrancou numa carreira doida, levando o rapaz
agarrado nas crinas. Na carreira em que ia, o cavalo pulou o
muro do cemitério e Mata-Sete caiu como uma trouxa lá dentro. A
briga era do lado de fora e, quando Mata-Sete saiu do cemitério,
correndo, assombrado, os soldados inimigos tomaram-no por um
fantasma e debandaram como coelhos, dando a vitória aos outros,
que trouxeram Mata-Sete de charola até o palácio do rei.
A princesa já queria mesmo casar com o rapaz, mas o rei
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não se resolvia e mandou dez soldados prenderem Mata-Sete
e sacudirem ele fora do reino. Mata-Sete vivia esperando uma
maldade, por isso viu os dez soldados subindo a escada para o
quarto onde ele estava. Fez que estava dormindo e falou alto:
– Vida triste! Que inferno! Acabo aleijado por não brigar! Não
aparece quem queira lutar comigo! Diabo! Se aparecesse agora
um grupo de soldados era uma beleza! Uns dez soldados que
eu matasse de um golpe acalmavam meu gênio!
Os soldados, que ouviram essas palavras, voaram de escada
abaixo e foram contar tudo ao rei. Este, vendo que Mata-Sete
era mesmo valente, deu a filha a casamento e foram os dois
muito felizes, vivendo no meio de festas.
Extraído de CASCUDO, Luís da Câmara. Contos tradicionais do Brasil.
São Paulo: Global, 2004, 13a edição, pp. 159 e 160

1 C Nesta atividade, você e os colegas conversarão um pouco
mais sobre como são os contos populares com jovens humildes e
ditarão à professora, ou ao professor, uma lista das características
mais comuns dessas histórias. Copie a lista do quadro. Você terá de
consultá-la mais adiante.
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2 A Hoje, você ouvirá a leitura do conto O espelho mágico. Procure
acompanhá-la com atenção e participe da conversa sobre a história!
Antes da leitura, discuta com os colegas:
• O que será que este espelho mágico pode fazer?
• Que poderes ele pode ter?

O ESPELHO MÁGICO
O rapaz, órfão de pai e mãe, saiu pelo mundo para ganhar
a vida. Ia por um caminho quando viu uma pedra tapando a
boca de um formigueiro e as formigas lutando para arredá-la. O
moço, que tinha bom coração, abaixou-se e tirou a pedra com
cuidado para não matar as formigas.
Quando acabou, uma formiguinha falou:
– Se você se encontrar em dificuldades, diga: Valha-me o Rei
das Formigas.
O rapaz seguiu sua estrada e adiante encontrou um carneiro
com uma pata enganchada num arame. Soltou o bichinho. O
carneiro disse:
– Quando você tiver uma dificuldade, diga: Valha-me o Rei dos
Carneiros!
Lá mais longe, o rapaz viu um peixe dentro duma poça d’água
rasa, quase se acabando. O peixe estava com o lombo de fora,
morrendo. O moço tirou-o da poça e sacudiu numa lagoa perto.
O peixe mergulhou, foi embaixo, veio em cima e falou:
– Quando você tiver uma dificuldade, diga: Valha-me o Rei dos
Peixes!
Quase avistando o reinado, o rapaz encontrou um gavião deitado
no chão, seco de sede. Levou-o, deu-lhe um banho, deixou ele
beber água e soltou-o. O gavião voou para um galho de pau e
disse:
– Quando você tiver uma dificuldade, diga: Valha-me o Rei dos
Pássaros!
Chegando ao reinado, o rapaz soube que a princesa tinha
um espelho mágico que mostrava todas as cousas escondidas.
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O espelho só tinha forças de meia-noite até o primeiro cantar
do galo. Quem se escondesse e a princesa não descobrisse
casava com ela e, se ela achasse, perdia o homem a vida. O
rapaz foi se oferecer para essa aventura.
Na primeira noite, procurou um canto fora do reinado e disse:
Valha-me o Rei dos Carneiros! O carneiro apareceu e o rapaz
disse o que queria.
– Monte nas minhas costas! – O rapaz montou e o carneiro
largou-se correndo, de mato a dentro, para umas brenhas
fechadas onde havia uma gruta. Deitou o rapaz na gruta e
encheu os arredores de carneiros, uns por cima dos outros, que
ninguém via outra cousa afora carneiro.
À meia-noite, a moça puxou o espelho e procurou o rapaz por
todos os lados. Tanto virou que deu com a gruta, e o espelho
mostrou o rapaz deitado no chão, coberto de carneiros. A
princesa tomou nota e foi dormir.
No outro dia, o rapaz se apresentou:
– Onde eu estava escondido?
– Deitado no chão, dentro de uma gruta, rodeado de carneiros!
– Era isso mesmo!
O rapaz apelou para o peixe. Foi à beira-mar e chamou: Valhame o Rei dos Peixes! O peixe riscou na praia. O moço contou
sua dificuldade. O Rei dos Peixes mandou um tubarão engolir o
rapaz e uma baleia engolir o tubarão e foi para o fundo do mar.
À meia-noite, a princesa foi consultar o espelho. Caçou na
terra e nos ares e procurou nos mares com tanto cuidado que
descobriu onde o rapaz estava dormindo. Na manhã, o moço
apareceu e perguntou:
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– Onde eu passei a noite?
– Dentro de um tubarão, este numa baleia, no fundo do mar!
– Era isso mesmo!
Dessa vez, o rapaz chamou o gavião e contou sua agonia.
O gavião levou-o nas costas até em cima das nuvens e lá
apareceu outro gavião ainda maior que cobriu o Rei dos
Pássaros com suas asas.
À meia-noite, a princesa procurou o rapaz nas águas e na
terra e não achou. Procurou nos ares e não viu. Tanto olhou e
olhou que enxergou um pontinho escuro por cima das nuvens.
Botou reparo e descobriu tudo. O rapaz, quando veio ao
palácio, perguntou:
– Onde dormi a noite passada?
– Em cima de um gavião, coberto por outro, em cima das nuvens!
– Era isso mesmo!
Como era o terceiro dia, o rapaz foi condenado à morte, mas
a princesa ficou com pena dele e pediu ao rei para deixar o moço
experimentar uma vez mais. O rapaz ficou contente e foi valer-se
do Rei das Formigas. Esse ouviu a conversa toda e disse:
– O espelho descobriu você na terra, no mar e nos ares. Mas o
espelho não pode ver a própria princesa. Eu vou virar você numa
formiga e você suba para cima do vestido dela e esconda-se bem.
Dito e feito. O rapaz virou formiga, entrou no palácio, foi ao
quarto da princesa e subiu pelo vestido acima, bem devagar
para ela não pressentir, e escondeu-se na bainha da camisa.
À meia-noite, a princesa procurou o rapaz em toda parte,
virou e mexeu, e nada de ver onde ele estava dormindo. Passouse a hora das forças do espelho encantado e ela não viu cousa
alguma. Amanheceu o dia e o rapaz voltou a ser gente e veio
perguntar onde tinha dormido.
– Não sei onde você dormiu! Onde foi?
– Não digo enquanto não me casar com você!
Fizeram o casamento com muita festa e só depois de casado é
que o moço disse onde tinha passado sua última noite de solteiro.
Extraído de CASCUDO, Luís da Câmara. Contos tradicionais do Brasil.
São Paulo: Global, 2004, 13a edição, pp. 83 a 85
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2 B Agora que você já conhece bem O espelho mágico, é hora
de planejar a história que será recontada e reescrita coletivamente
nas próximas atividades. Junto com os colegas, discuta e dite à
professora, ou ao professor, o que não pode faltar nesse conto.
2 C Consultando a lista de episódios elaborada na atividade
anterior, vocês farão o reconto da história O espelho mágico.
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 desse conto popular.
Lembre-se também de usar palavras como as que aparecem nos
contos. Bom trabalho!

