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Habilidades
FOCO

• (EF04MA19) Planejar, com a ajuda do 
professor, o texto que será produzido, 
considerando a situação comunicativa, 
os interlocutores (quem escreve/para 
quem escreve); a finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular); o suporte (qual é o por-
tador do texto); a linguagem, organização 
e forma do texto e seu tema.

• (EF15LP06) Reler e revisar o texto 
produzido com a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, para corrigi-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de ortografia e 
pontuação.

Habilidades
RELACIONADAS

 

• (EF15LP13) Identificar finalidades da intera-
ção oral em diferentes contextos comuni-
cativos (solicitar informações, apresentar 
opiniões, informar, relatar experiências 
etc.).

• (EF02LP08) Segmentar corretamente as 
palavras ao escrever frases e textos.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Leitura colaborativa/Formas de composição 
da narrativa 

Situação
DIDÁTICA

 

 Mobilização de conhecimentos a respeito 
de Contos de Fadas com leitura de ima-
gens e roda de conversa.

 Leitura do texto original A Bela Adorme-
cida (Irmãos Grimm), seguida de roda de 
conversa.

 Leitura de versão atualizada – Guga e a 
Bela Adormecida – com processo com-
partilhado e guiado pelo professor para 
compreensão de sua estrutura e de seus 
elementos.

 Produção de texto (reconto da versão 
atual), tendo o professor como escriba.

 Retomada do texto produzido coletivamen-
te para aprimoramento da escrita e dos 
aspectos gramaticais e ortográficos.

 RECURSO(S)  

Textos impressos e/ou projetados em data 
show.
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LP
Anos Iniciais 2º Ano

IV Encontro de Formação de Professores 
Leitura e Produção de Texto

Ponto de
PARTIDA

Você, com certeza, já conhece muitos contos de fadas, certo? E também deve saber que eles têm sido contados 
há muito tempo e para muitas crianças de todo o mundo. Então, que tal enfrentar, com seus colegas e professor, os 
desafios propostos a seguir?

A. Relacionar, aos contos que representam, imagens tão antigas quanto os contos!

B. Identificar o momento da história a que se refere a imagem.

C. Recordar os fatos principais das histórias representadas nas imagens.



4 Social

Atividade 1

Você vai participar de uma roda de leitura, na qual o(a) professor(a) fará a leitura de um dos contos de fadas mais 
conhecidos e admirados pelas crianças. Ouça com atenção! Depois, você e seus colegas, vão conversar sobre a 
história.

A BELA ADORMECIDA

https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Bela_Adormecida

Atividade 2

Agora, você vai conhecer uma nova versão do texto a bela adormecida. Preste bastante atenção na leitura feita 
pelo(a) professor(a) para, depois, poder comentar sobre a história.

GUGA E A BELA ADORMECIDA

 —Princesa, posso conversar um pouquinho com vossa alteza?

 —Pode, menina. Já sei que você se chama guga, que veio de um país na terra chamado brasil e que 
está viajando pelo mundo da carochinha.

 —Como é que vossa alteza sabe?  – Perguntou guga, muito admirada.

 —Recebi muitas notícias de suas andanças. Chapeuzinho me telefonou, contando. João e maria me 
mandaram um bilhete, junto com um pedaço de doce da nova casa. Branca de neve também mandou aqui 
o mestre com a notícia. E o ratinho, perseguido pelo gato de botas, passou por aqui correndo e me falou 
de você. — E, dizendo isso, a princesa bocejou discretamente.

 —Vossa alteza está com sono? — Perguntou guga, fazendo menção de retirar-se.

 —Não, não, guga. Eu só bocejo, mas nunca durmo. Depois de dormir cem anos, perdi o sono de uma 
vez. Todas as noites, assisto até o último filme da televisão. Fico virando na cama e não pego no sono. 
Quando começa a clarear, levanto-me, tomo café e venho para o salão. Talvez eu tenha de ficar cem anos 
acordada.

 —Que tristeza! — Exclamou guga, lembrando-se de que, lá pelas 8 horas da noite já estava caindo de 
sono. — E a bruxa malévola? Morreu mesmo?

 —Não, nada disso. Os contadores de histórias, para simplificar as coisas, logo matam as bruxas. Mas, 
no meu caso, não foi assim. A bruxa malévola está viva e trabalha aqui no meu castelo.
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 Guga ficou assustadíssima. 

—Meu deus, se a bruxa aparecesse!  Ela trabalha na cozinha? — Perguntou, disfarçando o medo. Se a prin-
cesa a convidasse para o almoço feito pela bruxa, sairia correndo do castelo.

