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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

CINDERELA

antes de ler o livro

a) atividade de familiarização com  
o livro

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

Título do livro: CINDERELA
Autores: JACOB E WILHELM GRIMM 
Texto em português: MARIA HELOÍSA 
PENTEADO
Ilustradora: ANASTASSIJA ARCHIPOWA
Coleção: 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?
> Quem será a moça retratada na 
ilustração?

2. Explique que a história de Cinderela 
é um conto maravilhoso recolhido pelos 
irmãos Grimm.
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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, na qual 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.

3. Para tratar do caráter formativo desses 
contos, promova um “simpósio”: convide 
uma pessoa (bibliotecária da escola, 
professores de literatura, contadores 
de histórias, alunos de outras classes 
que tenham realizado trabalhos sobre 
literatura, etc.) para conversar com a turma 
sobre os irmãos Grimm. Inicie a conversa, 
perguntando:
> Vocês sabem quem são e onde viveram 
os autores?
> Quem conhece outras histórias dos 
irmãos Grimm?

4. Conte aos alunos sobre os griôs 
africanos. Depois, ajude-os a descobrir 
outros povos que mantêm costumes 
relacionados à transmissão de histórias, 
descobrindo quem são os contadores, o 
que eles representam para seus grupos 
sociais, quando e onde contam as histórias, 
quais são os temas que abordam...

5. Chame a atenção para a necessidade 
de adaptação da obra para o português, 
feita por Maria Heloísa Penteado. Pergunte 
se os alunos conhecem outros livros da 
mesma autora.

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

Os griôs surgiram do oeste da África, 
na região onde atualmente estão os 
países de Mali e Senegal, e sua função 
é transmitir conhecimento de maneira 
oral. Um griô deve saber contar lendas, 
mitos, poemas e saber muito sobre a 
história local. Essa tradição é mantida 
na África até os dias de hoje. 6. Diga que narrativas como contos 

maravilhosos, lendas e fábulas eram 
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contados apenas oralmente e explique 
como o trabalho de registro dos irmãos 
ajudou a eternizar muitas histórias. 
Destaque que diversos escritores se 
dedicaram a realizar a mesma tarefa. 
Alguns exemplos são Esopo (na Grécia 
Antiga, séc. II a.C.), Charles Perrault  
(na França, séc. XVII) e Heloisa Prieto  
(no Brasil atual).

7. Complemente a discussão incentivando 
a turma a relatar suas próprias experiências 
em contações, perguntando:
> Quem já participou de uma contação 
de história?
> Onde vocês viram? 
> Quais foram as narrativas?
> Quem as contou?

8. Peça aos alunos que folheiem o livro 
observando apenas as imagens e os 
incentive a compartilhar suas hipóteses 
sobre a história que vão ler.

ideias do grupo sobre a trama. Estimule  
a curiosidade da turma, explicando que  
há mais de uma versão dessa narrativa.

durante a leitura do livro

sequência de leitura

Antes de começar a ler o livro, organize os 
alunos em roda e disponibilize material de 
desenho para toda a turma. O texto verbal 
é lido por leitores iniciados (professor, 
alunos, colegas de outras classes, adultos 
convidados, etc.), que possam destacar a 
entonação de cada fala. Ao final de cada 
trecho de leitura, os alunos desenham 
roupas que combinem com as situações 
vividas pelos personagens, mas que sejam 
diferentes daquelas que aparecem nas 
ilustrações, e as colam num painel de 
acordo com a sequência da narrativa. 

1. Inicie a leitura da p. 2 e peça ajuda 
do grupo para fazer a lista dos 
personagens que apareceram no trecho 
lido. Em seguida, solicite a “confecção” 
das roupas desses personagens  
e a colagem do figurino no painel, 
identificando a quem pertencem.

2. Leia as pp. 3-4 e solicite novos desenhos 
de roupas para Cinderela e para as filhas  
da madrasta. Depois, cole-as no painel.

3. Leia as pp. 5-7 e, em seguida, pergunte 
como seriam as roupas de festa da 
madrasta e suas filhas e estimule os alunos 
a desenhá-las.

4. Após a leitura das pp. 8-11, divida a 
classe em três grupos. Cada grupo deverá 
retratar um dos vestidos que Cinderela 
usou nos bailes. Depois, a classe decidirá 
qual é a sequência na qual essas roupas 
devem aparecer no painel.

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.

9. Antes de iniciar a leitura do texto 
verbal, pergunte quantos já conhecem a 
história de Cinderela e retome algumas 
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5. Na sequência da leitura das pp. 12-14, 
os alunos desenham os trajes do príncipe 
e da primeira irmã que experimenta o 
sapato. Cole as roupas no painel para 
representar o início da busca do príncipe.

6. Depois de ler a p. 15, solicite a 
“confecção” da roupa da segunda 
irmã quando ela experimenta o sapato. 
Represente a nova tentativa do príncipe 
colando as peças desenhadas no painel.

7. Por fim, após ler a p. 16, estimule os 
alunos a desenhar as roupas do casamento 
do príncipe e de Cinderela. No momento 
da colagem, todos poderão apresentar 
suas criações e explicar o que motivou  
as escolhas. 

depois da leitura

a) hora do deBate

Introduza questões para que a classe 
reflita sobre alguns momentos da obra. 
Some outras questões que possam fazer 
a ligação entre a história e o universo do 
aluno, sua imaginação e realidade, suas 
experiências e seus sonhos. Algumas 
sugestões: 
> Quem gostou da história? Por quê?
> Quem não gostou da história? Por quê?
> De quais partes vocês mais gostaram?
> E as de que menos gostaram?
> Para quem já conhecia a história, o que 
se manteve igual nessa versão? E o que  
foi diferente?