2 D Agora que você e os colegas conhecem bem o conto
O espelho mágico, é hora de ditá-lo à professora, ou ao professor.
Lembre-se da importância de seguir a lista de episódios e de
elaborar cada trecho de forma bem próxima ao que é esperado num
conto popular. Bom trabalho!

2 E Você e os colegas terminaram de escrever o conto O espelho
mágico. Hoje, lerão o texto reescrito coletivamente.
É importante ouvir com atenção, procurando verificar se os
aspectos discutidos estão bem resolvidos no texto (marque SIM) ou
se é preciso revisar.
Sim

Todos os episódios da lista estão no texto?
O texto descreve detalhadamente a
ajuda que o jovem recebeu de cada animal?
O final do conto explica o que
aconteceu com cada personagem?
14
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3 A Você e os colegas terminaram a produção do conto O espelho
mágico. Hoje, começarão a trabalhar com um novo conto, que será
reescrito em duplas. Conheça-o e aprecie.

ADIVINHA, ADIVINHÃO!
Era uma vez um homem muito sabido mas infeliz nos
negócios. Já estava ficando velho e continuava pobre como Job.
Pensou muito em melhorar sua vida e resolveu sair pelo mundo
dizendo-se adivinhão. Dito e feito. Arranjou uma trouxa com a
roupa e largou-se. Depois de muito andar, chegou ao palácio de
um rei e pediu licença para dormir. Quando estava ceando, o
rei lhe disse que o palácio estava cheio de ladrões astuciosos.
Vai o homem e se oferece para descobrir tudo ficando um mês
naquela beleza. O rei aceitou. No outro dia, o homem passou
do bom e do melhor e não descobriu cousa nenhuma. Na hora
de cear, quando o criado trazia o café, o adivinho exclamou,
referindo-se ao dia que passara:
– Um está visto!
O criado ficou branco de medo porque era justamente um
dos larápios. No dia seguinte, veio outro criado ao anoitecer e o
adivinho repetiu:
– O segundo está aqui!
O criado, também gatuno, empalideceu e atirou-se de joelhos,
confessando tudo e dando o nome do terceiro cúmplice. Foram
presos e o rei ficou satisfeito com as habilidades do adivinho.
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Dias depois roubaram a coroa do rei e este prometeu uma
riqueza a quem adivinhasse o ladrão. O adivinho reuniu todos
os criados numa sala e cobriu um galo com uma toalha. Depois
explicou que todos deviam passar a mão nas costas do galo.
O ladrão havia de ser denunciado pelo canto do galo. Todos
os criados passaram a mão nas costas do galo. O ladrão
havia de ser denunciado pelo canto do galo. Todos os criados
passaram a mão. O adivinho, cada vez que alguém ia meter o
braço debaixo da toalha, fazia umas piruetas e dizia alto:
– Adivinha, adivinhão, a mão do ladrão!
Todos acabaram de fazer o serviço e o adivinho mandou que
mostrassem a palma da mão. Dois homens estavam com as
mãos limpas e os demais sujos de fuligem.
– Prendam esses dois que são os ladrões da coroa!
Os homens foram presos e eram eles mesmos. A coroa foi
achada. O adivinho explicou a manobra. O galo estava coberto
de tisna de panela, emporcalhando a mão de quem lhe tocasse
nas costas. Os dois ladrões não quiseram arriscar a sorte e por
isso fingiram apenas que o faziam, ficando com as mãos limpas.
O rei deu muito dinheiro ao adivinhão e este voltou rico para
sua terra.
Extraído de CASCUDO, Luís da Câmara. Contos tradicionais do Brasil.
São Paulo: Global, 2004, 13a edição, p. 226 e 227
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3 B Agora que você já conhece muito bem Adivinha, adivinhão!,
de Luís da Câmara Cascudo, planeje a reescrita desse conto junto
com seu colega de dupla, listando seus episódios.
Lembre-se de que não é o momento de reescrever a história,
apenas organizar uma lista que ajude, depois, a retomar cada trecho
importante a ser escrito.
Para isso, releia pequenos trechos do conto, discutindo com seu
