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Professor

Cachinhos dourados e um urso 
apenas revela, no próprio título, 
que se trata de uma nova história 
com personagens de um conto 
clássico, o que tem sido uma ten-
dência na literatura, no cinema, 
nas séries de TV, e nas artes em 
geral: revisitar clássicos consagra-
dos, dando-lhes um toque con-
temporâneo. Nesta nova versão, a 
história continua singela e permite 
importantes aprendizagens, esti-
mulando o comportamento leitor 
e criando infinitas possibilidades 
para o desenvolvimento de um 
rico trabalho multidisciplinar, que 
poderá ser realizado ao longo de 
todo um semestre. 

Motivação e preparação 
para a leitura

Peça aos alunos para que se sen-
tem em círculo. Num instigante 
exercício de descobertas, como 
deve ser todo processo de leitura, 
que tal lançar estratégias para mo-
tivar os alunos? Conhecem a histó-
ria Cachinhos Dourados e os Três 
Ursos (publicada em 1837) ? O que 
sabem sobre ela?

Agora, apresente o livro à classe 
e lance mais desafios: que história 
o livro traz? O que veem na capa? 
Por que o título traz letras diferen-
tes? E quem é a garotinha da quar-
ta capa e o que diz o texto? Abra 
o livro na p. 2 e aproveite para 
explorar os dados bibliográficos: 
quem é o ursinho da foto? Cachi-
nhos dourados e um urso apenas? 
Como assim? Afinal, que história é 
essa?

Lendo o livro

Para facilitar a compreensão de 
todos, primeiro leia o livro em voz 
alta, mostrando as ilustrações de 
cada página. Em seguida, faça uma 
segunda leitura, compartilhada, 
para que todos possam participar 
mais efetivamente dessa etapa e 
fazer comentários: o que acharam 
da história?

Por fim, mais uma leitura, agora 
detalhada, abrindo espaço para o 



debate: o que descobriram?
Na sequência, peça para que os 

alunos comentem:
• Por que a autora inverteu os 

papéis: no lugar de três ursos, co-
locou três pessoas e apenas um 
urso, que, agora, está no lugar da 
menina?

• Repararam que o livro todo é 
escrito com letras de diferentes ti-
pos, formas e tamanhos? Por quê?

• Perceberam que os três passa-
rinhos acompanham o urso por 
toda a história? Por quê? Quem 
são eles?

• pp. 4 e 5: em que lugar o urso 
está? O que são todas aquelas pla-
cas?

• pp. 6 e 7: notaram que em mui-
tos prédios há referências a outros 
contos como fada madrinha, loja 
de roupas do lobo, o pé de feijão, 
banco dos Três Porquinhos... Por 
quê? Que histórias são essas?

• pp. 30 e 31: como é possível 
o urso sentar-se com a família no 
sofá?

• Por que a autora usa os termos 
“papai gente”, “mamãe e gente” e 
“pequena gente”?

• Urso numa cidade grande? 
Como ele foi parar lá?

Após a leitura

Será elaborado um festival de 
contos de acordo com as diversas 
áreas que podem ser trabalhadas. 

Peça para que os alunos se divi-
dam em grupos e proponha ativi-
dades:

• Língua Portuguesa: a história 
é apresentada em discurso dire-
to por meio de recursos gráficos 
variados, o que torna o texto ani-
mado, cheio de vida. Por que a 
autora utiliza, ao mesmo tempo, 
letra bastão e letra cursiva? Por 
que existem palavras que parecem 
“tremer” ou “pular”? Adjetivos, 
advérbios, verbos, antônimos e 
pronomes possessivos: estes cin-
co itens surgem ao longo de toda a 
história, oferecendo inúmeras pos-
sibilidades de trabalho em sala de 
aula. Peça aos alunos que façam 
listas destes cinco itens com as pa-
lavras que encontrarem no livro. 
Conhecem todas elas? Sabem as 
diferenças entre elas? Que tal fazer 
cartazes com mais dessas palavras 
tiradas de jornais e revistas? Como 
são usadas essas palavras? Litera-
tura: a história do livro é um conto 
clássico. O que é um conto clássi-
co? Como é construído? Por que, 
quando e onde surgiram os contos 
infantis? Quais os contos e os au-
tores de contos mais conhecidos? 
Conhecem outros contos? Quais? 
Conhecem algum conto infantil 
brasileiro? Que tal pesquisar o con-
to original: autor, data da publica-
ção, país de origem, personagens 
etc. Por que Cachinhos Dourados 
e os Três Ursos é considerado um 



