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introdução

Antes

mesmo

da

criação

da

escrita

os

conhecimentos eram transmitidos através da fala
fortalecendo crenças e mantendo tradições.
Especificamente na educação infantil, a literatura
é de extrema importância de modo que a criança
se identifica com os personagens e com as
histórias descobrindo sua identidade e ajudando a
resolver conflitos do cotidiano.
No mundo tecnológico em que vivemos, os
Ebooks são uma forma de aproximar a criança da
literatura, visto que os mesmos têm contato
frequente com os aparelhos. Em decorrência da
pandemia resultante do vírus COVID-19 a cultura e
a educação se transpuseram para o mundo virtual
tornando ainda mais intenso o acesso aos
conteúdos digitais.

3

introdução

Este ebook tem como principal objetivo tornar
visíveis as histórias e oficinas que surgiram a partir
dos resultados do projeto contemplado pela Lei
Emergencial de Cultura Aldir Blanc de Hortolândia.
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criando histórias

A literatura se faz importante por proporcionar
um universo mágico, aguçar a imaginação do
ouvinte e levá-lo a outro mundo no momento da
história. A contação auxilia o desenvolvimento da
criatividade, além de aperfeiçoar a memória e a
atenção. A criança pode se identificar com os
personagens e com o roteiro, ajudando-o a
descobrir sua identidade e sentir várias emoções
junto com o personagem, auxiliando também na
resolução de conflitos do dia a dia ao longo da sua
vida.

vamos
vamos criar?
criar?

Antes de começar a escrever é preciso definir para
qual público

você deseja direcionar a história.

Betty Coelho (1997) desenvolveu uma tabela que
auxilia na estrutura da criação, apresentando o
seguinte:
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criando histórias

ATÉ 3 ANOS - Histórias de bichinhos, objetos e
seres da natureza sendo humanizados.
3 A 6 ANOS - Histórias de crianças com repetição
e acumulação, como a história do Grande
Rabanete e da Casa Sonolenta. Histórias de seres
mágicos com enredo simples.
7 ANOS - Histórias com crianças, animais e
encantamento, incluindo aventura no ambiente
próximo: familia, escola, comunidade.
8 ANOS - Histórias mágicas (fadas, bruxas,
magos...) com enredo mais elaborado e histórias
humorísticas.
9 ANOS -

Histórias mágicas e histórias com

vínculos na realidade.
10 ANOS EM DIANTE - Aventuras narrativas de
viagens, explorações, invenções, fábulas, mitos e
lendas.
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criando histórias

Com o público alvo definido é hora de criar a
história. Para esta criação existem elementos que
são imprescindíveis em sua composição: a
introdução, a complicação, o clímax e o desfecho.

introdução
introdução

É a parte da história em que se apresenta o
personagem, o ambiente e o tempo em que a
história vai acontecer. É uma estabilidade.
EX: Era uma vez uma girafa que se chamava Lily,
com seu longo pescoço ela adorava pegar frutos
nas árvores da floresta encantada, durante o dia
andava para lá e para cá.

complicação
complicação

É a parte da história em que se dá início ao clímax,
onde se apresenta algumas ações de conflitos.
EX: Certo dia a girafa Lily estava passeando entre
as árvores e esbarrou em um grande leão.
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criando histórias

climax
climax

É a parte em que a história atinge seu ápice, um
momento de tensão que inevitavelmente precisa
de uma continuação.
EX: O leão não gostou nadinha do que aconteceu e
muito bravo começou a correr atrás da Lily por
toda a floresta.

desfecho
desfecho

É a solução, o momento em que os conflitos são
resolvidos.
EX: A girafa Lily estava correndo por toda floresta
e se lembrou de um esconderijo ali perto, correu
para lá e se escondeu, assim conseguiu se salvar
do grande leão bravo.
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contos

Pâmela Pereira

zuri
zuri e
e a
a fada
fada cachinhos
cachinhos

Era uma vez uma menina muito alegre, marrom
da cor do bombom, seu cabelo era enrolado
como caracóis e ela tinha um lindo sorriso largo,
seu nome era Zuri.
Zuri vivia com sua mamãe Luanda e adorava
passear no parque com ela no final da tarde.
Certo dia, em meio as árvores, Zuri ouviu sua
mãe lhe chamar:
- Zuuuuri!
- Oi, mamãe. Estou aqui!

