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“Leitura é a chave para se ter um 

universo de ideias e uma tempestade de 

palavras.” 

Pedro B. Jesus
Clicar para ver o vídeo:

►

https://youtu.be/Ad3CMri3hOs


CONTO
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O gênero 

Literário conto é 

estruturado como 

uma narrativa 

curta que envolve 

apenas um conflito. 

Nessa perspectiva, o momento 

de maior tensão do gênero é 

chamado de clímax.

Além disso, embora não seja uma

regra, é comum que o conto apresente:

• poucos personagens;

• espaço ou cenário limitado;

• recorte temporal reduzido.

Saiba mais: 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/o-conto.htm

Você encontra a 

tradução deste texto 

na plataforma do 

YouTube com o 

título: Conto e Tipos 

de Contos

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/o-conto.htm


Vamos pensar

O gênero textual conto, quando bem trabalhado pelo professor tem muita importância, pois se

desenvolvido por meio da roda de leitura, vai incentivar o desenvolvimento da fala do aluno,

proporciona a interação em sala de aula no qual o professor pode favorecer momentos de

comunicação entre alunos.

Por meio dos contos, os professores conseguem questionar, ensinar e instruir seus alunos a

respeito de valores e condutas. É uma forma divertida de aprender atitudes e comportamentos

necessários para um bom convívio em sociedade. Esse prazer provém da magia e do mundo

de fantasia misturado ao real, e a intenção primária não é informar, mas distrair. Assim, esse

tom fantasioso dos contos colabora para o processo de ensino e aprendizagem do aluno num

mundo particular.
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Por que trabalhar contos melhora a aprendizagem?

https://www.editorarealize.com.br/revistas/sinalge/trabalhos/TRABALHO_EV066_MD1_SA16_ID94_16032017053747.pdf

https://cursos.escolaeducacao.com.br/artigo/a-fun-o-did-tica-dos-contos-na-educa-o-infantil

https://www.editorarealize.com.br/revistas/sinalge/trabalhos/TRABALHO_EV066_MD1_SA16_ID94_16032017053747.pdf
https://cursos.escolaeducacao.com.br/artigo/a-fun-o-did-tica-dos-contos-na-educa-o-infantil


Tipos de Contos
Conto de ficção científica: caracterizado por ter, em seu enredo, elementos que não existem em nossa realidade,

mas que poderiam existir devido ao avanço científico e tecnológico.

Conto infanto-juvenil: narrativas voltadas para jovens e crianças. Normalmente, a linguagem utilizada nesses

contos é mais simples, e as temáticas são relacionadas a conflitos comuns na vida de seus leitores-alvo.

Conto fantástico: com personagens e acontecimentos impossíveis na realidade e não explicados na narrativa,

esses contos têm conquistado cada vez mais leitores.

Conto de fadas: velho conhecido de muitas pessoas, o conto de fadas é marcado pela existência de fadas e outras

criaturas mágicas entre suas personagens. Esse subgênero de conto é especialmente lido por crianças, embora

existam narrativas assim voltadas para o público mais velho.

Conto de Ação: A predominância é a aventura, que é o centro da narrativa, unida aos personagens e desenvolvida

com problematização até o clímax.

Conto de Enigma: Apresenta um crime ou um mistério a ser desvendado. Por esse motivo, essas histórias,

geralmente, apresentam a figura de um detetive ou de alguém que desempenha o papel de esclarecer o enigma,

tornando-se um herói após desmembrar todo o “problema”.
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Você encontra a 

tradução deste texto 

na plataforma do 

YouTube com o 

título: Conto e Tipos 

de Contos



Mais tipos de Contos
Conto de Exemplo: São aqueles estruturados pelo antagonismo Bem versus Mal, uma lição de moral.

Conto Jocoso: A palavra “Jocoso” significa aquilo tem a função de provocar o riso principalmente através de

gozação e zombaria, sua narrativa gira em torno de algo engraçado, uma comédia.

Conto Maravilhoso: Desenvolvem também num ambiente mágico (animais, gênios, plantas, objetos mágicos e

duendes), sem a presença de fadas. Considera-se como Conto Maravilhoso toda a situação que ocorre fora do

nosso entendimento da dicotomia espaço/tempo ou realizado em local vago ou indeterminado na Terra.

Conto de Mistério: A narrativa se estrutura de forma a criar expectativa e suspense.

Conto Religioso: Caracterizam-se pela presença ou interferência divina.

Conto de Sabedoria: História que apresenta uma lição para a vida.