 —Na cozinha? Ora, nada disso. Ela trabalha no laboratório.

 —Como assim? O que ela faz no laboratório?

 —A bruxa foi condenada a descobrir um remédio que me faça dormir normalmente como as outras 
pessoas.

(Mário donato. Guga no mundo da carochinha. São paulo: pioneira.)

Orientações ao professor

Introdução

 Dentre os gêneros textuais que mais encantam as crianças desde tenra idade estão os Contos de Fadas. Basta 
que as convidemos para uma roda de leitura que já querem saber que história ouvirão e, rapidamente, se ajeitam 
para ter a melhor visão das imagens que, normalmente, acompanham os livros de literatura infantil. Os contos 
exercem fascínio por seus elementos narrativos: personagens fantásticos, lugares (espaços) inusitados, tempos 
longínquos, enredos que, com frequência, contrapõem as forças do Bem e do Mal, tudo isso acrescido de elementos 
mágicos capazes de destruir e/ou salvar pessoas ou situações. Por tudo isso, porque já é de nosso conhecimento 
que os Contos de Fadas são estruturadores da personalidade das crianças, e porque a leitura de bons textos garante 
ao leitor/ouvinte o domínio da linguagem escrita, é que as histórias da carochinha precisam fazer parte da infância 
de nossos alunos, isto é, devemos ler com frequência regular para elas.

Ponto de partida

 A atividade proposta visa a recuperar os conhecimentos dos alunos a respeito de alguns contos. A partir de 
imagens, o que se propõe é o estabelecimento de uma conversa fluida em que todos possam observar, analisar as 
imagens e compartilhar o que sabem. Nessa interação, as informações se complementam e o repertório de cada 
criança pode ser ampliado. O papel do(a) professor(a) é determinante na organização dos tempos de fala e de 
escuta, na síntese das ideias veiculadas para cada imagem/conto, no fornecimento de informações adicionais que 
possam interessar ao grupo nesse momento de troca. 

 As imagens aqui constantes são somente uma sugestão e podem ser substituídas por outras (facilmente locali-
zadas em sites), de acordo com os objetivos do(a) professor(a) ou mesmo dos recursos tecnológicos de que dispõe 
para apresentá-las à classe. Foram selecionadas gravuras que acompanhavam as versões mais antigas dos contos, 
o que configura um bom argumento para conversar sobre sua origem longínqua. Algumas pertencem a um mesmo 
conto, mas a momentos distintos de seus enredos, uma oportunidade para que, por meio delas, se estabeleça uma 
sucessão lógica entre os fatos narrados.  

Atividade 1

 Antes de apresentar aos alunos o texto que deverão reescrever (uma versão atualizada), recomenda-se que o 
conto tradicional seja lido pelo professor (o aqui proposto faz parte do Livro do aluno – vol. 2 – Contos tradicionais, 
fábulas, lendas e mitos – do Ministério da Educação, Fundescola, Projeto Nordeste, Secretaria de Ensino Fundamen-
tal Brasília, 2000). Sugerimos a reorganização da sala de aula, ou a utilização de um espaço externo da escola onde 
as crianças possam formar uma roda próxima ao(à) professor(a). A leitura deve ser planejada e preparada com ante-
cedência para que entonações naturais e ritmos de fala valorizem a qualidade do texto. É importante que ele seja lido 
(não contado), para que a linguagem escrita – sempre diferente da oral – seja ouvida e assimilada pelos alunos. Em 
seguida, todos podem comentar sobre a qualidade do texto, opinarem a respeito dos fatos, sequenciá-los oralmente, 
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comparar com versões diferentes que, por ventura, conhecem etc.

A BELA ADORMECIDA

 Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes, porque 
não tinham filhos. 

— Se pudéssemos ter um filho! — suspirava o rei. 

— E se Deus quisesse, que nascesse uma menina! — animava-se a rainha. 

— E por que não gêmeos? — acrescentava o rei. 

Mas os filhos não chegavam, e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os 
bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões, e em todo o castelo reinava uma 
grande melancolia. 

Mas, numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do parque real. E, de 
repente, pulou para fora da água uma rãzinha. 

— Majestade, não fique triste, o seu desejo se realizará logo: daqui a um ano a senhora dará à luz uma 
menina. 

E a profecia da rã se concretizou. Alguns meses depois nasceu uma linda menina. O rei, louco de felicida-
de, chamou-a Flor Graciosa e preparou a festa de batizado. Convidou uma multidão de súditos: parentes, 
amigos, nobres do reino e, como convidadas de honra, as fadas que viviam nos confins do reino: treze. 
Mas, quando os mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro-mor correu até o rei, preocupadís-
simo. 