- Filha, amanhã é seu primeiro dia de aula, vou te
levar logo pela manhã e quero que você se
divirta muito, a escola é um lugar incrível.
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Zuri muito empolgada respondeu:
- Ebaaaa! Não via a hora desse dia chegar.
No outro dia, Zuri foi cedinho para a escola.
Quando ela entrou na sala se deparou com algo
diferente, olhava para um lado e para o outro,
notou que não se parecia com nenhum dos seus
coleguinhas, todos tinham cabelos loiros, ruivos,
lisos, mas ninguém tinha cachinhos como os seus.
Zuri voltou para a casa com um sentimento
estranho, entrou no seu quarto, olhou no espelho e
se perguntou:
- Por que meu cabelo é dessa cor? Por que meu
cabelo não é liso?
Enquanto Zuri fazia essas perguntas para si
mesma, algo lhe chamou a atenção vindo de sua
janela. Lá de cima, perto das nuvens, viu um
pontinho de luz brilhando muito forte, esse
pontinho foi ficando cada vez maior e chegando
cada vez mais perto, de repende...
- Aaaah quem é você? - perguntou Zuri.
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- Olá, eu sou a Fada Cachinhos e estou aqui para
te ajudar. Vi que você está triste, o que houve?
Zuri então respondeu:
- Hoje foi o meu primeiro dia de aula, eu achei que
ia gostar muito, mas voltei para a casa com um
sentimento estranho, eu não me pareço com
nenhum dos meus amiguinhos.
- Como assim?
- Todos eles têm cabelos coloridos, enquanto o
meu é pretinho com cachinhos, os cabelos deles
não têm nenhuma ondinha.
A Fada Cachinhos tentando ajudar Zuri disse:
- Não se preocupe com isso Zuri, é normal ser
diferente, você é linda do seu jeito e tenho certeza
de que seus coleguinhas também pensam assim.
Zuri sorriu e agradeceu a fada. Como já estava
tarde, a fada se despediu e disse que quando Zuri
precisasse dela era só conversar com o espelho
que ela viria em um passe de mágica.
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No dia seguinte, Zuri acordou e lembrou-se de
sua conversa com a Fada Cachinhos, foi para a
escola sentindo-se especial. Ela se divertiu muito
durante a aula e no intervalo foi brincar com seus
coleguinhas, quando estava na gangorra com
uma amiguinha o laço que prendia seu cabelo se
soltou deixando que o vento bagunçasse seus
cachinhos.
Neste

momento,

Zuri

percebeu

que

seus

coleguinhas começaram a rir, isso a deixou
envergonhada e foi correndo para a casa com
seus olhinhos cheios de lágrimas.

- Por que meu cabelo é assim? Por que sou tão
diferente? - Falou Zuri em frente ao espelho.

12

contos

Novamente, lá de cima, perto das
nuvens, Zuri viu um pontinho de luz
brilhando muito forte e esse pontinho
foi ficando cada vez maior e chegando
cada vez mais perto e de repende...
- Olá, Zuri! Por que está triste?Perguntou a Fada Cachinhos.
- Eu estou triste por ser diferente. Por
que tenho que ser assim? Já que você
é minha fada madrinha, você poderia
usar seus poderes mágicos para
deixar o meu cabelo igual ao dos
meus coleguinhas?
- Minha querida Zuri, infelizmente esse pedido não
posso atender, mas sei quem pode lhe ajudar, a
Fada Rainha irá lhe receber!
Usando sua varinha mágica, a Fada Cachinhos
levou Zuri ao mundo encantado das fadas, onde
tudo era lindo e brilhava como as estrelas.
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- Olá, Zuri. Como posso ajudar? Perguntou a fada rainha.
- Eu estou triste, meus coleguinhas riram
quando viram o vento bagunçando meus
cachinhos. Queria saber se você pode
deixar meu cabelo igual ao deles?
- Claro! Eu posso fazer tudo que deseja,
mas antes vou lhe mostrar algumas
coisas...

