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Palavras da professora-pesquisadora

Durante este semestre letivo, estaremos juntos, discutindo,
ter acesso: a Literatura Infantil.

acesso.

seria que todos fossem o melhor exemplo da alegria que lhes provoca ler um texto bonito, bem
escrito.

Na Unidade II,

Literatura Infantil: brincar de ouvir, criar, dizer, brincar de ler

sintam motivados/as a ler mais e melhor e que se envolvam com a literatura a ponto de se
de muitos textos.
transforme em amor perfeito!
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Croqui do Percurso
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

LITERATURA INFANTIL
Professora:
MARCO VI

E-mail:
claurenia@oi.com.br

Componente Curricular: LITERATURA INFANTIL

45 horas/aula

Ementa:

Objetivo Geral:
linguagens que ela suscita e nas quais se apoia.

:

Etapas do percurso:
UNIDADE I:

13

UNIDADE III: LITERATURA INFANTIL: BRINCAR DE OUVIR, CRIAR, DIZER, BRINCAR
DE LER

Metodologia:

GPS:
aprendizagem Moodle

com a realidade.
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ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil

Rio de Janeiro: LTC, 1981.

CAVALCANTI, Joana. Caminhos da Literatura Infantil

CRAMER, Eugene. CASTLE, Marrietta. Incentivando a leitura. Porto Alegre: Artmed,
2001.
MELLON, Nancy.
Rodrigues. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

Literatura Infantil:

SANTOS, Neide Medeiros.
2009.

SISTO, Celso.
2001.
SOARES, Magda. Letramento

15

SORRENTI, Neusa.

TURCHI, Maria Zaira; SILVA, Vera M. Tietzmann (orgs.). Leitor formado, leitor em
2006.
WALTY, Ivete Lara Camargo. Literatura e escola

ZILBERMAN, Regina. Literatura Infantil na escola

______. (coord.)

Lista de sites indicados:
http://revistaescola.abril.com.br
http://www.casadocontadordehistorias.org.br
http://www.fazfacil.com.br/artesanato/reciclados.html
http://mundoquele.ofaj.com.br/Textos
http://www.crecheterranova.com.br
http://www.tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo
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. Centro de Pesquisas
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UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

LITERATURA INFANTIL

DESEMPENHO NO PERCURSO
Desempenho
obtido

Aulas

Prazo de

UNIDADE I
Aula 1

Aula 2

Aula 3

3,0

infantil

brincadeira, simbolismo e arte
Autores, obras e textos orais para

Total de pontos na Unidade I

4,0

3,0

10,0

UNIDADE II
Aula 4

Aula 5

Aula 6

3,0

gostar de ler

textos orais e escritos
Projetos de leitura: caminhos para a

Total de pontos na Unidade II

3,0

4,0

10,0

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8
Aula 9

infantil
Ler e ouvir poemas

contar

Total de pontos na Unidade III

3,5

3,5
3,0

10,0

10,0

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO PERCURSO
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Final do
Percurso

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

UNIDADE I
ASPECTOS GERAIS
AULA 1:

aspectos desse universo que retratam sua cultura passam a constituir material amplo e rico onde

publicar ou divulgar uma literatura infantil ou para ser lida por (ou

http://pt.wikipedia.
org/wiki/Literatura_
infantil, e navegue um
pouco pelos conceitos
apresentados.
Com
o
estudo
sobre

As pequenas criaturas eram consideradas adultos em crescimento, e como adultos eram

19

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

e os livros destinados aos pequenos para que fossem alfabetizados, para que lessem. Os livros
valorizados pelos adultos eram impostos aos pequenos.

alvo principal.

