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 OBJETIVO
Nesse Passaporte Didático, vamos analisar 
uma proposta de trabalho, tendo como 
subsídios as reflexões sobre planejamento 
realizadas anteriormente.
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LP Planejamento

Ponto de
PARTIDA

Em todas as épocas, de todos os povos, nos mais remotos lugares, o ser humano sempre sentiu a necessidade 
de fabular, narrar, de inventar e contar histórias. Inscrições nas paredes de cavernas pré-históricas comprovam isto. 

Inicialmente, tais histórias eram contadas oralmente, pela fala, passando de geração em geração, como modo de 
se transmitirem saberes, valores, visões de mundo, mas também, desde sempre, era uma forma de entretenimento, 
lazer e prazer. Afinal, contar e ouvir histórias é também ter a chance de sonhar... acordado!

E quem não gosta de uma boa história? As crianças, principalmente, gostam... e muiiiiito!

Atividade 1

A seguir apresentamos uma proposta de Plano de Ensino elaborada por um professor de 2º ano. Analise-o e pro-
ponha mudanças, se julgar necessário, pensando no que você considera ao elaborar seu plano de ensino.

Como o gênero textual conto de fadas já é familiar ao aluno, visto que vem sendo trabalhado desde a educação 
infantil, principalmente na oralidade, a professora optou pela sequência do trabalho com a turma de 2º ano contem-
plando o seguinte encaminhamento:

• Atividade de mobilização de conhecimentos prévios, por meio de perguntas e respostas. Exemplo:

 Você já deve ter ouvido e lido muitas histórias, principalmente muitos contos de fadas. Vamos testar seus   
 conhe cimentos? Junto com seu colega, tente responder às perguntas a seguir. Basta fazer um X na alternativa   
 que você julgar correta. Nesse momento, não vale perguntar para as outras duplas ou para o(a) prof

1ª etapa

1. Em Os três porquinhos, o lobo mau não conseguiu derrubar a casa do último porquinho, porque ela era feita de

 a) palha.

 b) tijolos.

 c) madeira.

2. No conto Pinóquio, um fato desperta a curiosidade dos leitores: o nariz do menino cresce toda vez que ele

 a) conta uma mentira.

 b) falta à escola.

 c) briga com Gepeto, seu pai.
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3. Os sete anões são personagens do conto Branca de Neve. Isso você já sabe. Você se lembra deles? Leia a seguir 
os nomes de seis dos personagens. Depois, complete a lista com o nome que falta: Zangado, Mestre, Dunga, 
Atchim, Soneca, Feliz e

 a) Dengoso.

 b) Teimoso.

 c) Manhoso.

A atividade tinha como objetivo permitir que o aluno relembrasse os contos de fadas ouvidos e/ou lidos, retoman-
do elementos que fazem parte dessas histórias encantadoras, que mexem com a imaginação de crianças e adultos.

• Leitura compartilhada do conto “Uma menina chamada Chapeuzinho Azul” (SOUZA, Flávio de. Que história é 
essa? – vol.2. São Paulo: Cia das Letrinhas.).

• Reconto, por escrito e individual, do texto lido, obedecendo às etapas do processo de produção de um texto: pla-
nejamento, escrita, revisão e reescrita. 

Atividade 2

Leia, agora, dois dos textos produzidos pela turma. Depois, em linhas gerais, faça uma análise das produções.

TEXTO 1

A menina do chapeuzinho azul

A chapeuzinho vermelho tinha uma irmã chapeuzinho azul. e ela tinha uma vó o nome dela era Iolanda 
e chamavam ela de vó gorda.

Ela foi levar doces para a chapeuzinho azul ela estava gripada. A vó gorda encontrou o lobo no cami-
nho e enganou ele. O lobo ia comer a vó gorda e a chapeuzinho o pai não deixou ele pegou a espingarda e 
o lobo fugiu.