clássico da literatura infantil mun-
dial? A partir desse levantamento, 
lance novo desafio: proponha uma 
análise comparativa entre as duas 
histórias. O que muda? O que pre-
tende a autora na nova versão? O 
que torna a história contemporâ-
nea? Comparação feita, abra para 
o debate: o que acham de cada 
uma das histórias? Como se deu o 
trabalho de adaptação do clássico 
para a versão atual? Qual a men-
sagem de cada uma das histórias? 
Que história preferem? Por quê? 
Entrevista: peça para que cada 
aluno faça uma breve entrevista 
com os pais e os avós: ouviamcon-
tos quando eram crianças? De qual 
mais gostavam? Por quê? Os con-
tos eram muito diferentes dos con-
tados hoje? A partir de todo esse 
trabalho e de explorar esse tipo 
de narrativa, proponha que cada 
aluno crie o seu próprio conto. As 
crianças não alfabetizadas ou em 
início de alfabetização poderão 
contar com a ajuda dos pais: elas 
poderão verbalizar suas histórias, 
enquanto os pais anotam tudo o 
que disserem. Com a ajuda do pro-
fessor de Artes, os próprios alu-
nos ilustrarão seus textos e, tam-
bém, poderão torná-los animados 
por meio de diferentes recursos 
gráficos, que o professor poderá 
apresentar e trabalhar com os pe-
quenos. Os contos criados pelos 
alunos farão parte de um livro co-

letivo, que será lançado no final do 
projeto. Todos os contos do livro 
coletivo serão apresentados pela 
classe da maneira que preferirem: 
dramatização, teatro de fantoches, 
teatro de sombras, leitura, progra-
ma de rádio etc. Os professores de 
Artes (ilustrações, texto animado, 
fantasias, adereços, cenários, con-
fecção de cartazes), Música (sono-
rização das apresentações, criação 
do programa de rádio) e Educa-
ção Física (preparação corporal e 
dança) terão participação funda-
mental na execução do projeto. A 
ajuda do professor de Informática 
também será importante para a 
elaboração do livro coletivo. To-
das as pesquisas realizadas serão 
apresentadas por meio de carta-
zes, apresentações e leituras no 
final. Sessão pipoca: As crianças 
também poderão assistir a algum 
conto clássico adaptado para o de-
senho animado. Quais as diferen-
ças entre o texto escrito e a adap-
tação para o cinema?

• Geografia: nas duas versões 
de Cachinhos Dourados, existe a 
dicotomia floresta x cidade. Que 
diferenças há entre estes dois 
mundos? Com a ajuda do profes-
sor de Artes, os pequenos pode-
rão construir duas maquetes, que 
apresentem essas diferenças, a 
partir de material reciclado, que os 
alunospoderão reunir na escola e, 
ainda, trazer de casa.
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• Culinária: todo mundo gosta 
de mingau? Como se faz mingau? 
Que tal ir para a cozinha da escola 
descobrir?

• Boas maneiras: nas duas histó-
rias, os personagens têm compor-
tamentos não muito adequados. 
O que eles fazem de errado? Como 
deveriam ter se comportado?

• Conclusão: no final do projeto, 
convide toda a comunidade es-
colar para um grande festival de 
contos, em que será apresentada 
toda a produção dos alunos, inclu-
sive o lançamento do livro coleti-
vo, a partir da leitura de Cachinhos 
Dourados e um Urso apenas. Os 
visitantes também poderão parti-
cipar com depoimentos, cantinho 
de leitura, contação de histórias, 
encenações etc.
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*A Meta do Milênio 2 tem como 
objetivo atingir o ensino básico 
universal, ou seja, o ensino de qua-
lidade para todos e, assim, permitir 
a formação de adultos alfabetiza-
dos e capazes de contribuir para a 
sociedade como cidadãos e profi 
ssionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.