— Majestade, as fadas são treze, e nós só temos doze pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver de 
comer no prato de prata, como os outros convidados, poderá se ofender. E uma fada ofendida… 

O rei refletiu longamente e decidiu:  

— Não convidaremos a décima terceira fada — disse, resoluto. — Talvez nem saiba que nasceu a nossa 
filha e que daremos uma festa. Assim, não teremos complicações. 

Partiram somente doze mensageiros, com convites pare doze fadas, conforme o rei resolvera. 

No dia da festa, cada uma delas chegou perto do berço em que dormia Flor Graciosa e ofereceu à recém-
-nascida um presente maravilhoso. 

— Será a mais bela moça do reino — disse a primeira fada, debruçando-se sobre o berço. 

— E a de caráter mais justo — acrescentou a segunda. 

— Terá riquezas a perder de vista — proclamou a terceira. 

— Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu — afirmou a quarta. 

— A sua inteligência brilhará como um sol — comentou a quinta. 

Onze fadas já tinham desfilado em frente ao berço; faltava somente uma (entretida em tirar uma mancha 
do vestido, no qual um garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete) quando chegou a décima 
terceira, aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro. 

Estava com a expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter sido excluída. Lan-
çou um olhar maldoso para Flor Graciosa, que dormia tranquila, e disse em voz baixíssima: 

— Aos quinze anos a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e morrerá. E foi embora, deixando um 
silêncio desanimador. 

Então aproximou-se a décima segunda fada, que devia ainda oferecer seu presente. 

— Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes só para modificá-la um 
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pouco. Por isso, a Flor Graciosa não morrerá; dormirá por cem anos, até a chegada de um príncipe que a 
acordará com um beijo. 

Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei, considerada a necessidade de tomar provi-
dências, instituiu uma lei severa: todos os instrumentos de fiação existentes no reino deveriam ser des-
truídos. E, daquele dia em diante, ninguém mais fiava, nem linho, nem algodão, nem lã. Ninguém além da 
torre do castelo. 

Flor Graciosa crescia, e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultados. Era bo-
nita, boa, gentil e caridosa, os súditos a adoravam. No dia em que completou quinze anos, o rei e a rainha 
estavam ausentes, ocupados numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo tivessem até 
esquecido a profecia da fada malvada. 

Flor Graciosa, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo. 
Chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima de uma velha torre, abriu-o, 
subiu a longa escada e chegou, enfim, ao quartinho. 

Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando com o fuso uma meada de linho. A 
garota olhou, maravilhada. Nunca tinha visto um fuso. 

— Bom dia, vovozinha. 

— Bom dia a você, linda garota. 

— O que está fazendo? Que instrumento é esse? 

Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com ar bonachão: 

— Não está vendo? Estou fiando! 

A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. 

— Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. Posso experimentá-lo 
também? 

Sem esperar resposta, pegou o fuso. E, naquele instante, cumpriu-se o feitiço. Flor Graciosa furou o dedo e 
sentiu um grande sono. Deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento, e seus olhos se 
fecharam. 

Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio. Adormeceram no trono o rei e a 
rainha, recém-chegados da partida de caça. 

Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telha-
do. 

Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as louças; adormeceram os cavalei-
ros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. 

Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar, parou também o vento que asso-
biava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, mergulhado em profundo silêncio. 

Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata. Tão extensa que, após alguns anos, o castelo 
ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada 
que pendia na torre mais alta. 

Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história de Flor Graciosa, a bela adormecida que descan-
sava, protegida pelo bosque cerrado. Flor Graciosa, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente 
castigada por um destino cruel. 

Alguns, mais audaciosos, tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiros, 
cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade própria: os galhos avançavam para cima dos coita-
dos que tentavam passar: seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar, e fechavam as mínimas 
frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, machucados 
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e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. 

Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história da bela 
adormecida que, desde muitos anos, tantos jovens procuravam em vão alcançar. 

— Quero tentar eu também a aventura — disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do 
castelo. 

Aconselharam-no a não ir. 

— Ninguém nunca conseguiu! 

— Outros jovens, fortes e corajosos como você, falharam… 

— Alguns morreram entre os espinheiros… 

— Desista! 

— Eu não tenho medo — afirmou o príncipe. 

— Eu quero ver Flor Graciosa. 

No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade se completavam justamente os cem anos da 
festa do batizado e das predições das fadas. Chegara, finalmente, o dia em que a bela adormecida poderia 
despertar. 

Quando o príncipe se encaminhou para o castelo viu que, no lugar das árvores e galhos cheios de espi-
nhos, se estendiam aos milhares, bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela 
mata de flores cheirosas se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir; e voltou a se fechar 
logo, após sua passagem. 