A chapeuzinho pediu o doce para a vó gorda ela tinha comido tudo no caminho e riu.

TEXTO 2

A menina do chapeuzinho azul

A chapeuzinho vermelho tinha uma irmã chapeuzinho azul. e ela tinha uma vó o nome dela era Iolanda 
e chamavam ela de vó gorda.

Ela foi levar doces para a chapeuzinho azul ela estava gripada. A vó gorda encontrou o lobo no cami-
nho e enganou ele. O lobo ia comer a vó gorda e a chapeuzinho o pai não deixou ele pegou a espingarda e 
o lobo fugiu.

A chapeuzinho pediu o doce para a vó gorda ela tinha comido tudo no caminho e riu.
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Atividade 3

Depois de analisar as produções, é hora de elaborar um plano de ação que contemple as dificuldades apresentadas 
pelos alunos, representativas de uma parcela da classe.

Eixo Produção de textos

Habilidade

1. Planejar o texto a ser redigido, tendo em vista as condições de produção: público-alvo, local 
de circulação, finalidade.

2. Utilizar as formas de composição do conto de fadas: personagens, tempo, espaço, narrador 
e enredo, na seguinte sequência: situação inicial, estabelecimento e desenvolvimento de um 
conflito, clímax e desfecho (volta à situação inicial ou de equilíbrio).

3. Utilizar as formas de composição próprias do gênero (Era uma vez, Certo dia, Naquele dia 
etc.); de verbos no pretérito no discurso do narrador, de unidades linguísticas como adjeti-
vos e advérbios para expressar uma reação emocional/afetiva e/ou avaliativa do narrador.

Objeto do conhecimento Campo ´Artístico-literário`: Conto de fadas

Situação Didática

Recursos

Ano /Período
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Para o Professor

UMA MENINA CHAMADA CHAPEUZINHO AZUL

Aposto que você adivinhou que essa menina conhecida pelo apelido de Chapeuzinho Azul era irmã 
daquela outra menina conhecida pelo apelido de Chapeuzinho Vermelho.

 Naquele dia em que a menina do chapeuzinho vermelho saiu para levar doces para a vovozinha 
que estava doente e se encontrou com o lobo, a irmã dela ficou em casa. Ela passou o dia todo no quarto 
porque estava com gripe.

 Ninguém nunca ficou sabendo que a Chapeuzinho Vermelho tinha uma outra vó. Essa outra avó 
das Chapeuzinhos se chamava Iolanda, mas todo mundo a chamava de Vó Gorda, você pode imaginar por 
quê. Ela não se importava com esse apelido e até achava graça. Então a Vó Gorda saiu lá da casinha dela 
com uma cestinha de doces para levar para a Chapeuzinho Azul que, como eu já contei, estava gripada, 
coitadinha. No caminho para a casa da netinha, a avó se encontrou com um lobo. E esse outro Lobo Mau 
tentou enganar a Vó Gorda, dizendo para ela ir pelo caminho da floresta. Mas como ela não era boba, foi 
pelo caminho mais curto e chegou antes do Lobo Mau. E quando ele chegou, pronto para comer a Cha-
peuzinho Azul e a avó dela, deu de cara com o pai das meninas, que já tinha voltado do trabalho. Ele esta-
va esperando pelo lobo na frente da casa com sua espingarda em punho. Lá dentro a Chapeuzinho Azul, a 
mãe dela e a Vó Gorda espiavam pela janela e riam. O lobo, quando viu a espingarda, deu um tchauzinho 
de longe e deu no pé.

 Depois do jantar as duas irmãs pediram para comer os doces que a Vó Gorda tinha trazido em sua 
cestinha. Mas ela deu uma gargalhada e confessou que tinha ficado com fome no caminho e foi beliscan-
do, beliscando, e quando chegou, a cesta estava vazia.

(Flavio de Souza. Que história é essa? – vol. 2. São Paulo: Cia das 
Letrinhas.)


