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autores Jacob Grimm e Wilhelm Grimm

texto em português Maria Heloísa Penteado

ilustradora Anastassija Archipowa

coleção Contos de Grimm

editora Ática

formato 19,5 x 26,5 cm

número de páginas 16

faixa etária sugerida 6/7 anos

roteiro de leitura

BRANCA DE NEVE

antes de ler o livro

a) atividade de familiarização com o livro

Proponha aos alunos que observem  
as informações da capa e da contracapa 
do livro e relatem dados que identifiquem 
a obra que será lida, como:

Título do livro: BRANCA DE NEVE
Autores: jACoB E wiLhELm gRimm 
Texto em português: mARiA hELoísA 
PENtEADo
Ilustradora: ANAstAssijA ARChiPowA
Coleção ou série: CoNtos DE gRimm
Editora: ÁtiCA

Explique a função de cada item. mostre 
onde geralmente estão o nome da cidade 
da editora, o número de edição e o ano 
de publicação. A familiarização com a 
ficha técnica do livro leva as crianças a 

entender melhor o que são informações 
bibliográficas e, assim, aprender 
procedimentos importantes para sua 
formação como leitores.

B) atividades de preconhecimento/
contextualização soBre o tema

1. Convide os alunos a observar e 
a folhear o livro para que possam 
reconhecer elementos que vão ajudá-los  
a se aproximar da obra. Para estimular  
a participação, faça perguntas como:
> Qual é o título do livro?
> Vocês conhecem essa história?
> sobre o que ela fala?

Talvez os alunos já conheçam outras 
versões do conto Branca de Neve. 
Incentive-os a contá-las e a perceber  
as diferenças entre elas.
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2. Após o relato dos alunos, leia para a 
turma a resenha do livro e pergunte se 
acham que há diferenças entre as versões 
que eles apresentaram e a que será lida 
em classe. se sim, quais?

biografia dos autores

Irmãos Grimm foi como ficaram 
conhecidos Jacob Grimm (1785-1863)  
e Wilhelm Grimm (1786-1859),  
nascidos em Hessen, na Alemanha.  
Ambos se formaram em Direito,  
foram chefes de biblioteca  
e professores universitários,  
dedicando-se ao estudo da língua  
alemã. Os contos populares  
pesquisados e colhidos pelos irmãos 
contribuíram para a preservação  
da memória do povo alemão  
e se transformaram em clássicos  
da literatura mundial.

Maria Heloísa Penteado nasceu 
na cidade de Araraquara, no estado 
de São Paulo, em 1919. Seu interesse 
por histórias e o talento para contá-las 
manifestaram-se desde a infância  
e se estenderam pela vida adulta,  
estimulados por seus sobrinhos  
e pelos alunos das escolas onde  
lecionou. Maria Heloísa começou 
publicando contos no jornal O Estado 
de S. Paulo e depois concebeu uma 
seção inteira dedicada às crianças,  
em que criava histórias, ilustrações  
e passatempos. Seus primeiros  
livros foram publicados ainda nos  
anos 1950. Desde então, já são mais  
de quarenta títulos, muitos deles 
premiados.

resenha do livro

Branca de Neve era uma princesa  
muito bonita. Tinha a pele alva como 
a neve, era corada como o sangue 
e possuía os cabelos negros como o 
ébano. No entanto, quando a rainha,  
sua madrasta, descobriu que a menina 
era mais bonita do que ela, a princesa 
foi obrigada a fugir para sobreviver. 
Branca de Neve então conhece sete 
anões, que lhe dão abrigo e a ajudam 
a escapar dos planos da rainha, 
determinada a acabar com a garota  
para se tornar a mulher mais bela 
do mundo. No livro, por meio das 
ilustrações e do texto narrativo, 
procura-se preservar as características 
originais dos contos dos irmãos Grimm. 
É possível conhecer um pouco da 
ambientação, da linguagem e dos 
costumes da época em que as histórias 
eram transmitidas oralmente.