, as
com 41 volumes, intitulada Gabinete das Fadas

Fonte: http://expositions.bnf.fr/contes/enimages/salle1/index.htm

Assim, como forma de guardar esses acervos e reconhecendo o valor desses textos como

Trilhas do Aprendente, Vol. 6 - Literatura Infantil
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Mas, o que fez esses contos, provindos principalmente da
como Literatura Infantil?
As guerras que dividiam a Europa causavam baixas na
duas guerras mundiais e seus efeitos nefastos: na primeira metade,
de 1914 a 1919, na Primeira Grande Guerra e, mais uma vez, de
1939 a 1945 na Segunda Grande Guerra, sediadas na Europa, ambas

Como
leitura
complementar, visite
o site
http://www.
ricardoazevedo.com.
br/Artigo07.htm e leia
o texto.

passavam a trabalhar fora, havendo necessidade de manter a escola

A partir dessas necessidades prementes, a escola, na Europa e nos Estados Unidos, passou

21

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

como defendem tantos e tantas poetas que fazem dos seus poemas uma brincadeira inteligente

Referencial

leitora.

DESAFIO

apresente-o, com as suas palavras, em um texto conciso, coerente e coeso.

Trilhas do Aprendente, Vol. 6 - Literatura Infantil
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

AULA 2:
E ARTE

Pode-se observar que hoje, cada vez
mais, se publicam livros de Literatura Infantil.

mais cedo, tem acesso ao mundo letrado e com

de leituras desses materiais, mais chances

se leitoras.
um brinquedo interessante que desperta-lhe
ser sempre estimulada, de variadas formas,

http://2.bp.blogspot.com/_5ItmkEGoJ4o/
SY330Z2BDlI/AAAAAAAAEwo/Xp5P7CTahmE/s400/
Tom+lendo+06fev09sx.jpg

leitura em outros suportes textuais.

das palavras, dos textos.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Esses textos, quando revisitados, apresentados

de leitura, para um trabalho que se quer permanente
de reconhecimento da palavra, da voz, dos textos
que circulam oralmente e integram-se ao tantos

Fonte: http://www.ccdb.gea.nom.br/ra_lendo_
monteiro_lobato.jpg

da cultura oral que pertence, de alguma forma, a
cada participante dessas brincadeiras com a palavra
dita e atualizada oralmente e escrita e publicada no
livro ou em outros suportes textuais como revistas,
jornais, entre outros que nos dias atuais enriquecem
os acervos oferecidos pelas livrarias e bancas de
revistas.

Pesquisemos

visual, pela possibilidade de reconhecer uma variedade de estilos,

o

que

Magda Soares (2004,
p.39), entre tantos
aspectos que distingue
como parte daquilo que
explicita:
ensinar

publicados.

e

aprender

status de arte, considerando-se que
que adquire um grupo
de ter-se apropriado
da escrita e de suas
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

A leitura constitui um dos principais caminhos para desenvolver
escritor) competente.
Entre outros passos
das suas leituras para
entender o conceito
e os processos de
letramento, acesse a
pt.wikipedia.org/wiki/
Letramento.
Visite
o
site
da
Revista Nova Escola
http://revistaescola.
abril.com.br/
planos-de-aula/
ei/cm_linguagemverbal_leitura.shtml

pelo leitor. Na estante, o livro, por vezes, se esconde. Entre outros
envolver tantos leitores, permanece silencioso e desconhecido por

as
propostas
de
atividades de leitura
Observe, nas propostas
apresentadas
a
como mediador das
atividades.

A escola que pretende que a sua biblioteca tenha vida precisa desenvolver projetos de

DESAFIO

o(s) texto(s) escolhido(s).

25

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

AULA 3:

jovens e adultos que gostam de ler.

de leitura. A escolha desses autores(as) e dessas autoras deveu-se a aspectos que podem ser

dela, mas para poucos. A literatura deve circular na escola, pois urge formar
sem se submeter cegamente.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

para os leitores.
considerando que ele foi o primeiro escritor brasileiro

entre outros aspectos a serem focalizados e cuidados
seriamente. <
>

Fonte:
http://www.brasilescola.com/
upload/e/dia%20nacional%20do%20
livro%20infantil.jpg

publicada a obra

, em 1930.