1. Utilize o painel dos figurinos, realizado 
durante a leitura, para auxiliar os alunos a 
retomar aspectos importantes da temática 
e da sequência da história, registrando os 
passos de Cinderela no quadro abaixo. 
Volte ao livro e releia trechos da narrativa 

sempre que precisar dar pistas sobre  

a compreensão do texto:

TRAJES

INÍCIO DA HISTÓRIA
1. Vestido limpo e belo.
2. ___________________________________________

DURANTE A FESTA
1. Vestido de ouro e prata.
2. __________________________________________
3. __________________________________________

FINAL FELIZ
____________________________________________

ACONTECIMENTOS

INÍCIO DA HISTÓRIA
1. __________________________________________
2. Morte da mãe.

DURANTE A FESTA
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. Cinderela consegue ajuda especial na aveleira.

FINAL FELIZ
Cinderela experimenta o sapato.

CONSEQUÊNCIAS

INÍCIO DA HISTÓRIA
1. Família feliz.
2. __________________________________________

DURANTE A FESTA
1. __________________________________________
2. Príncipe se encanta ainda mais.
3. __________________________________________

FINAL FELIZ
____________________________________________

2. Acerca dos obstáculos enfrentados por 

Cinderela para poder participar da festa  

do príncipe, indague aos alunos:
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> Quais foram eles?
> Quem criou esses obstáculos? Por quê?
> Cinderela recebeu ajuda para enfrentar 
as dificuldades? Como isso aconteceu?

conflito e desfecho

O conflito é um problema a ser 
resolvido durante a história, 
desestabilizando a situação 
apresentada no início da narrativa 
e influenciando o que acontece no 
final. Um desfecho surpreendente 
é um recurso que agrada leitores  
e enriquece uma história. 

contrários. Demonstre que a trama se  
dá a partir do confronto entre essas duas 
perspectivas. Pergunte:
> Quem são os protagonistas?
> E quem são os vilões?
> Quais são as atitudes dessas 
personagens que expressam maldade?

tipos de personagens

Nos contos maravilhosos, os 
protagonistas apresentam bom 
caráter e realizam o bem, sendo 
chamados de heróis ou heroínas. 
Os antagonistas representam o mal  
e são chamados de vilões ou vilãs.

2. Explique aos alunos as noções de 
conflito e desfecho. Depois, desafie-os  
a encontrar no livro os trechos que 
demonstram esses dois elementos.

Nos contos maravilhosos, os 
personagens que representam  
virtudes recebem ajuda de seres 
divinos e/ou elementos mágicos para, 
depois de uma trajetória repleta de 
obstáculos, serem recompensados  
com um final alegre e próspero.  
Os vilões, personagens que 
demonstram características  
negativas, como maldade, avareza 
e egoísmo, são castigados com 
consequências dramáticas por 
suas ações. Essas histórias atuam 
diretamente no imaginário das  
crianças, provocando relações com  
a vida cotidiana e interpretações  
dos valores humanos. Cabe aos 
educadores tomar cuidado com 
as simplificações, tratando esses 
contos de modo que provoquem 
interpretações complexas, longe  
das armadilhas de representação 
definitiva do bem e do mal.

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. Ainda com o suporte do painel dos 
figurinos, auxilie os alunos a perceber 
as diferenças entre os protagonistas, 
que centralizam as ações fundamentais 
da trama narrativa, e os antagonistas, 
que rivalizam com eles, revelando perfis 

 
3. Solicite a atenção do grupo na releitura 
da p. 2 e estimule uma discussão sobre 
as diferenças entre os parágrafos que 
começam com travessão e os que não 
começam:
> Vocês conseguem identificar quem está 
falando em cada um dos parágrafos?
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c) atividades de criação

1. No decorrer da história, Cinderela pediu 
a ajuda de elementos mágicos algumas 
vezes. Peça aos alunos que encontrem, 
no texto, as falas que representam esses 
pedidos e expliquem o que são feitiços  
e encantamentos. Depois, pergunte:
> Que tal inventar encantamentos para 
realizar os desejos da classe? 
> Quem pode inventar uma palavra 
mágica?
> O que ela faz?

2. No painel de figurinos, ficaram registrados 
vários trajes que podem inspirar a criação 
de novos personagens. Peça aos alunos 
que escolham algumas das roupas e 
coordenem a criação coletiva de novos 
personagens, preenchendo uma “ficha de 
identidade” com informações como o nome 
do personagem, suas características físicas e 
psicológicas, em que lugar vive, a que grupo 
pertence... O arquivo poderá ajudar na 
criação de novas histórias pela turma.

3. Provoque a turma dizendo que há uma 
versão da história de Cinderela chamada  

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, revelando até 
os pensamentos dos personagens. 
Quando as falas dos personagens são 
ditas por eles mesmos, há o uso de 
discurso direto. Quando o narrador 
conta a fala ou um pensamento de  
um personagem, observamos o uso 
do discurso indireto. 

A Gata Borralheira. Proponha aos alunos 
que criem sua própria versão de Cinderela. 
Pode ser uma narrativa ambientada 
em lugares conhecidos do grupo, com 
situações próprias do seu dia a dia...