3. Leia com os alunos a biografia dos 
autores e explique para a turma que 
Branca de Neve é um conto baseado em 
uma história da tradição oral, recolhida há 
mais de dois séculos. Por isso, ela pode ter 
diversas versões, como a da autora maria 
heloísa Penteado. Peça para os alunos 
observarem na contracapa do livro outras 
histórias transmitidas pelos irmãos grimm. 
Pergunte se eles conhecem alguma delas.

Temas: ciúme / amizade / ética.

Converse com os alunos sobre a 
importância da escrita dos contos populares 
e explique que, assim como os irmãos 
grimm registraram as narrativas orais para 
que não se perdessem no tempo, a autora 
paulista recontou essa história com o 
objetivo de preservá-la.
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4. Peça para os alunos folhearem novamente 
o livro, observando as ilustrações, e questione:
> o que vocês acham das imagens?
> Elas parecem contar uma história recente 
ou uma história que aconteceu há muito 
tempo? Por quê?

também podem ajudá-los a compreender 
o texto. Quando estiverem observando os 
desenhos, incentive os alunos a formular 
hipóteses sobre o enredo da história. Não 
descarte nenhuma possibilidade: diga que 
eles descobrirão o que está acontecendo 
quando lerem o conto.

durante a leitura do livro

Bate-papo soBre a história

Durante a leitura compartilhada, faça 
algumas interrupções em momentos 
estratégicos do texto, formulando 
perguntas que gerem suspense sobre 
possíveis acontecimentos da história, 
ajudem o leitor a compreender melhor a 
obra e abram a possibilidade de a criança 
fazer relações com sua vida e com outras 
obras. Algumas sugestões: 

1. No decorrer da história poderão 
aparecer palavras pouco comuns no dia a 
dia dos alunos. se eles perguntarem, utilize 
diferentes estratégias para contextualizar 
o vocabulário. Explique que, quando 
deparamos com palavras desconhecidas 
em um texto, podemos descobrir seus 
significados por meio das ilustrações e 
pelo desenvolvimento da história.
> “Uma vez, foi em pleno inverno, quando 
flocos de neve caíam do céu como plumas, 
uma rainha costurava ao pé da janela, cujos 
caixilhos [estrutura onde ficam presos os 
vidros de janelas, vitrais e alguns tipos de 
porta] eram de ébano [espécie de madeira 
muito escura]” (p. 2). Continue a leitura 
até a expressão (do mesmo parágrafo) 
“cabelos negros como o ébano...”.  
Em seguida, pergunte: olhando  
a ilustração, o que vocês acham que  
é o caixilho de uma janela? E ébano,  
que tipo de material pode ser?

gênero

O conto maravilhoso é uma narrativa 
breve, de origem popular e oral, com 
forma simples, transmitida ao longo 
dos séculos sem perder sua estrutura. 
Possui tempo, espaço e personagens 
não determinados historicamente. 
O enredo contém elementos 
maravilhosos, que contrariam a lógica 
do universo real.

biografia da ilustradora

Anastassija Archipowa nasceu em 
1955, na cidade de Moscou, na 
Rússia. Ilustradora de clássicos da 
literatura mundial, tais como as obras 
de Shakespeare, Cervantes, Molière 
e Goethe, notabilizou-se por suas 
belíssimas ilustrações de contos 
maravilhosos. Anastassija acredita que 
as ilustrações devem, por si só, contar 
histórias – representando personagens 
e lugares de forma tão perfeita que 
eles pareçam reais.