Conto de Terror: É um relato literário ficcional que visa provocar sentimentos de medo no leitor: a morte, as

doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturais.
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https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/conto.htm

http://paodecanelaeprosa.com.br/tipos-de-conto-literatura/Saiba mais:

Você encontra a 

tradução deste texto 

na plataforma do 

YouTube com o 

título: Conto e Tipos 

de Contos

https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/conto.htm
http://paodecanelaeprosa.com.br/tipos-de-conto-literatura/


Desde quando?
Em sua forma oral, o conto remonta de,

aproximadamente, 4.000 anos antes de Cristo,

estando presente no “caso” narrado em torno de

fogueiras, junto aos trabalhadores rurais dos

povos primitivos, especialmente à noite.

Dessa forma, o que originalmente caracterizou o

conto foi o elemento “fantástico” e

“maravilhoso” e que pode ser encontrado nos

textos literários mais antigos do mundo clássico

greco-latino: a Bíblia judaico-cristã; o

Pantschatantra hindu, as Mil e uma noites

árabes; o Edda escandinavo; o Beowulf teuto-

bretão.

Saiba mais:
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No Brasil, igualmente, foi também a imprensa

que popularizou o gênero, de tal forma que

alguns estudiosos indicam a gênese do conto

brasileiro com a publicação de “As Duas Órfãs”,

de Norberto Souza e Silva (1841), logo depois

de alguns jornais publicarem traduções de contos

franceses e ingleses ou obras de escritores

nacionais.

http://www.poeteiro.com/2019/05/as-duas-orfas-conto-de-joaquim-

norberto.html

Você encontra a 

tradução deste texto 

na plataforma do 

YouTube com o 

título : Desde 

Quando?

http://www.poeteiro.com/2019/05/as-duas-orfas-conto-de-joaquim-norberto.html


Vamos ouvir um CONTO! 
Pedro Malazartes e a Sopa de Pedra

8Click para assistir! https://www.youtube.com/watch?v=W08XKPjH5JY&feature=youtu.be

Você encontra a 

tradução deste texto 

na plataforma do 

YouTube com o 

título : Tradução da 

História

►

https://www.youtube.com/watch?v=W08XKPjH5JY&feature=youtu.be
https://youtu.be/W08XKPjH5JY


Vamos ver um CONTO! 
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Click para assistir!

Rapunzel O príncipe sapo

► ►

https://youtu.be/7q1kF5N1gHs
https://youtu.be/xuwC4UEf65c


Nossos primeiros contos
Os contos de fadas costumam ser nosso

primeiro contato com a literatura, e antes mesmo

que aprendêssemos a ler, fomos convidados a

conhecer o universo lúdico que permeia histórias

vindas de outros tempos.

Sempre temos um conto de fada na ponta da

língua e somos capazes de reproduzi-los sem

necessariamente ter um livro em mão, tamanha

familiaridade que temos com essas histórias.
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Os contos de fadas remontam a tempos antigos,

vindos da tradição oral de diferentes culturas

pelo mundo. Eram histórias contadas de pai para

filho e, dessa maneira, acabaram perpetuando-se

no imaginário coletivo. Só começaram a ser

registradas em livros na Idade Média, quando a

criança começou, de fato, a ser tratada como

criança.
https://escolakids.uol.com.br/portugues/a-origem-dos-contos-de-fadas.htm

Click para assistir “ A Cinderela”
https://www.youtube.com/watc

h?v=xtp8r_W58-0&t=420s

►

https://escolakids.uol.com.br/portugues/a-origem-dos-contos-de-fadas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=xtp8r_W58-0&t=420s
https://www.youtube.com/watch?v=xtp8r_W58-0&t=420s
https://www.youtube.com/watch?v=xtp8r_W58-0&t=420s


Conto em libras

Os livros Cinderela 

Surda e Rapunzel Surda são os 

primeiros livros de literatura infantil 

do Brasil escritos em língua de sinais 

(SignWriting), além de serem versões 

dos tradicionais contos que inserem 

elementos da cultura e identidade 

surda. Essas releituras inéditas das 

histórias são acompanhadas da escrita 

de sinais, ilustrações e uma versão em 

português.
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Leia a Cinderela surda em:

https://books.google.com.br/books?id=hp9MLsD6

JXUC&printsec=frontcover&dq=cinderela+surda+

publicado+em&source=bl&ots=5bz9qEG1Ka&sig

=N6cSL64mAkXtBvd050bPQ0CnZSU&hl=pt-

BR&ei=XzB3TJ7nIIP_8AbE3OitBw&sa=X&oi=bo

ok_result&ct=result&resnum=5&ved=0CC4Q6AE

wBA#v=onepage&q&f=true

Leia a Rapunzel surda em:

https://books.google.com.br/books?id=FgOfPhU-

AkkC&printsec=frontcover&dq=cinderela+surda+

publicado+em&source=gbs_similarbooks_s&cad

=1#v=onepage&q&f=true

https://books.google.com.br/books?id=FgOfPhU-

AkkC&printsec=frontcover&dq=cinderela+surda+publicado+e

m&source=gbs_similarbooks_s&cad=1#v=onepage&q&f=true

https://books.google.com.br/books?id=hp9MLsD6JXUC&printsec=frontcover&dq=cinderela+surda+publicado+em&source=bl&ots=5bz9qEG1Ka&sig=N6cSL64mAkXtBvd050bPQ0CnZSU&hl=pt-BR&ei=XzB3TJ7nIIP_8AbE3OitBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CC4Q6AEwBA#v=onepage&q&f=true
https://books.google.com.br/books?id=FgOfPhU-AkkC&printsec=frontcover&dq=cinderela+surda+publicado+em&source=gbs_similarbooks_s&cad=1#v=onepage&q&f=true
https://books.google.com.br/books?id=FgOfPhU-AkkC&printsec=frontcover&dq=cinderela+surda+publicado+em&source=gbs_similarbooks_s&cad=1#v=onepage&q&f=true


Conto nas telas
Vemos em pinturas, cenas que nos remetem à prática do conto em várias culturas. 
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Histórias índios Cherokee

Storyteller
Jesus e as crianças El contador de historias Sherazade

Griot

El contador

Baal Shem Tov



Conto no teatro
Contos podem ser transformados em belas apresentações de teatro!
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Contos cantados

Contos NordestinosContos Negreiros

A bela e a fera

Hamlet 

O mágico de Oz



Conto na música
Algumas canções são formadas a partir de um conto. Click para assistir.
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João Pacífico - Chico Mulato/Cabocla TerezaTitãs - Marvin

► ►

https://bit.ly/3gAEPBl
https://youtu.be/R686qDSJFv4


Pintura rupestre
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As pinturas rupestres, feitas por nossos ancestrais, nas paredes das cavernas, 

eram uma forma de registro de histórias que eles queriam compartilhar com 

seu grupo.

Olhando seus desenhos, que 

permanecem nas cavernas 

até os dias de hoje, você 

consegue imaginar o que eles 

queriam contar?



Pintura rupestre

“As histórias são imensamente

antigas, elas remetem os tempos

neolíticos, talvez paleolíticos (...)

A audiência primitiva era

inquieta, amontoada ao redor da

fogueira, cansada com a luta

contra o mamute ou o rinoceronte

lanoso, e só continuava acordada

com o suspense: o que aconteceria

em seguida?”

(...) toda vez que um ancestral via 

uma pegada no chão, significava que 

algum animal tinha passado por ali. 

Os ancestrais passavam esse tipo de 

comentário de um para o outro. 

Alguém contava o que descobriu, 

como fez pra conseguir caçar um 

alce ou para escapar com vida de um 

encontro com um leão.

Saiba mais: 

https://www.storytellers.com.br/2016

/12/a-fogueira-mudou-mas-nos-

ainda-contamos.html
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https://www.storytellers.com.br/2016/12/a-fogueira-mudou-mas-nos-ainda-contamos.html


Vem comigo que eu te conto!
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Nossos professores apresentam para vocês  a leitura de alguns contos! Click!

Saiba mais: 

http://novaescola.or

g.br/arquivo/vem-

que-eu-te-conto/ Prof. Elton : Bruxas não 

existem- Moacir Scliar

Prof. Ana Maria: 

Conto de João –

Anzanello Carrascoza Prof. Suzana : Sopa de 

Malandro

Prof. Elaine: O Grande 

Rabanete: Tatiana Belinky

PE. Elisa –Os 

segredos de nossa casa

►

►

►

►
►

https://www.youtube.com/channel/UCvhYIgZqjovAH3ucZLIUPMQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCvhYIgZqjovAH3ucZLIUPMQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCvhYIgZqjovAH3ucZLIUPMQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCvhYIgZqjovAH3ucZLIUPMQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCvhYIgZqjovAH3ucZLIUPMQ/videos


Vem comigo que eu te conto!
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Nossos professores apresentam para vocês  a leitura de alguns contos! Click!