colega e organizando a lista de episódios. Bom trabalho!
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Coletivamente, vocês discutirão a lista de episódios do conto
Adivinha, adivinhão!. Procure verificar se você e seu colega não
deixaram alguma passagem importante de fora. Se isso ocorreu,
insira-a na lista, para lembrar na hora de reescrever o conto.

3 C Nesta atividade, você participará do reconto coletivo da
história Adivinha, adivinhão!. Leve para a roda seu caderno
com a lista de episódios e procure contribuir para o reconto,
reapresentando uma parte da história e também apoiando os
colegas.
3 D Nesta aula, você iniciará a reescrita do conto Adivinha,
adivinhão! junto com seu colega de dupla. Procure se orientar pela
lista de episódios que todos elaboraram e participe da atividade,
de acordo com o papel que possui: ditar ou escrever o texto.
Lembre-se, também, de usar palavras que combinam com o conto
popular. Bom trabalho!
3 E Você e seu colega de dupla terminaram de reescrever
Adivinha, adivinhão! e, hoje, participarão de uma revisão coletiva
de um trecho do conto escrito por uma dupla de colegas. Procure
contribuir para que o trecho escrito por eles fique ainda melhor!

LÍCIA DOS SANTOS FRANCO
EM JAIME VIEIRA LIMA
4º BIMESTRE
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3 F Hoje, você e seu colega revisarão o conto que escreveram.
Antes de tudo, leia-o novamente e verifique que aspectos merecem
revisão. Em seguida, realize os ajustes necessários, contando com
o apoio da professora, ou do professor, sempre que precisar.
Sim

Precisa revisar

Todos os episódios da lista estão no texto?
Os planos do adivinho para vencer os
desafios estão explicados detalhadamente?
O final do conto explica o que
aconteceu com o adivinho?

3 G Certamente, na produção dos textos, você e os colegas
utilizaram muitas palavras semelhantes. Hoje, você participará de
uma discussão sobre essas palavras, listando coletivamente quais
possuem mais chance de ser escritas de muitas formas.

Agora retome o conto reescrito por você e por seu parceiro de
dupla e procure localizar essas palavras. Verifique, então, se as
escreveu da forma correta, como registrado na lista acima, e faça
as correções que forem necessárias.
Em seguida, faça uma nova leitura do conto. Agora, procurando
identificar as palavras cujas regras de ortografia você já conhece.
Sempre que encontrar palavras escritas incorretamente, corrija-as.
Se precisar, consulte a professora, ou o professor, e os colegas.
20
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3 H Agora é hora de revisar a pontuação do conto. Você já
participou de várias discussões sobre pontuação, já conhece alguns
sinais, sabe casos em que é preciso usar a letra maiúscula. Hoje,
então, retome o conto que reescreveu.
3 I Depois de concluir a revisão do texto, é hora de copiá-lo na
folha do livro, usando as páginas 51 a 54 do anexo. Faça isso sem
pressa e com atenção, dedicando-se a copiar o trecho que coube a
você, conforme orientação da professora, ou do professor.
Quando terminar de passar a limpo, elabore as ilustrações para a
capa e a contracapa do livro de reconto produzido por vocês.

4A Hoje é dia de começar a preparar o lançamento do livro com
a reescrita dos contos populares. Esse lançamento será feito com a
turma escolhida por vocês.
Cada dupla lerá o conto que reescreveu para uma dupla de
colegas dessa outra classe e, depois, entregará o livro a eles. Isso
necessitará de alguns combinados e ensaios que se iniciarão nesta
atividade. Bom trabalho!

5 A Você já conhece bem o conto Mata-Sete. Hoje, irá reescrever
o trecho final dele, continuando a parte já escrita a seguir. Para
apoiar essa produção, você e os colegas ditarão os episódios do
trecho a ser reescrito. Procure, então, seguir a lista para reescrever,
individualmente, essa parte final.

