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Leituras da Minha Terra
Caderno Pedagógico
Olá professores, o caderno pedagógico que você
está recebendo foi pensado para auxiliá-los na
produção dos trabalhos voltados para o Concurso
Cultural Leituras da Minha Terra. Nele você
encontrará as informações necessárias para a
produção dos trabalhos de cada categoria. O
concurso premiará o trabalho dos estudantes e
também os professores que os orientarem. Por isso,
não perca tempo, confira os títulos literários
disponibilizados à sua escola, planeje suas aulas e
mãos à obra!
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Dicas para produzir os trabalhos do
concurso
Para que os estudantes possam produzir contos,
quadrinhos e vídeos a partir das obras literárias
disponibilizadas, o professor poderá sugerir algumas
estratégias para facilitar a produção dos trabalhos:

Por onde começar?
• Defina a obra literária que será trabalhada: verifique os
títulos disponibilizados e a obra que servirá de base para a
produção do trabalho.
• Defina o tipo de trabalho que será produzido: o estudante
poderá produzir contos, histórias em quadrinhos e vídeos
com teatros de fantoches, teatro de sombras ou animações
em stop motion.
Após a definição da obra que servirá de base, trabalhe com
os estudantes as principais características de cada um dos
trabalhos que eles poderão apresentar.
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Contos
O Conto é um gênero textual marcado pela narrativa curta, escrita em prosa e
apresenta menor complexidade em relação a outros textos narrativos.
• Defina qual será o gênero do conto: Explique ao
estudante que ele poderá escrever contos policiais,
de suspense, de terror, de ficção ou dramas.

• Estruture o enredo: O estudante poderá criar um novo
enredo ou aproveitar o enredo da obra selecionada definindo
o conflito, o clímax e o desfecho.
• Defina quem serão as personagens: O estudante poderá
criar novas personagens ou aproveitar as personagens da
obra que ele selecionou e suas características.

Características do conto

Vale esclarecer que estes elementos não são obrigatórios e a
ausência de um ou mais deles não desqualifica o texto como conto.
Enredo único: ao contrário de romances, os contos tendem a focar em um enredo que não
se desdobra em tramas menores. Muitas vezes a história gira em torno de uma única
situação.
Simplicidade: devido ao enredo único, os contos não costumam exigir grandes
interpretações por parte do leitor.
Curto espaço de tempo: os contos costumam apresentar tramas que não se estendem por
longos períodos. É comum, por exemplo, que a história se passe em um só dia. Os contos
não dedicam tempo na introdução do ambiente e dos personagens, por isso, a história se
inicia próxima ao clímax e ao desfecho.
Poucos personagens: por serem mais objetivos, contos costumam apresentar um número
bem reduzido de personagens.
Final súbito: em contos, é normal que o fim aconteça imediatamente depois do clímax.
Objetivo único: por não possuir desdobramentos, o conto busca causar um sentimento
único no leitor (alegria, indignação, melancolia, etc) ou, simplesmente, contar uma história.
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O conto a seguir se chama "A verdade também
apanha" do escritor José Cândido de Carvalho e
reúne todos as características listadas acima.
"Quando chegou em Pipeiras o delegado Nonô Pestana foi aquele zunzum,
aquele mal-estar. O delegado veio arrastando enorme palmatória. Era com
muito orgulho que Nonô dizia mostrando o instrumento de trabalho:
— Comigo não tem esse negócio de confissão espontânea coisa
nenhuma! Comigo todo mundo entra no instrumental. É o único jeito da
autoridade saber se o sujeito é criminoso ou inocente.
E bem Nonô não havia arregaçado as mangas apareceu um retinto dizendo
ter dado morte por esquartejamento a um tal de Chico Cabeção. Pelo que
confessou estar arrependido e pronto a purgar, nas malhas da lei, o crime
de sua lavra:
— Matei e enterrei Chico Cabeção no quintal de minha casa.
De fato, o esquartejado lá estava mortinho da silva de nunca mais voltar a
ser Chico Cabeção. Foi quando o delegado, dentro dos seus princípios
justiceiros, passou o confessante por uma palmatória braba e esperta. E o
sujeitinho tanto apanhou que acabou desconfessando tudo. Jurou de mãos
postas que era mentiroso e inventeiro. Que outro tinha esquartejado Chico
Cabeção. E Nonô orgulhoso:
— É o que eu digo e provo. Não tem como uma palmatória para o suspeito
contar a verdade. Se não ministro esse corretivo, o delegado Nonô
Pestana, que sou eu, mandava para um cadeia de trinta anos um pobre
inocente.
E soltou o homem."
Significado de conto. Disponível em: <https://www.significados.com.br/conto/>. Acesso em: 06 de maio
de 2021
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HQ -História em Quadrinhos
Também chamados de gibi, comics, comic book, arte sequencial,
historieta, banda desenhada, mangá, manhwa, fumetti, entre outros,
os quadrinhos são a junção entre literatura e imagens. A produção de
uma história em quadrinhos exige múltiplas habilidades do estudante,
pois ele será o roteirista, o desenhista, o arte-finalista e/ou colorista e
também o letrista. É importante que todas essas habilidades sejam
trabalhadas para que o estudante possa exercer seu protagonismo.