Continuou a Fada Rainha:
-Você vem de um povo lindo, com costumes um
pouco diferentes dos seus coleguinhas. Seu povo
tem a pele preta, gosta muito de dançar, possuem
comidas muitos gostosas, suas roupas têm
estampas lindas, além de terem vários Deuses
para lhes proteger. O seu nome também vem de lá,
na África Ocidental “Zuri” significa BONITA! Assim
como você. Então, agora que conheceu um pouco
da sua origem, vou realizar seu desejo.

14

contos

Zuri ficou muito empolgada com o que viu,
pensou, repensou e pensou mais uma vez, enfim
ela decidiu que não queria mais trocar seus
cachinhos.
- Espere Fada Rainha, eu gostei muito de tudo que
me mostrou, agora entendi que eu sou linda desse
jeitinho, meus cachinhos fazem parte de quem eu
sou.
Ela não via a hora de voltar e contar para seus
coleguinhas tudo que sabia. Mas antes de ir a
Fada Rainha lhe deu um conselho:
- Ao longo de sua vida irá encontrar pessoas que
não entendem essas diferenças, mas deve
respeitá-las e com amor e sabedoria mostrar
quem realmente é. No final, são as diferenças que
nos unem.
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Zuri

voltou à escola, contou para os seus

amiguinhos sobre o seu povo e a sua cultura,
todos ficaram encantados. A partir desse dia
todos fizeram questão de ter a Zuri por perto e até
ajudaram a enrolar os seus cachinhos.
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Pâmela Pereira

o
o elefantinho
elefantinho colorido
colorido

Era uma vez um elefantinho colorido que alegrava
toda a floresta encantada com suas cores lindas e
vibrantes. Ele adorava passear durante o dia
comendo frutas que nasciam nas árvores, tinha
banana, maçã, mamão e muitas outras.
O elefantinho sempre chamava seu melhor amigo,
o passarinho Xexeu, para brincar de escondeesconde.
- Eu conto e você esconde. – disse Xexéu.
- Está bem! Mas não pode olhar. – disse o
elefantinho colorido
Então ele saiu correndo para se esconder e foi
atrás de uma grande árvore.
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Enquanto

esperava

ser

encontrado

pelo

passarinho Xexéu, o elefantinho notou uma
pegada diferente no chão, que nunca tinha visto
antes, olhou ao redor e percebeu que algumas
árvores tinham desaparecido. Assustado correu
para avisar o amigo:
- Xexéu, Xexéu, corre aqui! Veja essas pegadas,
você já viu algo assim antes?
- Não! Nunca! – Disse Xexéu assustado.
- Esse animal está levando todas as nossas
árvores e comendo todos os nossos frutos.
A cada dia que passava eles notavam que a
floresta ficava mais vazia e perdia seu encanto.
Triste e sem esperança o elefantinho colorido foi
perdendo suas cores vibrantes que alegravam
aquela floresta, ele não tinha mais vontade de
brincar e nem passear.
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Seu melhor amigo foi visitá-lo, sobrevoando a
floresta

avistou

dois

homens

com

grandes

máquinas derrubando várias árvores. Xexéu voou
ainda mais rápido para contar o que tinha visto.
Chegando lá, ele notou que o elefantinho não tinha
mais nenhuma cor e decidiu que não podia mais
ver seu amigo naquela situação. Foi então que ele
teve uma grande idéia e reuniu todos os seus
amigos passarinhos para ajudar

. - Amigos, temos uma missão! Nosso querido
elefantinho está muito triste vendo a floresta ser
destruída pelos humanos e precisamos fazer
alguma coisa para devolver suas cores. Vamos
coletar todas as sementes de frutas que sobraram
e jogar em cima da terra, assim quando chover as
sementes irão germinar e nascerão lindas árvores
frutíferas.
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Muito

empolgados,

todos

os

passarinhos

sobrevoaram as terras desmatadas, lançando
sementes de diversas frutas. E a cada árvore que
nascia o elefantinho ganhava uma cor ficando
cada vez mais feliz.
- Muito obrigado amigos, vocês salvaram nossa
floresta. – Disse o elefantinho colorido .
Com a chuva as árvores cresceram e eles nunca
mais

viram

pegadas

diferentes.

Assim

o

elefantinho colorido voltou a alegrar a floresta com
todas as suas cores lindas e vibrantes.