MATA-SETE
[...]
O rei ficou certo da coragem de Mata-Sete, mas querendo
dar-lhe a mão da princesa achou por bem que ele fosse
comandar nas guerras com outro rei. Mata-Sete montou o
cavalo e, como este fosse árdego, arrancou numa carreira
doida, levando o rapaz agarrado nas crinas.

4º BIMESTRE
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VÂNIA MEDEIROS

conhecendo fábulas
1 A Você já ouviu falar em fábulas? Essas são as histórias que você
conhecerá bastante neste bimestre, nas rodas de leitura e nas leituras
que a professora, ou o professor, fará. Nesta primeira atividade, você
participará de uma roda de conversa sobre esses textos e conhecerá
alguns livros que farão parte do acervo da classe. Boa conversa!
2 A Em muitas fábulas, como você já sabe, os personagens são
animais. A raposa é um deles e aparece em várias histórias. Antes de
conhecer algumas delas, converse com o grupo sobre esse animal.
• Você já viu a imagem de alguma raposa? Sabe como é esse animal?
• Você acredita que a raposa pode ser um personagem parecido
com o lobo nos contos clássicos? Um personagem esperto que
tenta enganar os outros?
• Na fábula que tem o título A raposa e o corvo, quais personagens
você imagina que irão aparecer? E na fábula A raposa e o leão?
Acompanhe, agora, a leitura dessas duas fábulas, que serão lidas
por um colega ou pela professora, ou pelo professor.

A RAPOSA E O CORVO
Um corvo roubou um queijo e com ele fugiu para o alto de
uma árvore. Uma raposa, ao vê-lo, desejou tomar posse do
queijo para comer. Colocou-se ao pé da árvore e começou a
louvar a beleza e a graça do corvo, dizendo:
– Com certeza és formoso, gentil e nenhum pássaro poderá
ser comparado a ti desde que tu cantes.
O corvo, querendo mostrar-se, abriu o bico para tentar cantar,
fazendo o queijo cair. A raposa abocanhou o petisco e saiu correndo,
ficando o corvo, além de faminto, ciente de sua ignorância.
Extraído de As fábulas de Esopo. Adaptação de Joseph Shafan.
Tradução e compilação: A.J.C. Coelho, 2008, p. 29,
disponível no site Domínio Público (http://goo.gl/CtohWD), acesso em 1/8/2016
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A RAPOSA E O LEÃO
Fingindo-se enfermo, o leão passou a receber a visita de
outros animais, os quais entravam na cova e o leão os comia,
um a um. Por fim, chegou à porta da cova a raposa, que,
desconfiada, perguntou-lhe de longe como estava. O leão,
respondendo, perguntou-lhe por que não entrava para vê-lo.
Respondeu a raposa:
– Me parece que a tua casa está cheia, já que vi muitas
pegadas de animais entrando e nenhuma de algum que tenha
saído. Por isso, vou indo.
Extraído de As fábulas de Esopo. Adaptação de Joseph Shafan. Tradução e compilação:
A.J.C. Coelho, 2008, p. 52, disponível no site Domínio Público (http://goo.gl/CtohWD),
acesso em 1/8/2016

• Depois de conhecer as duas fábulas, o que vocês podem dizer
sobre a raposa?
• O que aconteceu com ela nessas histórias?
• O que vocês pensaram após a leitura dos títulos se confirmou?
Por quê?

2 B Na atividade anterior, você conheceu duas fábulas que têm
a raposa como personagem. Nas duas situações, por ser tão
esperta, ela se dá bem. Antes de conhecer outras duas fábulas com
esse personagem, converse com os colegas sobre as seguintes
questões:
• Você acredita que a raposa, nas fábulas, sempre se dá bem pela
esperteza dela?
• Será que algum outro animal poderá ser ainda mais esperto do que ela?
4º BIMESTRE
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O GALO E A RAPOSA
Algumas galinhas com seu galo, fugindo de uma raposa,
subiram em um pinheiro, onde a perseguidora não alcançava.
A raposa, ao pé da árvore, disse ao galo:
– Eu sei que, por hábito, foges de mim temendo por suas
vidas, mas, hoje, corria apenas para lhes dar boas notícias.
Peço-lhes que desçam para nos confraternizarmos, amigos.
Foi proclamada hoje a paz universal entre todas as feras e aves.
Portanto, venham comigo celebrar.
O galo, entendendo a mentira, como quem não quer nada, disse:
– Estas são mesmo novidades muito boas e alegres.
Estaremos indo sim, amiga, a seu encontro, assim que nossos
amigos cães, que vejo daqui do alto se aproximando rapidamente
numa grande matilha, cheguem para todos juntos festejarmos.
A raposa, ouvindo isso, começou a correr dizendo:
– Vou indo porque temo que eles ainda não saibam das
novidades e nos ataquem. Assim, foi embora, ficando as galinhas
seguras com seu galo.
Extraído de As fábulas de Esopo. Adaptação de Joseph Shafan. Tradução e compilação:
A.J.C. Coelho, 2008, p. 24, disponível no site Domínio Público (http://goo.gl/CtohWD),
acesso em 1/8/2016
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A CEGONHA E A RAPOSA
Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a
para jantar. Mas preparou para a amiga uma porção de comidas
moles, líquidas, que serviu sobre uma pedra lisa.
Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se
esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando o bico
sem comer nada.
A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não
conseguia, e acabou indo para casa com fome.
Em outra ocasião, a cegonha convidou a raposa para jantar
com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos
compridos e altos onde seu bico entrava com facilidade, mas o
focinho da raposa não alcançava.
Então, foi a raposa que voltou para casa desapontada e faminta.
Extraído de Alfabetização: livro do aluno.
Brasília: Fundescola/SEFMEC, 2000. Volume 3. p. 106.
Disponível no site Domínio Público (http://goo.gl/7H3sEB), acesso em 12/7/2016
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Agora que você já conhece mais essas duas fábulas com aventuras
da raposa, converse com seus colegas sobre esse personagem.
• O que acontece com a raposa nessas duas fábulas?
• Ela também se mostra esperta? E os outros animais?
• Que diferenças você vê entre essas duas fábulas e as lidas na
atividade 2A?

