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Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo.
• Atender a produção dos gêne-

ros textuais por ano.

Contos 1, 4, 7 e 9

Temas: Reino, sociedade, sistema de 
governo, preocupação com a socieda-
de, bondade, caridade, respeito, escravi-
dão e liberdade. 

Temas transversais: Pluralidade cul-
tural (respeito e convívio entre diferen-
tes grupos e culturas) e ética (respeito 
mútuo, diálogo e justiça). 

Contos 2, 3, 5, 6, 8 e 14

Temas: Reino, sociedade, sistema de 
governo e tolerância.

Temas transversais: Pluralidade cul-
tural (respeito e convívio entre diferen-
tes grupos e culturas) e ética (respeito 
mútuo, diálogo e  justiça).

Conto 10

Temas: Reino, sociedade e amor in-
condicional.

Temas transversais: Ética (respeito 
mútuo, diálogo e  justiça) e orientação 
sexual.

Contos 11 e 13

Temas: Reino, sociedade, autoestima,  
desobediência, indiferença e competi-
ção. 

Fundamental 1: 4o, 5o anos
Fundamental 2

Conteúdo: Texto narrativo, tempo 
verbal da narrativa (passado), vida em 
sociedade, estudo da mitologia grega, 
estudo dos deuses gregos, convívio so-
cial entre mortais e imortais, respeito, 
pluralidade cultural e Geografia.

O livro As 14 pérolas da mitologia 
grega será a referência de leitura que 
direcionará a produção dos gêneros 
textuais sugeridos neste encarte.



Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

Organize os alunos em grupos para 
pesquisarem conceitos, imagens, ví-
deos no YouTube e curiosidades sobre: 
mitologia grega, deuses gregos, Grécia 
Antiga, Atenas, governos e  reinos. Os 
alunos apresentarão seminários à sala 
sobre os tópicos relacionados abaixo. 
Esse trabalho é importante para forne-
cer ao aluno repertório para produção 
de texto.

Tópicos

1. Mitologia Grega 

– Quem eram os deuses e sua his-
tória. 

 – Titãs.
– Deuses gregos: de acordo com o 

gregos, os deuses habitavam o 
topo do Monte Olimpo, principal 
montanha da Grécia Antiga. Des-
te local, comandavam o trabalho 
e as relações sociais e políticas 
dos seres humanos. Os deuses 
gregos eram imortais, porém 
possuíam características de seres 
humanos.
Ciúmes, inveja, traição e violência 
eram características encontradas 
no Olimpo. Muitas vezes, os deu-
ses, apaixonavam-se por mortais 
e acabavam tendo filhos com es-
tes. Desta união entre deuses e 
mortais surgiam os heróis.

2. Ilustração dos deuses da Mitolo-
gia

– Apolo
– Zeus
– Deméter
– Prometeu
– Atenas
– Hefesto
– Afrodite
– Pandora
– Poseidon
– Artemis
– Narciso

3. Garantir o significado das se-
guintes expressões e vocábulos: 
profundeza, vulcão, erupção, 
terremoto, semelhança, arte-
são, moldado, divino, convocar, 
zumbis, sacrifício, coxo, dom, im-
pulsivo, balbúrdia, humanidade, 
enigmático, amaldiçoado, lealda-
de, entrelaçados, célebre, furtivo, 
estupendo, meticuloso, deslum-
brante, demasia, discórdia, fulmi-
nante, magnífico, átimo e  calor 
abrasador.

4. Noção de regência política 

– Governante/governar: administra 
o país/local com firmeza e sabe-
doria.
Reger, dirigir, ter autoridade so-
bre, conduzir bem algo (barco, 
carro).
Sinônimo de governar: adminis-
trar, comandar, dirigir, gerir e re-
ger.

– Soberano: capaz de exercer o po-
der de maneira extrema; autori-
dade de rei ou rainha, cujas ações 
e/ou consequências são podero-
sas.



Sinônimos: altivo, dominador, 
magnífico, notável e potentado.