.
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maria aparecida gomes

esperança
esperança

Era um período sombrio, as ruas estavam
desertas, as escolas vazias, as famílias distantes e
com muita tristeza. Juju não via a hora de tudo
voltar ao normal, pois ela sentia muita falta da
escola, dos amiguinhos e dos passeios com a
família.
Certo dia olhando o horizonte da janela do seu
quarto os olhinhos de Juju foram fechando,
fechando, fechando e tudo foi escurecendo...
De repente ouviu-se um barulho e uma luz foi
surgindo aos poucos, o sol foi aparecendo e
iluminou tudo.
Era um lugar lindo, as folhas das árvores
balançavam
mansinho.

com
As

o

vento

flores

que

exalavam

soprava
um

de

perfume

radiante, os pássaros cantavam alegremente
voando de um lado para o outro.
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As pessoas andavam livremente com o rosto
descoberto, podiam se reunir sem medo. As
crianças brincavam alegremente de pega-pega, faz
de conta, estudavam todas juntas e até piquenique
podiam fazer.
Juju estava encantada, tudo era maravilhoso. Ela
ficou parada observando tudo, seus olhinhos
brilhavam, seu coração batia acelerado, então,
cheia de alegria gritou bem alto:
- Quero viver em um lugar assim!
Foi quando um sábio se aproximou dela e disse:
- E você pode! Para isso todos nós precisamos
fazer nossa parte, vamos continuar tomando os
cuidados necessários para voltarmos nossa vida
como era antes, higienizando sempre nossas
mãos,
usando máscaras e só sair de casa se for
.
realmente necessário.
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Então Juju acordou, lembrou-se de seu sonho e já
não estava mais triste, pois tinha renascido uma
grande esperança em seu coraçãozinho.
Ela entendeu que se quisermos mudar a realidade
em que vivemos temos que começar agindo. E foi
o que ela fez, ensinando para as pessoas o que ela
aprendeu com o sábio!

.
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maria aparecida gomes

o
o grande
grande desafio
desafio

Desde bem pequenininha Clarinha sempre visitou
sua vovó, todos os dias ia com a sua mamãe na
casa

dela

e

passavam

momentos

muito

agradáveis. Comia aquele lanche delicioso que
para Clarinha só a vovó sabia fazer. Aos finais de
semana não podia faltar aquele almoço em família.
Elas se abraçavam, brincavam, cantavam e a hora
da história não faltava... Clarinha amava ajudar a
vovó a preparar aquelas guloseimas deliciosas,
era sempre uma festa.
Até que um dia, de repende tudo mudou! Apareceu
um vírus muito perigoso e as pessoas não podiam
sair de casa. Clarinha ficou muito triste.
- E agora não posso ir mais à casa da
vovó? Como vai ser ficar longe dela? Isso
. ser um grande desafio.
vai
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Mas sua mamãe explicou que ficar longe da vovó
seria um grande gesto de amor, pois como ela é
idosa, se for contaminada por esse vírus o risco é
muito grande.
Clarinha entendeu que seria só por um tempo, pois
não podia colocar a vovó em risco.
Elas não deixaram de se ver,
todos os dias Clarinha ligava e
as

duas

continuaram

se

divertindo muito à distância e
com

segurança,

esperando

ansiosamente o fim do vírus.
Enquanto

isso

elas

vêm

tomando todos os cuidados e
assim que tudo passar poderão
se abraçar novamente, e esses
momentos de distanciamento
ficará no passado.
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fantoche
fantoche de
de porquinho
porquinho

MATERIAIS
01 caixinha de leite
01 E.V.A rosa
1/2 E.V.A branco
1/2 E.V.A vermelho
Cola
Tesoura
Estilete
Lápis
2 olhinhos de plástico
Caneta preta
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PASSO A PASSO:
01- Lave e seque a caixinha de leite, em seguida
marque o meio da caixinha e corte três lados,
deixando um para dobrar

02-

Dobre

ao

meio

formando

a

boca

do

personagem, coloque a mão para testar.

03- Encape a caixinha de leite com o E.V.A cor de
rosa.