<Ce cilia Be n e vide s de Ca r va lho M e ir e lle s>,

Para conhecer melhor
Monteiro Lobato e
principalmente

para

seguintes sites: http://
v i r t u a l b o o k s . t e r ra .
com.br/freebook/
didaticos/download/
monteirolobato.pdf http://pt.wikipedia.
org/wik i/Mon teiro_
Lobato
sobre o autor e sua
sentir-se motivado(a)
a ler as obras do
autor.
Fonte: http://mvals.blog.uol.com.br/images/C14.JPG

27

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Ou
isto ou aquilo>, composto de poemas em que a autora brinca com

Ou ist o ou a qu ilo, de <
Meireles
escolas de todo Brasil, realizadas pelo MEC no Programa Nacional do

Visite o site: http://
www.geocities.com/
fedrasp/ceciliameireles2.html, para
conhecer
alguns
poemas desse livro de

fomentar a leitura a partir dos primeiros anos de escola.

complementam e favorecem o bom desempenho de todo projeto de
leitura, do mais simples ao mais elaborado.

> foi um
dos que frisaram a necessidade de a

bem estruturada, considerando-se

Fonte: http://1.
bp.blogspot.com/.../

apoiar a sua leitura, para que aprenda a
partir de bons textos.

Jos%C3%A9+Paulo+Paes2.jpg

de Monteiro Lobato,
acesse o site http://
pt.wikipedia.org/wiki/
Cec%C3%ADlia_
Meireles e informe-se
sobre a vida e a obra
da autora.

Para se informar sobre
a obra da autora
amplitude da obra e
visualizar livros da
sua autoria, consulte,
respectivamente
os
sites:
http://
pt.wikipedia.org/wiki/
Ana_maria_machado
e
http://www.
submarino.com.br/bus
ca?q=ana+maria+ma
chado&dep=autor&x=
17&y=9

sites na internet que abordam a obra

Ana Maria Machado>
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

<Maria Clara Machado>, que escreveu
Pluft,
o f a n t a sm in h a e A b r u x in h a q u e
e r a b o a , entre outros trabalhos de

bem escrito, tem feito sucesso (entre

Visite o site: http://
pt.wikipedia.org/wiki/
Maria_Clara_Machado
Saiba que algumas
das suas obras
do ace rvo envi ado
pelo MEC a escolas
municipais.

Fonte: http://www.artes.com/
img/art/20/mariaclara.jpg

sobre a obra de Maria Clara Machado.

uma especialidade no que se refere ao seu interesse em divulgar os textos da cultura considerada
folclore brasileiro.
RUTH ROCHA, SYLVIA ORTHOF, assim como tantos outros autores e autoras, entre poetas

Para conhecer melhor a obra de RUTH ROCHA, visite o site http://www2.uol.com.br/
O site http://www.bmsr.com.br/autores/detalhe_autor.asp?cod=Sylvia%20ORTHOF traz

Lago, por sua vez, constitui exemplo de escritora que, desde os primeiros livros, ilustrou seu
e enriquecimento da linguagem/mensagem do livro.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

POESIA
Ascenso Ferreira
Braguinha
Cassimiro de Abreu
Carlos Drummond de Andrade
Castro Alves
Cora Coralina
Henriqueta Lisboa
Leo Cunha
Manuel Bandeira

PROSA
Cristina Porto
Eva Furnari

Mirna Pinski
Wander Piroli

Olavo Bilac
Pedro Bandeira
Ricardo Azevedo
Roseana Murray
Tatiana Belinki
Thiago de Mello

DESAFIOS
1)

inseridos:
- Nome do livro;
- Autor;
precisar, em sua sala
de aula, explorar os
livros infantis.