2 C Como você já sabe, a raposa pode se mostrar bem esperta,
vencendo outros animais para conseguir o que deseja, ou pode
também encontrar outros ainda mais espertos que conseguem
escapar das artimanhas que ela cria. Desta vez, conheceremos a
raposa em outra situação: quando não consegue o que deseja.
Já sabendo um pouco sobre esse animal nas fábulas, discuta com
os colegas as questões a seguir:
• Como a raposa poderá reagir frente a um obstáculo que não
consegue vencer?
• O título da fábula é A raposa e as uvas. Que personagens você
acredita que farão parte dessa fábula? Por quê?
Agora leia ou ouça a leitura da fábula em voz alta, que será feita
pela professora, ou pelo professor, ou por um colega.

A RAPOSA E AS UVAS
Uma raposa, aproximando-se de uma parreira, viu que ela
estava carregada de uvas maduras e apetitosas. Com água
na boca, desejou-as comer e, para tanto, começou a fazer
esforços para subir até elas. Porém, como estivessem as uvas
muito altas e fosse muito difícil a subida, a raposa tentou mas
não conseguiu alcançá-las. Disse então:
– Estas uvas estão muito azedas e podem desbotar os meus
dentes; não quero colhê-las agora porque não gosto de uvas
que não estão maduras.
E dito isso, se foi.
Extraído de As fábulas de Esopo. Adaptação: Joseph Shafan. Tradução
e compilação: A.J.C. Coelho, 2008, p. 42 (http://goo.gl/CtohWD), acesso em 1/8/2016
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3 A Entre os autores que escrevem ou recontam fábulas, dois
deles são bastante famosos e, juntos, certamente reuniram boa
parte dessas histórias que conhecemos hoje. Vamos saber um
pouco mais sobre eles?

VELÁZQUEZ - ESOPO (MUSEO DEL PRADO)

ESOPO
O primeiro fabulista que se conhece
chamava-se Esopo (620-560 a.C.), viveu
na Grécia e era escravo. Ele inventava
histórias e as contava a adultos e
crianças. Nelas, os animais eram
personagens, ganhavam características
humanas e viviam situações nas quais
se podia aprender sobre o caráter moral das pessoas. Dessa
forma, os animais e essas histórias se tornavam exemplos para
a humanidade: a esperteza da raposa, a astúcia do lobo, a
fragilidade de alguns bichos, a preguiça da cigarra etc. Segundo
alguns relatos, Esopo foi libertado por ter reconhecidas sua
inteligência e sua sabedoria.
Conheça alguns livros que apresentam fábulas escritas por
esse autor.

Fábulas de
Esopo
Adaptador:
Russel Ash
São Paulo:
Companhia
das Letrinhas,
1994.

Esopo:
fábulas
Autor: Esopo
Tradutor:
Antonio
Carlos Viana
Porto Alegre:
Editora L&PM,
2010.

JOÃO VITOR PINHEIRO
EM JOÃO PEDRO DOS SANTOS
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HYACINTHE RIGAULT (MUSÉE CARNAVALET)

JEAN DE LA FONTAINE
O escritor nasceu na França em 1621.
Estudou direito e teologia e dedicou
boa parte de sua obra a reescrever as
fábulas inventadas por Esopo e adaptálas aos homens e aos problemas da
época em que viveu. Ele acreditava que
Esopo havia sido um dos maiores sábios
da Antiguidade. Deve-se muito a La Fontaine o fato de, ainda hoje,
os leitores terem acesso aos textos do escritor grego.
La Fontaine também criou várias fábulas. Conheça alguns livros
que apresentam fábulas escritas e reunidas por esse autor.

Histórias
fabulosas
Autor: Esopo
e La Fontaine
São Paulo:
DCL Editora,
2005.

Fábulas
selecionadas
de La Fontaine
Autor: La
Fontaine
Tradutor:
Leonardo Fróes
São Paulo:
Cosac & Naify,
2013.

JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA
EM JAIME VIEIRA LIMA
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3B Algumas fábulas são realmente muito conhecidas e foram
contadas e recontadas por Esopo, La Fontaine e outros autores
ao longo dos tempos e em distintos lugares. Nesta atividade, você
conhecerá uma dessas fábulas. Acompanhe a leitura.