Dicas para elaborar Histórias em Quadrinhos
Seja objetivo no seu roteiro: O estudante deverá compreender que seu
roteiro não será publicado, mas sim, transformado em uma narrativa
gráfica.
Transforme seu roteiro em uma sequência quadros: É hora de planejar a
divisão do roteiro em cenas para transformá-lo em imagens.
Esboce o layout das páginas: A disposição dos quadros em uma página é
um dos elementos que determina a ordem de leitura da história.

Apenas uma ação por quadro: É preciso lembrar de que os quadros são
estáticos, não representam uma cena inteira, são apenas um frame dela.
Crie suas personagens: Cada um deles possui características que os
tornam únicos, memoráveis.
Linguagem específica: A função do quadrinho é transmitir as emoções
da cena através das imagens e utilizar falas apenas para o que for
estritamente necessário. Algumas ações podem ser representadas
apenas por onomatopeias.
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HQ -História em Quadrinhos

Utilize o balão correto para cada tipo de fala: O uso do balão correto faz
toda a diferença na construção do sentido nas falas das personagens, pois
ajudam a representar a expressão desejada no momento da comunicação.

Dicas extras
O canal da professora Elessandra Mara no youtube traz dicas para a criação de
histórias em quadrinhos, acesse através do link: https://www.youtube.com/watch?
v=Cdnkpr8Kuxk&b_channel=Prof.ElessandraMaraProf.ElessandraMara
Aproveite e acesse também http://www.hq-now.com/ e leia inúmeras histórias em
quadrinhos de seus super-heróis favoritos de maneira gratuita.
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Vídeos
Nesta categoria o estudante poderá escolher três formas diferentes
de apresentar seu trabalho:
Teatro de Fantoches
O teatro de fantoches, de bonecos ou de marionetes é a expressão teatral que
caracteriza as encenações realizadas, respectivamente, com fantoches,
marionetes ou bonecos.

Dicas para elaborar um teatro de fantoches
Escolha os materiais: O estudante poderá utilizar diferentes materiais para
confeccionar o cenário e as personagens, o importante é usar a criatividade. Os
materiais mais utilizados são o papelão, TNT, EVA, palitos, meias, canetas coloridas,
cola e tecidos.
O cenário: Para confeccionar o cenário o estudante poderá utilizar uma caixa de
papelão e decorá-la utilizando a sua imaginação, a intenção aqui é reproduzir um
palco de teatro.
Fantoches ou marionetes: Para a confecção dos fantoches/marionetes o estudante
deverá compreender quais são as características pessoais de cada uma das
personagens que ele quer retratar, ou seja, ele deve elaborar personagens que
dialoguem com a história que será contada.
Roteiro: O estudante deverá elaborar um roteiro da história para auxiliá-lo na
apresentação e gravação das cenas.
Gravação: O estudante deverá filmar sua peça teatral utilizando o celular ou câmera
de vídeo.
Edição: O vídeo poderá ser editado e para que atenda as especificações do
concurso, a duração máxima do vídeo não deverá ultrapassar três minutos.
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Vídeos
Teatro de Sombras
O teatro de sombras é uma arte antiga que utiliza uma fonte de luz para projetar
as sombras das personagens em uma parede ou em uma tela com intuito de
contar uma história. Os materiais utilizados para confeccionar um teatro de
sombra são semelhantes aos utilizados no teatro de fantoches.