- Tema do livro;
- Sinopse;
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

UNIDADE II

AULA 4:

necessidade do leitor que busca o texto. Lemos os mais variados

Assim, de acordo com pesquisadores que analisam as formas

quando estudamos mais detalhadamente algum assunto. Os livros
se prestam para uma leitura para aprender. Os jornais, de um modo

Visite o site http://
re vi stae sco la. ab ril.
com.br/linguaportuguesa/praticapedagogica/todasleituras-423917.
shtml,
da
Revista
Nova Escola e leia a
reportagem que enfoca
leitura: para estudar,
para se informar e ler
por prazer.

de aprendizagem, liga-se mais diretamente ao objetivo de oferecer

objetivos a que o texto se presta.

Abordaremos caminhos que conduzem ao gosto por ler, por tratar-se de uma meta importante

31

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

leitor a cada texto lido, seja em livro, jornal, revista, folheto de cordel, computador (internet) ou
qualquer suporte textual.

na escola, a se tornar leitora, a gostar de ler e que aprenda a estudar, utilizando a leitura para
se informar, garantir e ampliar a sua aprendizagem.

apresentam: livfos, bilhetes, revistas, cartas jornais, etc.

Acesse o site http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/entrevista-tatiana-belinky-

converter a leitura em objeto de aprendizagem deve preservar sua natureza
diversidade de objetivos e modalidades que caracterizam a leitura, ou seja os
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

basta somente ser alfabetizado, saber ler. Interessa vivamente ampliar esse saber e formar leitores
o livro,

para que se consiga formar um leitor maduro e competente.
Cramer e Castle (2001, p.111), em seu livro intitulado Incentivando o amor pela leitura,

e, mais tarde, por professores e outros membros da sociedade.

escutando para descobrir o que acontece. (CRAMER e CASTLE, 2001, p.
111).

prosa ou verso. Ler em voz alta ainda se mostra como atividade interessante entre as formas de

33

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Nesse universo de leitura e seus diversos objetivos, estamos enfocando, principalmente,
os textos, favorecendo criar o interesse em ler. As propostas de leitura na escola devem ser

leitura para aprender, divertir-se, informar-se, a gostarem de ler. O exemplo de leitor do adulto,
no caso, professor, funciona como motivador do ato de ler nos seus ouvintes.

literatura)? Ou ele se formaria a despeito da escola, ou mesmo contra ela?
Se nos considerarmos leitores, formadores de leitores, podemos pensar
em como a escola contribuiu para nos formar. Sou leitora porque a escola

Acesse o site http://
e d u c a r p a ra c r e s c e r.
abril.com.br/leitura/
entrevista-fannyabramovich-402320.
shtml e leia a entrevista
de Fanny Abramovich
7 a 9 anos.

articular os textos que lhe interessaram e os que poderiam interessar
aos seus alunos.
Considera-se a leitura de textos pelo professor, a leitura em voz alta apresentada

leitores com os livros, com o objeto-livro. O livro que mais se aproxima do brinquedo favorece os
Trilhas do Aprendente, Vol. 6 - Literatura Infantil
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

pela leitura.

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_eC_GiNql3fM/
SDTHMQRfaXI/AAAAAAAAAIA/2Fc5lDn8bPE/s320/
MAIO2008+056.jpg

Acesse o site http://
p o r t a l . m e c . g o v. b r /
seb/arquivos/pdf/
volume3.pdf para (re)
do RECNEI. Leia esse
documento, detendose principalmente nas

Fonte: http://www.noticiasdeaveiro.pt/anexos_ima
gens/000000000000000000000000000899.jpg

Considere-se que o fato de participar de atividades em que o

integrada no livro.

onde se orienta para
Infantil.
Obs.

Os textos
Os

outros

site,
http://portal.
m e c . g o v. b r / i n d e x .
php?option=com_con
tent&view=article&id
=12814&Itemid=872,

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_
R qjKF LL1 yw0 /S bEgi W MZhwI/
AAAAAAAAAAU/v09g-2JNBJ0/
s320/Mae_e_Crianca_lendo.jpg
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

incluir nas atividades do seu cotidiano, fora da escola, exercer o seu direito de isolar-se com

levar por um livro interessante e se dedicam a ler e por vezes a falar sobre a leitura realizada.
Considerando-se a proposta de que o livro

seja um brinquedo para favorecer a intimidade

livro, levando a que este seja visto como um objeto
u11101/20070709Dillon.jpg

o livro, favorecendo a leitura.