O RATO DA CIDADE E O RATO DO CAMPO
Um rato que morava na cidade aceitou o convite para jantar
de um rato que vivia no campo. Em sua cova, comeram raízes,
ervas e frutos, produtos do campo. Em dado momento, o rato
da cidade disse:
– Amigo, notei que vives na miséria, pelo que tenho dó. Por
isso, convido-o a morar na cidade, onde verás a riqueza e a
fartura que lá desfrutamos.
Combinaram e para lá foram, numa casa grande e rica.
Estavam na despensa, saboreando comidas sofisticadas,
quando, de súbito, entra um fiscal com dois gatos. Na correria,
fugiram os ratos. O rato da cidade achou logo seu esconderijo,
enquanto o rato do campo, continuando a correr, disse:
– Fiques com a tua fartura, que eu quero mesmo é viver
comendo os frutos da terra sem medo de homens, gatos e
ratoeiras. Lá no campo tenho um prazer inigualável que é a
liberdade com a tranquilidade.
Extraído de As fábulas de Esopo. Adaptação: Joseph Shafan. Tradução e compilação:
A.J.C. Coelho, 2008, p. 22 (http://goo.gl/CtohWD), acesso em 1/8/2016

3C Outra fábula muito famosa será conhecida nesta atividade:
A formiga e a cigarra. Com base nesse título e no que você já sabe
sobre fábulas, quais são os personagens principais? Converse com
os colegas antes da leitura, discutindo as seguintes questões:
• Você já conhece essa fábula? Se sim, o que acontece nela?
• As formigas vivem em grupos e são conhecidas por serem
trabalhadoras. O que você sabe sobre as cigarras?
Agora, acompanhe a leitura.
4º BIMESTRE
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A FORMIGA E A CIGARRA
No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo fora de sua
cova para os secar quando surgiu a cigarra, que implorava
que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer
de fome. A formiga perguntou a ela o que havia feito durante
a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se
manter. A cigarra respondeu:
– A primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos
campos.
A formiga então, continuando a recolher seu trigo, lhe disse:
– Companheira, se aqueles seis meses gastaste em cantar
e bailar, como se fosse comida saborosa e a seu gosto, que
agora cante e dance.
Extraído de As fábulas de Esopo. Adaptação: Joseph Shafan. Tradução e compilação: A.J.C.
Coelho, 2008, p. 48 (http://goo.gl/CtohWD), acesso em 1/8/2016

3D Monteiro Lobato (1882-1948), um escritor brasileiro, também
escreveu e reescreveu algumas fábulas, assim como La Fontaine,
adaptando-as, por vezes, às questões da época em que viveu. Nesta
atividade, você conhecerá outra versão de A formiga e a cigarra,
escrita por Lobato. Antes de ouvi-la, converse com seus colegas
sobre a questão a seguir:
• O título da fábula escrita por Lobato é A formiga boa. Com base
nessa informação, e conhecendo A formiga e a cigarra, o que você
acredita que acontecerá nessa versão?
Agora, escute atentamente essa história.
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3E A maior parte das fábulas, como você tem visto, traz animais
como personagem. Porém, tanto Esopo quanto o próprio Monteiro
Lobato criaram algumas fábulas com personagens humanos. Você
conhecerá duas delas nesta atividade.
A primeira é a de Esopo e o título é O velho e a mosca. A outra foi
escrita por Lobato e se chama A menina do leite. Antes de conhecêlas, converse com seu grupo sobre a questão a seguir:
• Com base nesses títulos, e já conhecendo muitas fábulas, o que
você acredita que acontecerá nessas duas histórias?
Agora, acompanhe a leitura em voz alta da fábula O velho e a mosca,
que será feita pela professora, ou pelo professor, ou por um colega.

O VELHO E A MOSCA
Diante de um calor ardente, um velho calvo, com a cabeça
descoberta, procurava se esconder à sombra enquanto uma
mosca insistentemente procurava picar-lhe a calva. O velho
procurava abater-lhe com as mãos, mas ela fugia depressa,
fazendo com que ele desse em si mesmo grandes palmadas.
A mosca, gostando daquilo, ria a valer. Disse então o velho:
– Podes rir quantas vezes eu der em mim, que isso não me
mata, mas, se uma só vez eu te acertar, morrerás, pagando
pelo antes e o agora.
Extraído de As fábulas de Esopo. Adaptação: Joseph Shafan. Tradução e compilação:
A.J.C. Coelho, 2008, p. 46 (http://goo.gl/CtohWD), acesso em 1/8/2016
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Depois de conhecer a fábula, discuta com os colegas do seu grupo.
• Se, em vez de um personagem humano (o velho), a fábula
trouxesse um personagem animal, que bicho poderia ser esse?
Que características esse personagem teria de ter?
Depois de conversar um pouco com os colegas sobre a questão,
a professora, ou o professor, colocará o áudio com a história
A menina do leite, fábula escrita por Monteiro Lobato. Procure ouvi-la
atentamente!
Em seguida, discuta com os colegas de grupo a mesma questão.
• Qual personagem animal poderia substituir a menina?
Que características esse personagem teria de ter?

4 Depois de conhecer várias fábulas, tanto nas leituras
escolhidas e feitas por você dos livros da roda quanto nas leituras
feitas pela professora, ou pelo professor, responda à questão:
• Qual foi sua fábula preferida? O que mais chamou à sua atenção
nessa história?