5. Dica de vídeo do YouTube para 
complementar a pesquisa e o 
estudo. Podem ser assistidos tre-
chos ou o filme inteiro: 

– Videoaulas sobre mitologia grega 
para crianças: 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=abLT_jovL7E&list=PL7
pmFTP8SwSYEhfykMwwI4Iohup
WYvSlz

2o passo: decore a sala em forma de 
painel com todos os trabalhos feitos 
pelos alunos e organize as apresen-
tações de seminários dos tópicos e 
vocabulários estudados. 

O ideal é que cada aluno tenha a 
obra para que a leitura possa ser feita 
ora em sala de aula, ora direcionada 
como tarefa.

3o passo: caso somente o professor 
tenha a obra, combine com a classe 
as regras de comportamento ade-
quado (silêncio e concentração) an-
tes da leitura.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Sugere-se a REESCRITA, através da 
leitura de imagens, em todos os anos 
como compreensão da leitura.

Procure levar modelos de gêneros 
textuais que serão trabalhados como 
referência de estrutura de texto para o 
aluno.

• Gênero HQ
No conto 12, ocorre um incidente 

com a maçã de ouro, colocada pro-
positalmente por Éris, a deusa da 
discórdia. Peça para os alunos cria-
rem uma HQ ilustrando o momento 
de caos, no qual as deusas brigavam 
pela maçã dourada, resultando ape-
nas nas deusas mais fortes. Os balões 
de fala não devem ser esquecidos. 

• Gênero Bula
No conto 14, a deusa Deméter 

transforma o garoto Ascálabo em um 
lagarto. Os alunos escreverão uma 
receita milagrosa para transformar 
o lagarto em garoto. Nessa receita 
devem aparecer as seguintes infor-
mações: nome do remédio, compo-
sição, indicações, contraindicações, 
posologia (dosagem diária) e efeitos 
colaterais. 

• Gênero Carta
No conto 1, Zeus resolve tirar dos 

homens uma ferramenta muito im-
portante para a sua sobrevivência: o 
fogo. Peça para os alunos imagina-
rem como seria se fossem mortais 
da Terra, que honram os deuses do 
Olimpo sacrificando um touro. De-
pois, peça para escreverem uma car-
ta para Zeus suplicando porque os 
homens necessitam tanto do poder 
do fogo para sobreviver. Uma carta 
precisa ter data, nome do destinatá-
rio, apresentar um conteúdo e a assi-
natura de quem está enviando.

• Gênero Mapa
Peça para os alunos criarem um 

mapa com textos descritivos da Ter-
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ra dos mortais e da Terra dos deuses 
(Monte Olimpo). O mapa deve apre-
sentar a descrição de todas as re-
giões: o vulcão, o mar de Poseidon, as 
montanhas da Tessália, a plantação 
de uvas do Rei Ergino, a ilha de Egina, 
a casa de Filêmon e Baucis, a ilha de 
Ortígia, Ilha de Creta, as florestas, as 
plantações, Atenas, o Labirinto etc. 

• Gênero Biografia
Peça para os alunos criarem um 

deus grego e ilustrá-lo. 
– Como chamaria este deus? 
– Quais seus dons / poderes? 
– Seria ele homem ou mulher?
– Qual seu(s) objeto(s) inseparável?
– Sua história de vida: de onde veio, 

quem são seus pais...

• Gênero Cinematográfico
Os alunos deverão criar um proje-

to de produção cinematográfica com 
seu conto predileto do livro 14 Péro-
las da Mitologia Grega. Este projeto 
deve conter:

– Título.
– Diretor do filme.
– Sinopse do roteiro (resumo da 

história).
– Personagens.
– Onde se passa a história (descri-

ção do local, cenários etc.)
– Referências inspiradoras: fotos, 

cartazes, filmes etc.

• Gênero Arigo de opinião
Baseando-se no conto de Narciso, 

os alunos deverão escrever um artigo 
de opinião, com ilustrações, que pro-
mova a reflexão nos colegas leitores 
sobre o tema “Beleza é tudo? Qual o 
seu conceito de beleza?”.