Saiba mais: 

http://novaescola.org.br/arquivo/vem-que-eu-

te-conto/ 

Prof. Neir: Uma ideia tonta

Prof. Josilene- Como surgiu a galinha d’angola Prof. Lidiane A Rosa e o sapo

PE. Intérprete Mariana  

–A menina que não 

gostava de ler

► ► ►

►

https://www.youtube.com/channel/UCvhYIgZqjovAH3ucZLIUPMQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCvhYIgZqjovAH3ucZLIUPMQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCvhYIgZqjovAH3ucZLIUPMQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCvhYIgZqjovAH3ucZLIUPMQ/videos


Sugestões de leitura
Contos para baixar ou ler online: http://lelivros.love/categoria/contos-e-cronicas/page/12/

https://novaescola.org.br/conteudo/3223/restos-do-carnaval

https://sites.google.com/site/sferagcapgi/as-aventuras-de-pedro-malasartes-88773431

https://claricemenezes.com.br/2017/10/31/as-formigas-conto-de-lygia-fagundes-telles/

http://www.dominiopublico.gov.br/search.htm?query=cole%E7%E3o+para+gostar+de+ler+editora+%E1tica+volu

me&Botao=Enviar+dados&maxResults=10000&Search=

https://www.academia.edu/23886978/Cr%C3%B4nicas_1_PARA_GOSTAR_DE_LER_1

https://contobrasileiro.com.br/felicidade-clandestina-conto-de-clarice-lispector/

https://contobrasileiro.com.br/tag/conto-de-clarice-lispector/

http://www.triboletras.com/2017/01/5-contos-pra-voce-ler-agora.html?m=1

Contos africanos: http://www.terravista.pt/Bilene/4619/Conto5.html

https://www.hypeness.com.br/2018/11/34-contos-africanos-estao-disponiveis-para-download-gratuito-na-internet/
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http://lelivros.love/categoria/contos-e-cronicas/page/12/
https://novaescola.org.br/conteudo/3223/restos-do-carnaval
https://sites.google.com/site/sferagcapgi/as-aventuras-de-pedro-malasartes-88773431
http://www.dominiopublico.gov.br/search.htm?query=cole%E7%E3o+para+gostar+de+ler+editora+%E1tica+volume&Botao=Enviar+dados&maxResults=10000&Search=
http://www.dominiopublico.gov.br/search.htm?query=cole%E7%E3o+para+gostar+de+ler+editora+%E1tica+volume&Botao=Enviar+dados&maxResults=10000&Search=
https://www.academia.edu/23886978/Cr%C3%B4nicas_1_PARA_GOSTAR_DE_LER_1
https://contobrasileiro.com.br/felicidade-clandestina-conto-de-clarice-lispector/
https://contobrasileiro.com.br/tag/conto-de-clarice-lispector/
http://www.triboletras.com/2017/01/5-contos-pra-voce-ler-agora.html?m=1
http://www.terravista.pt/Bilene/4619/Conto5.html
https://www.hypeness.com.br/2018/11/34-contos-africanos-estao-disponiveis-para-download-gratuito-na-internet/


Sugestões de leitura
https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/favorites/

https://www.google.com/amp/s/escolaeducacao.com.br/amp/contos-diversos-para-leitura/

https://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2013/08/voce-sabe-quem-e-o-pedro-malasartes

https://novaescola.org.br/conteudo/7562/bruxas-nao-existem
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https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/favorites/
https://www.google.com/amp/s/escolaeducacao.com.br/amp/contos-diversos-para-leitura/
https://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2013/08/voce-sabe-quem-e-o-pedro-malasartes
https://novaescola.org.br/conteudo/7562/bruxas-nao-existem


Quem conta um conto aumenta um ponto!

Nas rodas de conversa em família, podem 

surgir histórias curiosas! 

A ação para esta semana será registrar um 

momento em família para se contar 

histórias, contos e causos! Sim aquelas 

histórias legais que toda família tem uma!

Você poderá fazer um vídeo, ou mesmo 

escrever o conto que surgiu desta reunião 

de família. 
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Vamos compartilhar sua produção?
Ficaríamos felizes em ver o resultado de suas produções. Sugerimos 

que poste em suas redes sociais fotos ou vídeos de suas curiosidades, 

ou mesmo seus escritos. 

Será legal conhecer suas curiosidades!

Deixe com a #EscolaSemMuros para que a gente tenha acesso! 

Também veja o que os colegas também compartilharam!
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Organizado por:
Professores da Rede Municipal de ensino de Taubaté 

Núcleo de apoio Pedagógico Especializado – NAPE 

(nape@educacaotaubate.sp.gov.br)

Supervisores de Ensino da Rede Municipal de Taubaté
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mailto:nape@educacaotaubate.sp.gov.br
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