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Conto de fada representado com objetos 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Os contos de fada constituem fonte de mitos e arquétipos transmitidos, oralmente, de geração 

a geração. A sua forma escrita é relativamente recente e, por consequência, há inúmeras versões de 

cada história que permitem um grande jogo de imaginação. 

Objetivos de aprendizagem  

Propor situações de aprendizagem com jogos teatrais que estimulem vivências com os contos 

de fada. Selecionou-se o teatro de objetos para justapor linguagens e adentrar o feixe narrativo dos 

contos de fada. 

Para isso, esta sequência visa a explorar duas unidades temáticas. 

Na unidade temática teatro, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento e as res-

pectivas habilidades: 

Contextos e práticas -- (EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro 

presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 

Elementos da linguagem -- (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando ele-

mentos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e 

narrativas etc.).  

Processos de criação -- (EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em im-

provisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos 

gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais; (EF15AR21) 

Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do 

outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros 

pontos de partida, de forma intencional e reflexiva e (EF15AR22) Experimentar as possibilidades cria-

tivas do corpo e da voz, discutindo questões de gênero e corpo. 

Na unidade temática artes integradas, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento 

e as respectivas habilidades: 

Processos de criação -- (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Patrimônio cultural -- (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 
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de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 

 

Recursos e materiais necessários  

Para as aulas serão necessários diversos objetos, preferencialmente já existentes na escola: 

brinquedos, como bola e bichos de pelúcia, livros, vassoura, materiais escolares, relógio e pedaços de 

pano, entre outros. 

 

Referências  

Conto de fada 

Site oficial da Companhia de Teatro Le Plat du Jour. Disponível em: <www.cialeplatdujour.com>.Acesso 

em: 14 nov. 2017. 

Teatro de objetos 

Site oficial do Festival Internacional de Teatro de Objetos (Fito). Disponível em: <www.fitofesti-

val.com.br>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Brincando de faz de conta 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo, coletivamente 

 

Introdução: Povoando o imaginário (5 a 10 minutos) 

O professor inicia a aula informando aos alunos que vão trabalhar com contos de fada; per-

gunta se conhecem. Deve estimular os alunos a relembrar o título das histórias para, assim, alimentar 

o imaginário com o tema. Em seguida, o professor pergunta qual o personagem mais importante em 

cada história mencionada e, dessa forma, explora as noções de protagonistas e antagonistas. 

Atividade 1: Faz de conta – Parte I (15 minutos) 

O professor espalha no chão da sala de aula, no centro do círculo formado pelos alunos, diver-

sos objetos (os que estiverem disponíveis na escola: bola, pedaços de pano ou papel colorido, papelão, 

http://www.cialeplatdujour.com/
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vassoura, brinquedos, bichos de pelúcia e livros, por exemplo). O professor, retomando a conversa 

Povoando o imaginário, seleciona um dos contos mencionados, um que pareça ter entusiasmado a 

turma. Se não houver um favorito, promove uma votação para os alunos escolherem um, rapidamente. 

O professor pede a um aluno que seja o narrador desse primeiro conto, de preferência alguém que 

consiga contar bem a história. Acompanhando as falas do narrador, o professor vai usando os objetos 

dispostos no centro do círculo para representar os personagens. Por exemplo, quando o narrador dis-

ser “Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho”, o professor usa uma bola para re-

presentar a Chapeuzinho Vermelho e “caminha” a bola pelo chão, como se fosse a Chapeuzinho cami-

nhando. Toda vez que for mencionado um personagem novo, o professor perguntará quem quer “fa-

zer” aquele personagem, e esse aluno escolherá um objeto para representá-lo. Além dos personagens, 

os objetos, improvisadamente, podem ser utilizados para representar o cenário. Importa que os alunos 

desenvolvam a proposta coletivamente com a imaginação e o improviso, em um jogo de faz de conta. 

 

Atividade 2: Faz de conta – Parte II (15 minutos) 

O professor vai deixando os alunos tomarem a frente, ou seja, a história será representada 

sem sua interferência na identificação de personagens e seleção de objetos. Vai ajudar os alunos a 

estabelecer quem fará o quê, mas não vai narrar nem interpretar nenhum personagem. O professor 

propõe, então, que seja escolhido outro conto e, sem participar da representação, permite aos alunos 

experimentar a dinâmica do teatro de objetos, até a história terminar. 

 

Encerramento (10 minutos) 

O professor informa aos alunos que a atividade desenvolvida por eles se chama teatro de ob-

jetos. Esse tipo de teatro é parecido com o teatro de bonecos. A diferença entre ambos é que, no 

teatro de objetos, os personagens são representados por objetos do dia a dia. O professor promove 

uma roda de conversa para verificar o que, segundo a opinião dos alunos, deu certo na realização desse 

teatro de objetos e o que não deu, indagando sempre o porquê e o que poderia ser feito para “dar 

certo”. Para assegurar o entendimento da proposta, o professor deve perguntar “O que é ‘dar certo’ 

nesta vivência (no teatro de objetos)?”. No final, o professor, com a participação dos alunos, reorganiza 

os objetos (coloca cada um no local que estava antes de ser usado no teatro). 