Converse com os alunos sobre a 
preocupação da ilustradora em tornar 
a história “mais real” para os leitores. 
Como as crianças nesta faixa etária estão 
desenvolvendo sua autonomia de leitura, 
explique que ler envolve mais do que 
entender as palavras e que as ilustrações 
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2. Antes de ler a pergunta que 
a rainha fazia diariamente ao espelho 
mágico (pp. 2-3), faça uma pausa  
e peça sugestões aos alunos. Depois  
de ler pela primeira vez (“Espelho,  
espelho meu! Existe alguém neste  
mundo mais bela do que eu?”),  
incentive os alunos a reproduzirem  
a frase em voz alta toda vez que  
a rainha se dirigir ao espelho. 

3. Depois que a rainha chamar 
o caçador (p. 3), faça uma pausa  
e pergunte aos alunos: 
> o que será que a rainha ordenou?

4. interrompa a leitura antes de descrever 
a casa dos anões (p. 5) e questione:
> Vocês já viveram alguma situação 
em que estavam com tanto medo que 
“mesmo a queda de uma folhinha” 
poderia assustá-los?

5. Na p. 9, depois que Branca de Neve 
vê a vendedora ambulante pela janela, 
peça a opinião dos alunos sobre o que  
irá acontecer, perguntando:
> Vocês acham que Branca de Neve irá 
se lembrar da recomendação dos anões  
de não abrir a porta para ninguém?
> será que Branca de Neve vai 
reconhecê-la?

6. Na segunda tentativa de fazer mal 
a Branca de Neve, depois que a rainha 
anuncia sua chegada (p. 10), pergunte:
> Qual será a reação de Branca Neve? 
será que ela abrirá a porta novamente?

7. Depois que Branca de Neve morde a 
maçã envenenada, e o espelho confirma 
que a rainha é a mulher mais bela do 
mundo (p. 13), estimule a criação de 
hipóteses por meio de perguntas como: 

> o que vocês acham que vai acontecer? 
> será que os anões conseguirão salvar 
Branca de Neve de novo?

depois da leitura

a) hora do deBate

introduza questões para que a classe  
reflita sobre alguns momentos da obra, 
como as situações que Branca de Neve 
vive com a madrasta. some outras 
questões que possam fazer a ligação  
entre a história e o universo do aluno,  
sua imaginação e realidade, experiências  
e sonhos. Algumas sugestões: 
> Vocês gostaram da história? Por quê?
> Essa versão é muito diferente das 
outras versões que vocês conhecem?  
Por quê?
> Vocês gostariam de ter um espelho que 
jamais mentisse? o que perguntariam a ele?
> Em troca de abrigo, Branca de Neve 
concorda em “lavar, costurar, tricotar, 
deixar tudo limpinho e em ordem” na casa 
dos anões (p. 7). o que vocês acharam 
desse acordo? 
> Branca de Neve desobedeceu aos 
anões e abriu a porta para a mulher 
desconhecida (p. 9). Quem já abriu a porta 
para algum estranho? Por quê? se sim,  
o que aconteceu?

B) atividades de reconhecimento dos 
elementos da narrativa

o entendimento da turma com relação aos 
elementos da narrativa pode ampliar as 
referências e auxiliá-los na interpretação da 
história e na criação de novos significados. 
Algumas sugestões:

1. Estimule os alunos a refletir sobre o 
narrador, perguntando:
> Quem conta a história de Branca de Neve?  
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2. também é interessante chamar a 
atenção dos alunos para os personagens, 
questionando: 
> Na ilustração da capa podemos ver 
Branca de Neve e os anões. Quem são  
os outros personagens da história?  
Vocês conseguem descrever todos eles?
 

ilustrações, tempo  
e espaço

O tempo e o espaço da narrativa 
situam-se em um passado 
indeterminado, como mostra  
a expressão “Uma vez” (p. 2).  
As ilustrações de Anastassija 
Archipowa apresentam grande 
riqueza de cores e detalhes,  
e dão pistas para situar a história, 
caracterizando o espaço (a neve  
na ilustração da p. 2, que remete  
ao inverno europeu), as vestimentas 
(o vestido da rainha na p. 3 e  
os trajes do caçador e de Branca  
de Neve na p. 4) e os objetos  
(as lamparinas utilizadas pelos  
anões na p. 7).

