
 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTOS DE FADAS!  



Duração: 

5 meses -  1 vez por semana / Preferência toda sexta feira.  

Colocar no mensário e semanário especificado o que irá fazer. 

Inicio no mês de agosto. 

Importante: Cada turma irá fazer uma apresentação para a escola. 

Segue datas das turmas, escolher um conto, com a participação dos  alunos 

 

Mês de Agosto Dia 25 Grupo 4 e 5 

Mês de 
Setembro 

Dia 23 Grupo 3  

Mês de Outubro Dia 27 Berçário e Grupo 1 

Mês de 
Novembro 

Dia 24 Grupo 2 

 
 

Produto final:  

Apresentação de uma dança ou dramatização, na festa de 
encerramento do ano letivo em 10 de dezembro. 
Grupo 4 e 5 juntos 
 

JUSTIFICATIVA: 

Os contos estão envolvidos no mundo das crianças e partem de 

uma situação real e concreta, para proporcionar emoções e 

vivencias significativas. 

Neste gênero aparecem seres encantados e elementos mágicos 

pertencentes a um mundo imaginário que todas as crianças se 

encantam.  

Por meio de linguagem simbólica dos contos, a criança vem a 

construir uma ponte de significação do mundo exterior para o seu 

mundo interior, aprendendo valores, refletindo sobre suas ações, 

desenvolvendo seu senso critico, sua criatividade, sua expressão 

e linguagem. Incentivar a leitura 



OBJETIVO GERAL: 

         Ao final do trabalho espera-se que os alunos possam:  

 Conhecer as mais variadas histórias infantis. 

 Identificar personagens de contos de fadas 

 Identificar os contos pela linguagem típica dos mesmos. 

 Identificar as marcas temporais presentes nos contos. 

 Identificar letras e palavras conhecidas presentes nos 

títulos das histórias e nomes de personagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Trabalhar para que os alunos possam: 

 Ampliar as possibilidades de movimentos. 

 Expressar-se por meio de desenhos, pinturas e colagens. 

 Desenvolver a linguagem oral. 

 Dramatizar histórias, por meio de expressões orais. 

 Descrever cenários e personagens. 

 Identificar soluções de conflitos presentes nos contos; 

 Identificar títulos de histórias conhecidas. 

 Continuar histórias a partir de um determinado ponto. 

 Possibilitar um instrumento onde as crianças coloquem 

suas emoções e necessidades; 

 Sistematizar situações problema, a partir de contos, para 

as crianças refletirem criando alternativas de acordo com 

seus pensamentos. 

 Buscar no mundo da fantasia possíveis soluções para os 

problemas de mundo real; 

 Resgatar a importância do “contar histórias”, no contexto 

familiar; 

 Valorizar o conto (popular e de fadas) como parte da 

tradição dos povos; 

 Aprender valores; 

 Desenvolver o senso crítico e a criatividade. 

METODOLOGIA: 

 Leitura de contos de fadas e histórias infantis. 

 Criar situações de fantasia e encantamento. 

 Trabalhar as emoções que as histórias transmitem. 



 Conhecer elementos mágicos: fadas, anões, gigantes, 

bruxas, etc. 

 Resgatar a importância que os contos populares e de fadas 

exercem sobre as crianças. 

 Reprodução de histórias ouvidas com fantoches. 

 Dramatização de histórias conhecidas, onde as crianças 

sejam os personagens. 

 Apreciação da leitura feita pela professora. 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO: 

A avaliação será feita através da observação diária das crianças 

nas atividades propostas. 

 

                                                          Atenciosamente 

Coordenadora Pedagógica 

Aline Pinheiro Alcerito  