 

Aula 2 – A escolha, a nomeação e a caracterização do objeto 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: a atividade é individual, entretanto pode ser realizada em grupos com quatro integrantes ou 
cinco. 
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Introdução: Criação dos personagens (10 minutos) 

Novamente com objetos selecionados, o professor informa aos alunos que eles deverão criar 

um personagem. O professor pode apresentar um exemplo: escolhe um objeto e nomeia-o, depois 

descreve suas características: 

1º Objeto escolhido: vassoura. 

2º O professor, usando a vassoura de cabeça para baixo, “faz” a parte com as cerdas serem a cabeça 

do personagem. 

3º Apresenta aos alunos: “Este é o senhor Vapt” e acrescenta “Ele é muito esperto e vive se metendo 

em confusões porque gosta de tudo muito organizado e limpo em sua casa. O senhor Vapt é dono de 

um hotel famoso, que, dizem, é mal-assombrado; mas ele nega”. 

4º Criado e apresentado o personagem, pede que entrevistem o senhor Vapt e, criando uma voz para 

ele, interpreta improvisadamente, respondendo aos entrevistadores. 

 

Atividade 1: Objeto em ação (10 minutos) 

O professor estimula os alunos a escolher objetos da sala com os quais é possível brincar de 

criar personagem. Escolhidos, orienta-os a usar os objetos numa conversa de brincadeira com os ob-

jetos escolhidos por um colega. O professor deve garantir que todos os alunos estejam com um objeto 

ou dois, no máximo, para compor o personagem. 

 

Atividade 2: Improvisando um conto de fada – Ensaio (15 minutos) 

O professor vai orientar os alunos a criar um conto de fada. Para isso, organizará os alunos em 

grupos com quatro integrantes ou cinco e explicará que os personagens do conto poderão ser somente 

os que existiram na brincadeira anterior. Os alunos poderão pegar outros objetos para construir o(s) 

cenário(s) do conto, que será apresentado na próxima aula. 

 

Encerramento (5 a 10 minutos) 

O professor explica que, na próxima aula, os contos de fadas com objetos serão apresentados 

à classe. Esclarece aos alunos que, se quiserem, podem trazer objetos de casa para complementar a 

história e o(s) cenário(s). 
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Aula 3 – Apresentação 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo, coletivamente 

 

Introdução: Organizar e relembrar (10 minutos) 

O professor relembra as atividades realizadas na aula 2 e informa aos alunos que eles deverão 

apresentar o conto criado. Em seguida, estabelece um tempo para os grupos organizarem-se e relem-

brarem a história que será contada. 

 

Atividade: Assistindo às cenas (20 minutos) 

Com a participação dos alunos, o professor deve organizar a sala de maneira que, durante a 

apresentação, todos consigam ver e ser vistos, todos consigam “fazer” (atuar) e fruir (aproveitar) o 

que os outros fizerem. É importante o professor chamar a atenção dos alunos para a “postura de es-

pectador”, isto é, indagá-los a respeito de como se deve comportar enquanto se assiste a uma apre-

sentação: “Qual deve ser nosso comportamento quando assistimos a cenas representadas pelos cole-

gas?”. Se alguma história (enredo) estiver longa demais, o professor pode pedir aos alunos que parem 

a apresentação e, falando no ouvido de quem está se apresentando, pedir que encurte a cena (enca-

minhe a história para o final). 

 

Encerramento (10 a 15 minutos) 

O professor propõe aos alunos que se organizem em uma roda e indaga sobre as histórias 

apresentadas: “Elas se parecem com contos de fada? Por quê? O que uma história precisa ter para que 

seja um conto de fada?”. É importante que, nessa conversa, os estereótipos sobre contos de fada se-

jam desconstruídos, como “É preciso existir donzelas indefesas?”. Os próprios alunos, por meio de 

exemplos conhecidos, podem responder que não.  

Sugestão 
Para concluir a abordagem e desenvolver a apreciação estética dos alunos, é possível dedicar uma aula inteira à exibi-
ção de um vídeo de conto de fada contado com estratégias do teatro de objetos, como fazem alguns grupos teatrais. 
Na seção Referências, há um link que possibilita acesso à produção de um desses grupos. 

 

Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos: 

1º participaram das rodas de conversa e realizaram as atividades propostas nas aulas 1, 2 e 3; 
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2º leram as cenas e compreenderam a noção de postura de espectador, bem como a necessidade de 

ver e ouvir para ocorrer a fruição estética;. 

3º apreenderam as noções de teatro de objetos e de contos de fada. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Como os alunos se encontram em processo de alfabetização, é importante que o professor leia os enunciados. 

1. QUAL FRASE ESTÁ ERRADA? 

A) O TEATRO DE OBJETOS REALIZA-SE COM OBJETOS DO DIA A DIA, COMO UMA BOLA E 

UMA VASSOURA.   

B) UMA BOLA E UMA VASSOURA PODEM REPRESENTAR PERSONAGENS NO TEATRO DE OB-

JETOS.     

C) AS CENAS DO TEATRO DE OBJETOS SÃO REPRESENTADAS COM MARIONETES OU COM 

MÁSCARAS.   

 

2. ESCREVA AS LETRAS QUE FALTAM E COMPLETE A CRUZADINHA. 

DICA: USE APENAS VOGAIS! 

 

  F        L 

C H  P E U Z  N H  

  D        B 

 C  Ç  D O R    
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Gabarito das questões 

1. c 

2.  

  f        l 

c h a p e u z i n h o 

  d        b 

 c a ç a d o r   o 

 