DESAFIO

Depois de ler os textos propostos nesta aula, pesquise livros e escolha textos em prosa

proposta. Elabore seu plano no editor de texto e poste-o, como arquivo em rtf, no Ambiente
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

AULA 5:

Consulte, entre outras
para

leitura e a escrita das palavras, das frases e dos textos completos.

se

informar

palavra texto. http://
pt.wikipedia.org/wiki/

desde que nasce, a uma multiplicidade de textos. Para melhor nos
.
informar-se.

Ampliando essa abordagem, observa-se que os textos,
para

<

>

elucidar

que
referem-se
suporte textual.

os
a

leitor do texto, visando a incentivar o gosto de ler. Essa tarefa inclui a multiplicidade de textos,

universo de textos e possibilidades de interesse pela leitura.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

variados textos.
A voz pode ser considerada um suporte bastante importante de textos orais. Os textos

atividades orais, de fala e escuta.

reconstituir, na fala, os sons que existem em nosso cotidiano, como
aqueles que reproduzem pancadas, apitos, buzinas, entre eles: Crock!
revistaescola.
a br il . c om . b r /
l in g u a - p or t u g u e s a /
alfabetizacao-inicial/
ler-rima-prazer423613.shtml
no
site
da
revista
Nova Escola, leia a
reportagem intitulada

utilizando
parlendas
para
favorecer
a

vida.

formas de dizer faz com que o texto seja de todos e ao mesmo tempo de cada um.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

brincadeira.
Mais adiante, analisaremos esses textos mais detalhadamente, quando, na aula 8 deste

com parlendas.

integral.

Fonte: http://1.bp.blogspot.
com/_I0nWXM6CzBA/SYw1pTYl0WI/
AAAAAAAAAQY/asHcXxDl690/s400/
crian%C3%A7as+brincando+2.jpg

se dizer a adivinha e esperar que os outros, aqueles que

corretamente, deve retomar o texto, explicando passo a
exemplo:

wordpress.com/2009/03/corda2.jpg
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

sons que a adivinha apresenta.

deste Componente Curricular abordaremos os contos e formas de contar, mais detidamente,

em seu livro intitulado Lit e r a t u r a I n fa n t il

tocar neste ou naquele assunto... (ABRAMOVICH, 1997, p.99)
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

ABRAMOVICH, 1999,

DESAFIOS

Vamos construir uma Antologia de textos orais!

3. Descreva uma atividade, detalhando como era realizada, utilizando um ou alguns dos

.rtf

41

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

AU LA 6 :
LEITOR

Para confrontar com

a aprendizagem de ser tanto um leitor quanto um escritor.

os projetos, que podem

metodologia de projetos para favorecer o ensino e a aprendizagem

projetos de leitura
e escrita, visite o
site
http://www.
construirnoticias.
com.br/asp/materia.
asp?id=1212 e leia
o
artigo
intitulado
projetos de leitura
composto
de
C u r r i c u l a r e s
Nacionais.

Acesse o site http://
www.dominiopublico.
g o v. b r / p e s q u i s a /
Pe sq u i s a O b ra Fo r m .
Escolhendo livros na
biblioteca
(viagens
de leitura). Assista ao
Em 12 minutos de som
e imagem

terem melhores resultados, organizam-se os Projetos de Leitura e Escrita. Objetivos bem claros
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

o texto, que, apresentado de forma a envolver o leitor, passa a fazer parte do seu universo de
interesses.

