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Comentários:
Gianni Rodari, autor da célebre obra pedagógica “Gramática da fantasia”,
nasceu e morreu na Itália, onde foi professor e jornalista. Trabalhou no jornal
“A unidade” em Milão e dirigiu o “Pioneiro”, publicação semanal para crianças.
Publicou seu primeiro livro em 1950 - “O livro das lengas-lengas” e, em 1970,
ganhou o Prêmio Hans Christian Andersen, o mais importante prêmio internacional da literatura infantojuvenil. Tem vários livros traduzidos para o português, entre eles, “O livro dos porquês”, “A guerra dos sinos” e “Histórias para
brincar”. “Um zoo cheio de histórias” nos encanta com narrativas simples e
gostosas, encadeadas de modo muito original.
Atividades:
Nossa atividade começa com cada criança montando seu minilivro, conforme indicações do passo a passo. O minilivro trabalha fundamentalmente com a
sequência narrativa. Cada gomo do livro abriga uma das ações da história que
queremos contar.
Segue-se a leitura dos contos do livro, que pode ser feita pelo(a) professor(a)
ou - dependendo do nível de competência - pelos alunos. Recomendam-se
sessões de leitura oral, preparadas com cuidado, constituindo-se em momentos divertidos e agradáveis em sala de aula ou na biblioteca.
A seguir, vamos convidar cada criança a escolher um dos contos do “Um zoo
cheio de histórias”. Para cada história, a orientação é selecionar as ações mais
importantes de cada parte da narrativa (de 4 a 8 ações, se utilizarmos frente e
verso de cada ficha) e colocá-las em sequência. Esta atividade pode ser feita
em uma folha de anotações.
Com a estrutura da narrativa já sequenciada, cada criança pega o seu minilivro e as quatro fichas, os quatro retângulos que preparamos para encaixar na
base do minilivro. Nestas fichas, cada criança poderá somente desenhar, escrever ou desenhar e escrever a história que escolheu. Quando os minilivros estiverem prontos, organiza-se uma exposição, para que os colegas possam apreciar a atividade desenvolvida.

Divida uma folha de papel de
ofício em duas partes, da
maneira indicada no desenho.

Então, dobre-o ao meio,
conforme a figura.

No pedaço maior, dobre
uma aba de 1cm.

E faça novas dobras em
cada uma das metades.
Muito bem!
A base do seu minilivro está pronta!

O pedaço menor, você divide em quatro partes.
Com elas, faz quatro fichas para colocar no seu livro.
Agora é só fazer lindas histórias!
Desenhadas, escritas, desenhadas e escritas: do jeito que você quiser!

5

www.projetoestantedehistorias.com.br