04- Desenhe uma língua no E.V.A vermelho, corte e
cole na parte interna inferior da boca do fantoche.
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05 - Corte dois triângulos no E.V.A rosa e dois
triângulos menores no E.V.A branco. Cole os
triângulos brancos no rosa
06- Com o E.V.A branco faça duas bolinhas para o
fundo dos olhos, faça as patas e o nariz

28

fazendo fantoches

07- Cole tudo conforme a imagem a baixo e pinte o
detalhe do nariz para finalizar!
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fantoche
fantoche com
com sulfite
sulfite

MATERIAIS:
Folha sulfite
Tesoura
Lápis de cor

01- Pegue a folha sulfite, dobre ao meio e corte
com a tesoura, usaremos apenas metade da folha.
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02- Dobre ao meio horizontalmente, depois dobre
novamente levando a parte de baixo até em cima.

03- Dobre novamente formando a letra "M" com a
folha em dobradura.
04- Coloque o polegar e o indicador nas
extremidades das dobras para fazer o movimento
de boca
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05- Teste o movimento e decore como preferir.
esse fantoche pode ser várias coisas; um
cachorro, um gatinho, uma pessoa e muito mais.

32
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fantoche
fantoche de
de aranha
aranha

MATERIAIS:
1 rolinho de papel higiênico
Tinta de cor da sua preferência
Pincel
Caneta Preta
Tesoura
Cola
Olhinhos de Plástico
01- Faça um corte vertical na expessura de um
dedo em dois lados do rolinho
02- Tire a parte marcada
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03- Agora, em cada lado, corte quatro tiras, para
fazer as patinhas.

04- Pegue as tiras, uma a uma, dobre para cima,
depois dobre ao meio e por último dobre a
pontnha conforme as imagens.
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05- Pegue a tinta e o pincel e pinte seu fantoche,
aguarde secar.

06 - Para finalizar cole os olhinhos e desenhe uma
boca com a caneta.
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Para auxiliar na contação de histórias, além da
utilização dos fantoches, utilizam-se formas de
atrair o ouvinte e tornar a contação mais dinâmica.
Uma das formas mais utilizadas são canções
populares de introdução e finalização da história.
Algumas cantigas são mais conhecidas, outras
nem tanto, mas todas incentivam a interação.

música
música de
de início
início 1
1

A HISTÓRIA VAI COMEÇAR
A HISTÓRIA VAI COMEÇAR
CHAME TODOS OS AMIGOS
VAMOS JUNTOS, VAMOS LÁ
música
música de
de início
início 2
2

BATAM PALMAS MINHA GENTE
BATAM PALMAS POR FAVOR
BATAM PALMAS BEM CONTENTE, EU VOU CONTAR
ERA UMA VEZ...
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música
música de
de início
início 3
3

1, 2, 3...
4, 5, 6...
VOU CONTAR ESSA HISTÓRIA DE UMA VEZ
música
música de
de FINAL
FINAL 1
1

UMA HISTÓRIA ENTÃO TERMINOU
UMA HISTÓRIA ENTÃO TERMINOU
OBRIGADO MINHA GENTE
BATA PALMAS QUEM GOSTOU

música
música de
de FINAL
FINAL 2
2

1, 2, 3...
4,5,6 ...
AQUI TERMINA A HISTÓRIA
QUE EU TROUXE PARA VOCÊS
música
música de
de FINAL
FINAL 3
3

A HISTÓRIA ENTÃO TERMINOU
ACABOU DE ACABAR
CANTE COMIGO SE GOSTOU
TRA LÁ LÁ, LÁ LÁ
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considerações
finais

O conteúdo apresentado foi fruto das pesquisas e
do trabalho desenvolvido para o projeto "Zuri e a
Fada Cachinhos - oficina e contação". Buscando a
proximidade com o universo mágico da contação
de histórias todas as atividades aqui propostas
abrem portas para

o desenvolvimento da

criatividade e para que surjam novas histórias e
novas formas de se realizar uma contação atrativa
e divertida. Além da colocação introdutória de
proporcionar um conteúdo digital para crianças.
Agora é com você!
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indicações

Youtube Secretaria de Cultura de Hortolândia:
Oficina de Criação e Contação de Histórias.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=A3RVftKvxU8

Youtube Secretaria de Cultura de Hortolândia
Zuri e a Fada Cachinhos: Contação de História.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=z-e5cTK1vIE

Youtube Secretaria de Cultura de Hortolândia
Oficina de Fantroches - com Pamlea Pereira.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=x7xXK802Zbw&t
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