
 

  

Coletânea de Fábulas com a plataforma Livros Digitais 

 

   

Com a plataforma Livros Digitais é proposto uma atividade de 

produção textual, a qual os alunos deverão escrever as fábulas. 

Dessa forma, pretendemos desenvolver a produção textual e 
domínio do gênero fábula. 

Atividade do aluno: 
 
Tema: Criando Fábulas 

Duração: 2 aulas   

Disciplina: Língua Portuguesa 

Público-alvo: 6ª ano 

Objetivos: 

Estimular leitura e produção textual do 

gênero fábula; 

Incentivar a reflexão sobre a temática 

“trabalho” na sociedade atual levando em 

conta o sistema capitalista; 

Trabalhar teorias desenvolvidas nas áreas 

em questão; 

A percepção do trabalho dentro sistema 

capitalista; 

Comparação entre texto multimodal e texto 

impresso; 

Reflexão sobre necessidade de exercer 

funções e ter um lugar na sociedade em 

que vive; 

Produção de uma coletânea de fábulas com 

a turma. 

 

Materiais: 

O texto impresso “A formiga e a Cigarra” 

e material sala para apresentar o vídeo 

para os alunos;  

Laboratório de informática com acesso à 

internet para usar a plataforma Livros 

Digitais. 

*Vídeo “A cigarra e a formiga” de no 

máximo 10 minutos está disponível em: 

http://goo.gl/WZlv8E. 

 

Passo 1 

Tempo 50 minutos 

Descrição: 

Antes de inserir os conceitos do gênero de fábula, pergunte aos alunos se conhecem 

fábulas, quais conhecem e como conseguem identificar o que é gênero fábula. Em 

seguida faça uma breve explanação sobre as características do gênero e leia junto 

com os alunos o texto A cigarra e a formiga e, em seguida, faça a eles perguntas 

sobre os personagens e texto. 

Apresente o vídeo aos alunos e juntos identifiquem o ponto de encontro entre o vídeo 

e a fábula lida. Faça uma reflexão com os alunos apontando aspectos interessantes 

da história e que podemos ver na vida real.  

 

Passo 2 

 Tempo 20 minutos  

Descrição: 

Discuta com eles sobre o sistema capitalista e peça que relacionem com a intenção e 

moral da fábula A cigarra e a formiga. Peça que elaborem fábulas com temas 

norteados pelo trabalho e/ou consumo relacionando com o que foi discutido em 

aula. 

Passo 3 

 Tempo 30 minutos  

Descrição: 

Entregue os textos revisados e use a plataforma Livros Digitais para que cada um 

produza o seu livro digital com a sua fábula. Incentive os alunos a publicar o livro e 

compartilhar com os colegas.  

Avaliação 

Avaliar todo o processo de produção textual, hábitos leitores e, por fim, avaliará se 

os alunos concluíram o projeto dominando o gênero fábula.  
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