
Capacitação em Informática Educativa – Módulo a distância

Escola Estadual Professor João Mestre

Professora: Ana Alice Caovila Pereira

Função: Professor para Ensino do Uso da Biblioteca

Plano de Atividades – Mitos do Folclore

Tema: Mitos e lendas do Folclore Brasileiro.

Duração: 2 aulas em módulos de 50 minutos.

Público alvo: Alunos do 4º Ano do Ciclo Complementar – Ens. Fundamental Regular, E. E. Professor 

João Mestre.

Objetivos:

⇒Conhecer os mitos do Folclore Brasileiro, através da leitura de lendas em um site sobre o 

assunto.

⇒Realizar atividade no laboratório de informática visando a leitura e a escrita.

⇒Participar da elaboração de uma história coletiva.

⇒Promover a interação da turma.

Estratégias: 

⇒Atividades em dupla no laboratório de informática.

⇒Elaboração de histórias usando os mitos do folclore, coletivamente. Atividade oral.

Recursos:

Computadores,  site  de  pesquisa  (WWW.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/folclore.htm), 

arquivo do Calc (cruzadinha dos mitos), cenários para teatro de fantoches, fantoches(Saci, Mula-Sem-

Cabeça, Lobisomem e curupira), as próprias crianças.

http://WWW.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/folclore.htm


Desenvolvimento:

Atividade 1: Leitura de lendas na Internet

Eixo 3: Leitura

Competência: Desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura.

Os  alunos,  distribuídos  em  duplas,  acessarão  o  site 

WWW.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/folclore.htm . O endereço estará disponível no quadro do 

laboratório, em local de fácil visualização. A seguir farão a leitura das lendas disponíveis.

Terminada essa etapa, passarão a realização da cruzadinha dos mitos.

Atividade 2: Preenchimento da cruzadinha

Eixo 1: Compreensão e valorização da cultura escrita

Competência: Desenvolver capacidades específicas para escrever.

Eixo 2: Apropriação do sistema de escrita

Competências: Dominar as relações entre grafemas e fonemas.

                         Compreender a natureza alfabética do sistema da escrita.

Após  a  leitura  das  lendas,  os  alunos  abrirão o  arquivo:  “cruzada_mitos_do_folclore.ods”, 

localizado na pasta “Bilblioteca_Folclore”, no Desktop do computador e preencherão os espaços da 

cruzadinha, colocando uma letra em cada quadrinho para formar os nomes de alguns mitos do folclore 

brasileiro.  Na cruzadinha  estarão desenhos  dos  mitos  indicando  os  espaços  correspondentes. Os 

desenhos são idênticos aos que ilustram as lendas já lidas anteriormente no site. A criança deve 

identificar os desenhos e escrever os nomes dos mitos, trabalhando deste modo também a memória 

visual.

Atividade 3: Elaboração de história usando os mitos do folclore

http://WWW.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/folclore.htm


 Eixo 5: Desenvolvimento da oralidade

Competências: 

⇒Participar de  interações cotidianas  em sala  de  aula  escutando com atenção e  compreensão e 

respondendo às questões propostas pelo professor.

⇒Usar a língua falada em diferentes situações escolares, buscando empregar a variedade lingüística 

adequada.

⇒Planejar a fala em situações formais.

Após a atividade no laboratório, num outro momento, os alunos irão elaborar uma história na 

qual deverão usar algum mito do folclore, de forma oral e coletiva.

Essa atividade poderá ser realizada na Biblioteca ou em outro ambiente da escola. Os alunos 

poderão utilizar os fantoches da Mula-Sem-Cabeça, Saci, Lobisomem e Curupira e ainda cenários 

representando a cidade e a floresta como recursos da história. Revezar os alunos na manipulação dos 

fantoches, no momento de contar a história. A professora poderá direcionar a história interferindo 

conforme necessidade. Relembrar com os alunos as lendas lidas no laboratório de informática. Dar 

oportunidade a todos que queiram falar, cada um na sua vez. Escolher alguns alunos para iniciar na 

manipulação dos fantoches. A professora pode iniciar a história e os alunos continuam. Cada mito 

deverá  ser  usado  separadamente, de  forma que  a  turma elabore   pelo  menos quatro  histórias 

diferentes, uma com cada mito. Depois podem elaborar uma história na qual apareçam todos os mitos 

juntos. A professora deve estimular a participação dos alunos como “personagens” das histórias, para 

promover uma maior interação e tornar a atividade mais divertida e atraente.

Avaliação:

Deverá ocorrer de forma contínua e abranger: interesse dos alunos, interação, leitura, escrita 

correta dos nomes dos mitos, uso do laboratório de informática, criatividade e participação. 

 VEJAM AS FOTOS DOS 

ALUNOS EM ATIVIDADE!



NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA





Na Elaboração da História 

Coletiva...