3. Pergunte aos alunos quando e onde 
se passa a história. Estimule-os a elaborar 
hipóteses observando as ilustrações.

personagens

> Branca de Neve: menina muito 
bonita que, apesar de ser ingênua, 
demonstra coragem.
> Mãe da Branca de Neve: rainha 
que sonhava em ter uma filha como 
Branca de Neve. Morre logo após  
o nascimento da menina.
> Madrasta: rainha muito vaidosa, 
capaz de fazer tudo para ser  
a mulher mais bela do mundo.
> Caçador: obediente à rainha, 
mostra-se piedoso, poupando  
a vida de Branca de Neve.
> Os sete anões: abrigam Branca de 
Neve e a salvam das armadilhas  
da rainha.
> Príncipe: é sincero e se apaixona 
por Branca de Neve quando a vê  
pela primeira vez.

narrador e tipo  
de discurso

A história é contada na terceira 
pessoa por um narrador onisciente. 
Ele não participa dos fatos mas sabe 
tudo o que aconteceu, relatando  
até os pensamentos de todos.  
Os personagens se manifestam  
por meio do discurso direto.

c) atividades de criação/lúdicas

1. Como já foi discutido com a classe, 
Branca de Neve é uma história que 
recebeu diversas adaptações, inclusive 
produções para o cinema. se possível, 
assista com os alunos ao filme “Branca  
de Neve e os sete anões” (1937),  
produzido pelos estúdios de walt Disney,  
e ao “Espelho, espelho meu” (2012),  
do diretor tarsem singh. Divida a sala  
em grupos e peça para escreverem  
suas próprias versões do conto. Eles  
podem imaginar como seria a história  
se contada pelo ponto de vista de um  
dos personagens ou fazer pequenas 
mudanças no enredo. Depois, peça que 
compartilhem as histórias criadas com  
os colegas, lendo-as em voz alta.
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2. Converse com os alunos sobre a 
importância das histórias populares, 
que são transmitidas oralmente entre as 
comunidades. Pergunte se eles conhecem 
alguma narrativa que ouviram dos pais,  
tios ou avós e incentive-os a contá-la.  
Depois, explique a importância de 
registrar essas histórias para que não 
sejam esquecidas. se possível, peça que 
escrevam algumas e os ajude a organizar 
uma “antologia” com os textos da  
classe. Para que o livro fique completo,  
as crianças também podem se dividir  
em grupos e criar a capa, a contracapa,  
as orelhas, produzir ilustrações, organizar 
um sumário...

3. Continue explorando o tema 
das narrativas orais, realizando uma 
brincadeira de telefone sem fio. organize 
os alunos em círculo e explique que você 
dirá uma “frase secreta” no ouvido de 
um deles, e que ele deve contá-la para 
o colega ao lado sem que ninguém mais 
ouça. A mensagem continua a ser passada 
dessa maneira até que o último aluno a 
revele, dizendo-a em voz alta. 
Utilize a atividade para exemplificar  
as transformações que podem ocorrer  
nas histórias durante seu processo  
de transmissão ao longo do tempo,  
e a importância de registrá-las. Para a 
brincadeira, retire algumas frases do 
próprio livro ou da antologia produzida 
pelos alunos.

4. Com base na descrição de Branca 
de Neve (“branca como a neve, corada 
como o sangue e de cabelos negros como 
ébano”), peça que os alunos enumerem 
oralmente algumas de suas próprias 
características físicas, relacionando-as  
com elementos da natureza de sua região. 
Essa atividade ajuda a sensibilizar os 

alunos para um importante recurso da 
língua: o uso de comparações e metáforas. 
Peça para cada aluno trazer uma fotografia 
e elabore um cartaz da sala com as fotos e 
o registro das descrições criadas  
pelas crianças.