aos livros e outros suportes textuais que ocupam aquelas estantes. A

interesse em ler. Os projetos de leitura visam a proporcionar aos

Pensemos agora na possibilidade de criar e sistematizar

Retome no Trilhas do
4,
o
Componente
Curricular Ludicidade
e
Desenvolvimento
relembrar
propostas
de
brincadeiras,
a
na

vida

de

uma

pense os materiais e
projeto de leitura para
tem em mente.

perpassados pela ludicidade.

seguidas (Conta de novo!), retomar um poema ouvido fazendo os gestos correspondentes ou

em coro, partes do poema, lendo juntamente com quem incentiva a leitura, com quem orienta a
atividade.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

uma <biblioteca ambulante
ampliando os locais onde se podem desenvolver atividades integradas de leitura com os alunos.
leitores.

acontecer. A escola deve favorecer a aprendizagem da leitura e a

Fonte:
http://www.estilors.
com.br/conteudo/kids/img/
thumbnails/casinha_ponto_
livro_livre_250x0.jpg

que levem os alunos a ler cada vez mais e melhor.

parlendas, cantigas de roda, cantigas de ninar, cantigas que animam outras brincadeiras. A

corporais.

Acesse o site:
http://www.cliquemusic.com.br/artistas/artistas.asp?Status=DISCO&Nu_Disco=9382
ouvir cantigas para brincar.
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para

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Acesse o site:
http://www.qdivertido.com.br/vercantiga.php?codigo=52 para ter as letras de muitas
cantigas

Cantar e representar o que sugere a cantiga constituem uma atividade de aprendizagem

representar, pois favorecem o desenvolvimento infantil.
Esses brinquedos cantados oferecem uma variedade de textos musicados que, em sua

superam os medos de participar e se mostrar, fazendo parte de atividades com brinquedos

articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas
aos diferentes campos de conhecimento humano. (p. 30)

DESAFIO
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

UNIDADE III
LITERATURA INFANTIL: BRINCAR DE OUVIR,
CRIAR, DIZER, BRINCAR DE LER
AULA 7:

Nancy Mellon

reuniam-se ao redor do fogo para partilhar os acontecimentos do dia, para buscar respostas sobre

Fonte: http://www.xamanismo.com.br/twiki/pub/
Poder/SubPoder1191421937/contador.jpg

http://www.salto.sp.gov.br/jpg/fotos_noticias/2008-06-20/
contadores_historia.jpg

todos. Em algumas comunidades ainda existem esses contadores tradicionais, reconhecidos como
que todos gostam de ouvir. Joana Cavalcanti, em seu livro Ca m in h os da Lit e r a t u r a I n fa nt il,
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

escrito e reviver a magia da palavra oralizada por um(a) contador(a).

tempo em que as pessoas dispunham de tempo de se encontrarem e ouvirem os casos, as anedotas,

A a r t e de
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

e, se conhece, rever o grupo

que, para as suas

em tecido.
O macaquinho, de Ronaldo Coelho, utilizando

um boneco de luva.

Palavra Cantada. Eu

narrativa que ouve.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

Pesquisando sobre o conceito de Contos de Fadas, acesse o site http://pt.wikipedia.org/
narativo.
pdf na internet e no Boletim 21, de outubro de 2005, do programa televisivo Salto para o

Para ler alguns contos de fadas, acesse o site
http://www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/contos.html. Os contos de

No site http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/133321Anarrativa.pdf, acesse e leia
atentamente, dentre outros artigos, aquele intitulado
, de autoria

os textos compartilhados, podem funcionar como agentes de leitura. Celso Sisto, contador de
Te x t os e pr e t e x t os sobr e a a r t e de con t a r
,
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

lido depois.

apresentados no livro

do Brasil.