Agora, escolha uma cena dessa fábula que melhor a representa para
outros leitores e ilustre-a, usando para isso a página 55 do anexo.
Capriche na produção dessa ilustração, pois ela ficará exposta no
mural de fábulas e poderá ser vista por colegas de outras classes e
também por adultos que circulam na escola.
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VÂNIA MEDEIROS

análise e reflexão sobre a língua
1A Alunos de outra classe escreveram listas de comidas
preferidas. Veja, a seguir, como algumas dessas palavras foram
registradas pelas crianças:

beterraba
macarrão
morrango
enrroladinho

–
–
–
–

beteraba
macarão
morango
enroladinho

Converse com o colega de dupla e responda às questões a seguir:
• Para cada palavra, existe, aqui, uma forma correta de escrever?
Se sim, copie nas linhas as palavras que você e seu colega
acreditam que estejam escritas corretamente.

• A forma como as palavras são lidas quando possuem R ou RR
muda? Por quê?
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1B Junto com o colega de dupla, observe as palavras a seguir.
Considerando a presença de R e de RR e a posição ocupada por
essas letras, procure dividi-las em grupos, explicando o que elas
têm em comum.

raposa
corrida
enroscado
arroz
areia

rua
barato
roupa
carregar
barriga

varrer
enraizado
erro
herói
furo

1C Hoje, você e seu colega de dupla discutirão com outra dupla
a atividade 1B. É importante que vocês apresentem os grupos
formados e expliquem o que pensaram para fazer essa divisão.
Também é preciso escutar o que os colegas pensaram. Depois,
vocês participarão de uma discussão coletiva.
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1D Na atividade anterior, você e os colegas formaram grupos
com diferentes palavras com R e RR. Observaram que o RR aparece
apenas para representar um som mais forte quando está no meio
das palavras entre vogais. Hoje, com o parceiro de dupla, faça uma
pesquisa de palavras, usando livros, revistas, jornais, dicionários e o
próprio caderno. Procure localizar, pelo menos, seis novas palavras
com RR e inserir na lista já iniciada, a seguir:
corrida, arroz, carregar, barriga, varrer, erro, beterraba, macarrão

Registro coletivo:

1E Complete as palavras com R ou RR.
ca
en

oça
oscar
isco
adar
mo
adia

co
ago
co
a
to

uja
a
ida
oz
ada

odamoinho
en
iquecer
maca
ão
ama
ar
co
agem

Depois de completar as palavras, compare as escolhas que fez com
as feitas pelo colega. Caso encontre alguma palavra que vocês tenham
completado de forma diferente, discuta com ele e retome o registro
coletivo feito na atividade 1C. Se for preciso, você poderá corrigi-la.
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1F Faça um X na opção correta para completar as palavras com
R ou RR. Em seguida, escreva-a corretamente.
R

vassou

RR

Escrita correta da palavra

a

bu

aco

co

edor
ede

ho
te

a
ível
oda

hon
ca

a
ambola
evisão

ca

oça

Depois de completar as palavras, compare as escolhas que fez
com as feitas pelo colega. Caso encontrem alguma palavra que
vocês tenham completado de forma diferente, discuta com ele e
retome o registro coletivo feito na atividade 1C. Se for preciso,
você poderá corrigir a opção marcada e a escrita da palavra.
ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA
EM BATISTA DE VALÉRIA
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2A Jogo dos 7 erros
Ao longo do 3º ano, você e os colegas conheceram várias regras
ortográficas. Nesta atividade, você precisará retomar todas elas
para encontrar e circular as sete palavras escritas de forma
incorreta no texto e escrevê-las, já corrigidas, nas linhas.

Era uma vez um jovem rrapaz que vivia com seu velho
pai num casebre peceno e sinples. Os dois, todos os dias,
trabalhavam juntos no campo, arando a tera e plamtando trijo
para venderem no merquado.

2B Você já brincou de Stop? Nesse jogo, você e um colega
dizem “já” e iniciam o preenchimento de uma linha da tabela,
escrevendo em cada coluna uma palavra com a letra ou com a
combinação de letras proposta. Quem terminar primeiro toda a
linha diz “stop”, que quer dizer “pare” em inglês, e o outro também
precisa parar de escrever. Juntos, vocês conferem as palavras e
vão atribuindo pontos: 2 quando acertam, 1 se escrevem a mesma
palavra e nenhum se erram a grafia ou se não escrevem a palavra.
Em seguida, dizem “já” novamente e iniciam uma nova rodada,
preenchendo outra linha, e assim até terminar. Ao final, contam-se
os pontos e ganha a partida quem tiver a maior pontuação.
Você encontra duas páginas como esta no anexo deste caderno
(páginas 57 e 58) para praticar outras vezes o jogo.
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J

G

PONTOS
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2C Em cada alternativa há uma palavra grafada incorretamente.
Localize a palavra errada e a reescreva corretamente.
a) camsado – cantiga – ambulância
b) quiabo – queijo – quozinha
c) raposa – rrei – rodada
d) carroço – corrente – vitória
e) janela – justiça – gangada
f) garoa – gitarra – guepardo
g) antigo – momtanha – tambor
h) massa – ssaída – sonho

3A Neste ano, trabalhamos com receitas para produzir nosso
Manual de culinária baiana e, em algumas atividades, pensamos
sobre a organização e a pontuação desses textos. Você se lembra?
A seguir, você encontrará uma receita culinária e, junto com os
colegas, discutirá algumas formas de organizá-la e pontuá-la, com
as opções que a professora, ou o professor, registrará no quadro.