O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte levadiça estava abaixada e dois guardas dormiam ao 
lado do portão, apoiados nas armas. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, 
outros encostados nos cantos; os cavalos que ocupavam as estrebarias dormiam em pé. 

Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo que o príncipe ouvia sua própria respira-
ção, um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada passo do príncipe se levantavam nuvens de 
poeira. 

Salões, escadarias, corredores, cozinha… Por toda parte, o mesmo espetáculo: gente que dormia nas mais 
estranhas posições. E todos exibiam as roupas que haviam sido moda exatamente há cem anos. 

O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava à torre, 
subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia Flor Graciosa. A princesa estava tão bela, com os 
cabelos soltos, espalhados nos travesseiros, o rosto rosado e risonho. O príncipe ficou deslumbrado. Logo 
que se recobrou se inclinou e deu-lhe um beijo. 

Imediatamente, Flor Graciosa abriu os olhos e olhou a sua volta, sorrindo: 

— Como eu dormi! Agradeço por você ter chegado, meu príncipe. 

Na mesma hora em que Flor Graciosa despertava, o castelo todo também acordou. O rei e a rainha cor-
reram para trocar os trajes de caça empoeirados, os cavalos na estrebaria relincharam forte, reclamando 
suas rações de forragem, os cães no pátio começaram a ladrar, os pássaros esvoaçaram, deixando seus 
esconderijos sob os telhados e voando em direção ao céu. 

Acordou também o cozinheiro que assava a carne; o servente, bocejando, continuou lavando as louças, 
enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos. Também dois moleques retomaram a briga, 
voltando a surrar-se com força. 

O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés, e o vento fazia murmurar as folhas das 
árvores. 

Logo, o rei e a rainha correram à procura da filha e, ao encontrá-la, chorando, agradeceram ao príncipe por 
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tê-la despertado do longo sono de cem anos. 

O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa que, por sua vez, já estava apaixonada pelo seu valente 
salvador.

(Irmãos Grimm)

Atividade 2

Nessa atividade serão trabalhadas as habilidades foco (EF15LP05) e (EF15LP06), e as relacionadas (EF15LP13) 
e (EF02LP08), importantes porque representam as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos na avaliação 
externa. Essencialmente, o aluno deve reconhecer elementos da narrativa, a linguagem, a organização e forma do 
texto, bem como o tema. Também precisa planejar, com ajuda, o texto a ser produzido (reconto), ajudar a organizar a 
sequência das ideias e revisá-lo tanto nos aspectos do gênero quanto gramaticais.

É importante que os alunos tenham uma cópia do texto em mãos para acompanharem a leitura compartilhada, 
localizando informações, entre outras coisas.

Passemos então ao processo de leitura do texto, que segue como uma sugestão para o(a) professor(a).

 O título da versão apresenta uma personagem cujo nome é incomum nos contos de fadas, e já nos primeiros 
parágrafos confirma-se tratar-se de uma menina que está viajando ‘no tempo’ e, por isso, aborda a história da Bela 
Adormecida numa possível continuidade dela.

 Todo o texto é construído com discurso direto, indicando a conversa que a menina quer ter com a princesa, 
agora rainha. 

 O autor utiliza o recurso de inserir outros personagens, de outros contos, no diálogo, reforçando a ideia de que 
a menina viajou para o mundo da carochinha, onde todos eles habitam.

 O fato de ter ficado adormecida por cem anos é retomado como mote para descrever como é a vida da perso-
nagem principal e para que outra personagem, a bruxa, seja recuperada. Nessa versão, ela permanece viva e com a 
missão de desfazer os efeitos colaterais do feitiço que impingiu à princesinha por ocasião de seu nascimento.

 O autor buscou construir uma narrativa com linguagem simples, pitadas de humor e com situações que lem-
bram recursos dos tempos atuais (telefonema de Chapeuzinho, filmes na televisão, laboratório).

Depois de ler o texto, uma possibilidade é pedir aos alunos para ordenar os fatos na sequência em que acontece-
ram. O(a) professor(a) pode, resumidamente, registrar na lousa as colocações feitas. 

Em seguida, como escriba do grupo, deve conduzir o reconto da narrativa, buscando garantir que os fatos 
principais sejam utilizados para compor o texto. Num outro momento, a produção coletiva deve ser retomada para 
ajustes: cortes, acréscimos, inclusão de pontuação etc. 

Uma cópia do texto produzido coletivamente deve ser afixada em painel para outras leituras/consultas e cada 
criança também poderá recebê-la.