DESAFIOS

Transcreva o conto ouvido e registrado usando o editor de texto do seu computador.
Organize o resultado da sua pesquisa da seguinte forma, apresentando:
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

AULA 8: LER E OUVIR POEMAS
Nesta parte deste Componente Curricular, Literatura Infantil,

perguntando: o que
se entende por texto

que se refere a Projetos de Leitura em que se leem, compreendem,

Para tanto, podemos
iniciar
pesquisando,
poesia. Leia o texto
ali
apresentado
e
acesse o link poema
para podermos alinhar

de interesse pela leitura de poemas pode ser uma das causas da
especialmente
que se refere

no
aos

Serra, serra, serrador
Serra menino de Nosso Senhor

usando um serrote para serrar a madeira.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

Dedo Mindinho
Seu vizinho,
Maior de todos
Fura-bolos
Cata-piolhos.

http://images.travelpod.com/users/ffalconebr/pra_
casa_2005.1113306240.crw_0350_rj.jpg

http://educarparacrescer.abril.com.br/imagens/
comportamento/brincadeiras.jpg

brincadeira. As palavras balizam os gestos que complementam o texto, compondo as primeiras
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

Cinco, seis, chegou minha vez
Sete, oito, comer biscoito

.

no ritmo cadenciado dos textos.
Acesse o site:
http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/170116Poesiaescola.pdf - artigos

Os sons encadeiam-se na forma de uma brincadeira com os sons, constituindo ritmo, por

cancioneiro infantil constam as cantigas de roda, as de brincar, as cantigas de ninar. Participando

textos orais.

vezes versos ou parte dos versos de parlendas, cantigas, adivinhas.

No site http://www.
revista.agulha.
nom.br/jpaulo1.
html#passarinho
podemos ler o poema
intitulado
Convite,
do livro Poemas para
brincar,
da
Editora

53

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

Convite

Poesia
como se brinca

Como cada dia
Vamos brincar de poesia?

de tanto brincar
se gastam.
quanto mais se brinca
com elas

Ou ist o ou
aquilo
Vejamos o poema:

As meninas
Arabela
abria a janela.
Carolina
erguia a cortina.
E Maria
olhava e sorria:
Arabela
foi sempre a mais bela.
Carolina

E Maria
apenas sorria:
Pensaremos em cada menina
que vivia naquela janela;
uma que se chamava Arabela,
outra que se chamou Carolina.
Mas a nossa profunda saudade
que dizia com voz de amizade:

reinam as palavras especiais, escolhidas para redescobrir possibilidades de dizer, nas cantigas,

e vivenciados.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

brincadeira que se constitui em uma performance oral, corporal. O
texto motiva uma atividade preestabelecida que incentiva imaginar,

sobre atividades com
visite, no site de Revista

Acesse o site:
http://www.qdivertido.com.br/cantigas.php

revistaescola.abril.
com.br/educacaoinfantil/0-a-3-anos/
nao-pode-faltar428520.shtml e leia a
reportagem intitulada
parlendas como texto
trabalhar a linguagem

palavras.

a seguir, publicados no livro Ou ist o ou a qu ilo

para a sua leitura em voz alta.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

Bolhas

Jogo de bola

no galho!
Olha o orvalho!

A bela bola
rola:
a bela bola do Raul.

Olha a bolha de vinho
na rolha!
Olha a bolha!

Bola amarela,
a da Arabela.
A do Raul,
azul.

que trabalha.
na ponta da palha:
brilha, espelha
e se espalha.
Olha a bolha!

Rola a amarela
e pula a azul.

Olha a bolha
que molha
A bolha da chuva da calha!

DESAFIOS

Proponha uma atividade de leitura do(s) poema(s) no conjunto das atividades do cotidiano
Organize e apresente no seu plano, por escrito, o passo a passo da metodologia proposta
no desenvolvimento da atividade.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

AULA 9:

Rui de Oliveira

Vivemos em um mundo em que as imagens se multiplicam no que se refere aos meios de

visual nas propagandas ao ar livre em que grandes cartazes
(outdoors
propagando, em texto e imagem, tudo o que se pretende

podem testemunhar a diversidade de impressos em que

impresso e ilustrado em fornais e revistas do que livros com
Considerando a maior disponibilidade das revistas
textuais em atividades integradas de leitura. Observe-se

revistas oferecem oportunidade para uma leitura para

Fonte:
http://2.bp.blogspot.
com/_qvytklryLM4/SbhMn96MiwI/
AAAAAAAAAw8 /pum TZSTJES8 /s40 0/
biblioteca.jpg

passar pelos jornais e revistas, incluindo as imagens que
ampliam os sentidos dos textos.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

livros ilustrados temos dois textos que se completam, dois

Em um livro ilustrado temos, convivendo e integrados, um
escrito e outro feito em cores e formas de diferentes texturas
verbal.