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
2 xícaras (chá) de açúcar deixe bater por alguns minutos
acrescente 1 colher (sopa) de fermento mexa levemente com
uma colher coloque em uma fôrma untada com manteiga e
farinha asse em forno médio por cerca de 30 minutos
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Depois de discutir formas de organização da receita de bolo de
fubá, junto com o colega de dupla, organize e pontue a receita que
segue. Para isso, reescreva-a nas linhas abaixo.

pudim de coco e laranja leve ao fogo 2 xícaras (chá) de açúcar
e 1 xícara (chá) de água faça uma calda grossa retire do fogo
junte 1 colher (sopa) de margarina reserve deixe esfriar numa
tigela misture a calda já fria com 100 g de coco ralado 1 colher
(sopa) de farinha de trigo 6 ovos ligeiramente batidos 1 xícara
(chá) de caldo de laranja despeje tudo numa fôrma caramelizada
leve para assar em banho-maria em forno médio por cerca de 1
hora ou até colocar um palito e sair seco

4º BIMESTRE
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3B A seguir, você encontra o mesmo trecho do conto Adivinha,
adivinhão!, de Luís da Câmara Cascudo, que foi organizado e pontuado
de formas distintas. Com o parceiro de dupla, converse sobre a
pontuação utilizada e responda à questão proposta mais adiante.

Opção 1:
Na hora de cear, quando o criado trazia o café, o adivinho
exclamou, referindo-se ao dia que passara:
– Um está visto!

Opção 2:
Na hora de cear, quando o criado trazia o café, o adivinho
exclamou – “um está visto” – referindo-se ao dia que passara.

Opção 3:
Na hora de cear, quando o criado trazia o café, o adivinho
exclamou: – Um está visto! – referindo-se ao dia que passara.

• Essas três formas de marcar a fala do adivinho garantem a
compreensão do texto?
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3C Os trechos de textos a seguir foram escritos de forma
contínua. Copie-os nas linhas, organizando-os e pontuando-os.

a raposa respondeu me parece que a tua casa está cheia já que
vi muitas pegadas de animais entrando e nenhuma de algum
que tenha saído

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

Depois de copiar e pontuar os trechos, compare as escolhas que
você fez com as feitas pelo colega de dupla. Para isso, troquem os
cadernos e cada um lerá o trecho organizado pelo outro. Procure
explicar as opções que você fez e ouça também as explicações e
as dicas do colega. Em seguida, você pode fazer ajustes na forma
como organizou o texto se achar necessário.
4º BIMESTRE
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3D Observe, a seguir, como o texto foi organizado e pontuado.

E o moço pensou: “Preciso escapar logo dessa onça, antes
que anoiteça”. E do alto da árvore em que estava conseguiu
avistar um pedacinho do caminho que levava à fazenda. Depois
de um tempo, viu passar por ali um viajante e se pôs a gritar:
– Por favor, me ajude! Aqui, na árvore, no alto! Me ajude!

Agora, discuta com os colegas.
• Nesse trecho, o autor utilizou aspas e travessão. Em que casos
ele usou cada um desses sinais?
• Por que acredita que ele pontuou desse modo?
Considerando o que observaram e discutiram, junto com o colega
de dupla, copie o trecho a seguir, organizando-o e pontuando-o,
procurando marcar de formas distintas o pensamento e a fala do
personagem.

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 chamou a boa senhora venha
vamos cozinhar uma sopa
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3E A seguir, você encontra um trecho do conto João e Maria.
Como você verá, está sem pontuação. Escreva-o novamente
nas linhas, pontuando o trecho e iniciando as palavras com letra
maiúscula quando necessário.

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

4º BIMESTRE
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3F Complete as palavras escolhendo uma das opções propostas.
QU, C

GU, J, G

eimada
enoura
omida
con
ista
ereja
or
estra

antar
orila
irlanda
erra
usto
arran
o

S e SS

MeN

olidão
a
inatura
entado
profe
or
pa
ado
con
ulta

R e RR
ELAINE MARIA SOUZA
EM ARTE E ALEGRIA
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te
ca
maca
tou

or
ona
onada
o
otina
etirar

a

terior
i
portante
po
bo
po
te
so
bra
que
te

sondagem
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 entregue a ela, ou a ele.
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anexos
reescrita de conto popular
Use as páginas a seguir para a reescrita do conto Adivinha, adivinhão! proposta
na atividade 3I (página 21) da sequência Reescrita de contos populares.
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ANEXOS

ilustração de fábula
Use esta página para desenhar sua contribuição ao mural da turma
feito na atividade 4 (página 34), da sequência Conhecendo fábulas.

Fábula:
Autor da ilustração:
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ANEXOS

tabela para jogar stop
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Use esta página e a seguinte para praticar o jogo Stop! (página 40), do bloco
Análise e reflexão sobre a língua. Copie a grade se quiser jogá-lo várias vezes.
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