Dicas para elaborar um teatro de sombras
Materiais: Para esse tipo de trabalho o estudante poderá utilizar diversos tipos de
materiais como papelão, cartolinas, folhas de papel A4, palitos, canetas coloridas
e cola, o fundamental é escolher uma boa fonte de luz para fixar no fundo da caixa
de reprodução para que o estudante obtenha uma boa sombra. A sombra
também poderá ser projetada na parede.
Caixa de reprodução: O estudante poderá utilizar uma caixa de sapato ou de
papelão para criar seu teatro. Para projetar a sombra será necessária uma tela
branca feita de papel vegetal ou A4 colada na frente e uma fonte de luz no fundo
da caixa.

Personagens: O estudante poderá criar suas personagens em uma folha de
cartolina de cor escura marcando sua silhueta e recortando com tesoura.
Também é possível utilizar objetos para montar as cenas e interagir com as
personagens.
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Vídeos

Roteiro: O estudante deverá elaborar um roteiro da história para auxiliá-lo na
apresentação e gravação das cenas.
Gravação: O estudante deverá filmar sua peça teatral utilizando o celular ou
câmera de vídeo.
Edição: O vídeo poderá ser editado e a duração máxima não deverá ultrapassar
três minutos.

Dica extra
No canal Universo da Arte com Renata Lima, a artista ensina o passo a passo para
produzir um teatro de sombras de forma simples e acessível. Confira através do link:
https://www.youtube.com/watch?v=2K_CayE4VyQ&ab_channel=UniversodaArtecomRenataLima
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Stop Motion

Vídeos

Stop motion consiste em criar uma simulação de movimento contínuo com
objetos estáticos por meio da sequência de uma série de imagens fixas
sucessivas.

Dicas para elaborar animações em Stop Motion
Materiais: Para produzir animações em stop motion o estudante irá utilizar
uma câmera fotográfica digital ou celular, um tripé e uma fonte de luz.
Não se esqueça do roteiro: As animações em stop motion também precisam
de um roteiro, é nele que o estudante irá estruturar a história.
Transforme seu roteiro em uma sequência de fotos: As animações em stop
motion são feitas quadro a quadro, para cada segundo de vídeo são utilizados
em média 17 fotos.
Crie suas personagens: tenha em mente as características pessoais de cada
personagem e escolha como irá representa-las. As animações em stop motion
podem ser feitas com desenhos, objetos ou bonecos de massa para modelar.

Aplicativos para Gravação: O estudante poderá produzir sua animação
utilizando aplicativos específicos para essa finalidade disponíveis para Android,
IOS e Windows.
Edição: A animação poderá ser editada para que atenda as especificações do
concurso, ou seja, a duração máxima do vídeo não deverá ultrapassar três
minutos.
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Dica extra
O canal do Diogo no youtube ensina de forma didática como produzir animações
utilizando o aplicativo Stop Motion Studio. O aplicativo está disponível para
android e IOS e pode ser baixado também no seu computador, tudo de forma
gratuita. Para verificar essa super dica, acesse o link:
https://www.youtube.com/watch?v=D1Wdc6N57DQ&ab_channel=DiogoDiogo

Vídeos
Vídeo Livre
Para este tipo de vídeo o estudante deverá soltar a imaginação, pois ele poderá
utilizar várias estratégias para sua gravação, desde vídeos em formato de
tutoriais, monólogos, vlogs, reviews, stand up ou qualquer outro formato, desde
que não se esqueça que o foco deve estar na maneira como ele irá relacionar
seu vídeo com a obra literária trabalhada.

Dicas gerais para gravar vídeos
Crie um cenário: Para criar um cenário com uma aparência profissional o
estudante poderá utilizar um lençol branco ou preto de modo que cubra todo o
fundo do cenário. Dica: utilize luzes fortes ou aproveite bem a luz natural.
Cuidado com o eco: Espaços grandes e vazios produzem eco e influenciam na
qualidade do áudio. Dica: use travesseiros, tapetes, almofadas ou qualquer
outro objeto macio que absorva ruídos indesejados.
Use um tripé: Mantenha a lente da sua câmera estabilizada e certifique-se que o
enquadramento está correto.
Filme com seu celular na Horizontal:Ao utilizar o celular na horizontal você terá
um vídeo widescreen ideal para dar um ar mais profissional a sua gravação.
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