Fonte:
http://www.salamandra.com.br/
capas/Salamandra/85-16-04345-2.jpg

Fonte: http://www.assinepanini.com.
br/assinepanini/DetalheRevistas.
asp?Produto_txt=TM&Site_
txt=ASSINEMONICA&Origem_
t x t = & F o r m a t o _
txt=PADRAO&Banner_txt=&Versao_
txt=

ht tp : // w w w.g e o cit ie s. co m/ g o tef r i d us/
andersen2004/images/3094279426lagoabc.jpg

uma particularidade de trazer juntos o texto e a imagem, voltados para o

A pesquisadora valoriza, no livro infantil, tanto a palavra escrita quanto o desenho. Para
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

a dar o devido valor ao desenho do aluno, assim como valoriza o texto que ele produz expresso

Podemos perceber que as imagens que nos cercam comunicam

que nos informam sobre coisas do cotidiano. Cores, formas que,

www.multirio.rj.gov.
br/portal/_download/
Ponto e Contraponto o
da imagem nos livros
infantis.

em texturas diversas.

no site http://www.brasilescola.com/redacao/linguagem.htm.

comprador.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

Fonte:
http://zlataky.cz/images/
temptation.jpg
arcimboldo_vertemnus.jpeg

das artes visuais.
folhetos de cordel. Na sua maioria, em preto e branco, a gravura ilustra as capas dos folhetos.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

se mesclam em textos escritos e em gravuras publicadas nesse conjunto.
Os livros de im agem

uma narrativa, constituem material bastante

texto eminentemente narrativo ou descritivo,

Fonte:
http://www.interpoetica.com/imagens/xilo_
costa_leite.jpg

na base do quadrinho, como texto balizador da narrativa, ou em

Sobre
livros
de
imagens, acesse o site
h t t p : / / w w w .
prp.unicamp.br/
pibic/congressos/
x v c o n g r e s s o /
paineis/023425.pdf
painel
apresentado
que
utiliza,
como

autor e ilustrador Roger
Mello, intitulado
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

RECORTANDO DO

UMA RECEITA

DE COISA
GOSTOSA?

SOPA DE PEIXE!

ABAIXO A
LIBERDADE DE
IMPRENSA!
Fonte: http://www.aventurasgastronomicas.com.br/
wp-content/uploads/2008/11/mafalda.jpg

QUER
FAZER UMA
PERGUNTA
CALVIN?

SIM! QUEM ME
GARANTE QUE
QUE EU ESTOU
ME PREPARANDO
ADEQUADAMENTE
PARA O MERCADO
DE TRABALHO?

DE QUE IREI PRECISAR PARA
COMPETIR EM UMA ECONOMIA
GLOBALIZADA? EU QUERO
GANHAR MUITO DINHEIRO
QUANDO ME FORMAR!

NESSE CASO, MEU JOVEM,
ESQUECE.
ESTUDAR DE VERDADE OS SEUS

SE APLICA.
OH.

Fonte:
gif
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http://www.escoladinah.com.br/calvin_futuro.

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

Brasileira de Leitura (ALB):
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080612171245AAf7aZB

Charges, Tiras e Quadrinhos, que Nilce Helena da Mota Garcia (UNIVAP), para ampliar os

DESAFIOS

Elabore um plano de atividades de leitura (pode incluir a escrita e o desenho) a partir
Componha seu plano de atividades no editor de textos do seu computador. Poste esse
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