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PÚBLICO-ALVO

Fundamental I e II

DURAÇÃO DO PROJETO

1 semestre (fevereiro a junho, por exemplo)

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Língua Portuguesa.

OBJETIVOS

• Despertar o gosto pela leitura.

• Promover o desenvolvimento de vocabulário.

• Realizar produções orais e escritas.

• Promover a vivência de emoções, fantasias e imaginação.

JUSTIFICATIVA

A realidade atual tem afastado nossos alunos do hábito de ler. O 
uso de celulares, computadores, videogames, TV e principalmente 
a falta de incentivo têm levado os mesmos a perderem o interesse 
pela leitura. 

Levando em consideração a qualidade de ensino que devemos ofe-
recer e a necessidade de ler, pensamos num projeto que os auxilie 
no estímulo a leitura, proporcionando um diferencial no currículo 
escolar dos nossos alunos.

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES

Partimos da leitura e reflexão do livro: O 
Fantástico Mistério de Feiurinha. “E viveram 
felizes para sempre” é dessa forma que to-
dos os contos de fada terminam! No livro, o 
autor Pedro Bandeira vem nos contar o que 
acontece depois que príncipes e princesas 
se casam, o que vem após os felizes para 
sempre. 

TEMA



1. De acordo com o quadro de rotinas da escola, ir à biblioteca e 
fazer com os alunos a leitura de diferentes e famosos contos 
de fadas.

2. Os professores podem propor textos informativos, leitura com-
partilhada em rodas de conversas, interpretação e produção de 
textos baseados em um conto de fadas.

3. Propor a leitura (em um ambiente descontraído na escola) do 
livro paradidático O Fantástico Mistério de Feiurinha. Para um 
melhor entendimento da história o professor pode solicitar 
que os alunos preencham a ficha de leitura do livro.

4. Confeccionar, durante as aulas de artes, ilustrações da história 
do livro para divulgar o projeto de leitura pelas dependências 
da escola.

5. Uma vez na semana durante o intervalo ou nas aulas de 
Educação física, os alunos podem se fantasiar e sentar-se na 
quadra ou pátio do colégio transformando-se em contadores 
de histórias, convidando alunos de outros grupos para ouvirem 
as histórias que já foram previamente preparadas.

6. Promover uma peça teatral para a noite de autógrafos do livro 
coletivo.

SUGESTÃO PARA LIVRO COLETIVO

Para finalizar as atividades, separar os alunos em dupla e solicitar 
a produção de um conto de fadas diferente. Cada conto deverá ter 
três ilustrações, sendo duas para a história e uma para a capa. A 
capa deverá trazer uma montagem com as ilustrações separadas 
para este propósito.

Títulos sugeridos para a produção dos livros:

• Contos de fadas não convencionais

• Deu a louca nos contos de fadas!

• Contos de fadas sem pé nem cabeça



Esta atividade é parte integrante do projeto Leitura, de Luciana B. Nicoletti Braga. Fonte desta ficha de leitura: http://pindukkinha.blogspot.com/2010/11/projeto-pedro-bandeira-o-fantastico.html

FICHA DE LEITURA – O Fantástico Mistério de Feiurinha

1. Complete o quadro com informações sobre o livro:

Autor

Ilustrador

Editora

Número de páginas

Número de capítulos

Narrador da história

2. Escreva o nome das princesas que participam da história. Em seguida, comente 
uma característica de cada uma delas.

Princesa Característica

3. O que levou Caio, o lacaio, procurar o escritor Pedro Bandeira?

4. Todas as princesas eram casadas e tinham filhos, menos a Chapeuzinho. Por que?

5. Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:
(   ) Todas as princesas se reuniram na casa da Branca para jogar conversa fora.
(   ) Branca convocou as cunhadas para descobrirem o paradeiro de Feiurinha.
(   ) Os pés da Cinderela vivam cheios de calos, devido ao sapatinho de cristal.
(   ) Caio, o lacaio, era um dos príncipes encantados.
(   ) Todas as princesas, menos a Chapeuzinho, iam comemorar Bodas de Prata.
(   ) As princesas eram muito amigas e nunca brigavam nem discutiam.

6. Quem era Jerusa e qual a sua importância na história?

7. Afinal, o que teria acontecido realmente com Feiurinha?

8. Como o encanto se quebrou?

9. O que o autor Pedro Bandeira fez para que a princesa Feiurinha não fosse mais 
esquecida?



Sabia que o projeto didático e as atividades realizadas por seus alunos 
podem ser transformadas em livros? 

Conheça nossa proposta! Acesse: 

www.semeandoautores.com.br

 (14) 3243-0560 

 contato@semeandoautores.com.br  

 semeandoautores

 semeandoautores


