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PROJETO COMBINANDO PALAVRAS 

 

Nome da escola: EMEFEM. “Prof. Alfeu Luiz Gasparini” 

Cidade: Ribeirão Preto 

Endereço da escola: Avenida Dom Pedro I, 196, Ipiranga – Ribeirão Preto. 

Nome(s) do(s) professor (es): Mayra Cantarella Silva 

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula:  

 Uma ideia toda azul.  

 A Primeira Só.  

 A Moça Tecelã.  

 Eu sei, mas não devia. 

 Entre a Rosa e a Espada. 

 A mulher ramada. 

 

Metodologia:  

Inicialmente, foi apresentada uma breve biografia da vida da autora. Posteriormente, os alunos 

tiveram a oportunidade de entrar em contato com as obras da autora, sendo escolhidos, por eles, os 

textos acima descritos. Após leitura, foram trabalhadas as interpretações do texto, usando como 

estratégia a roda de conversa e, como etapa de conclusão, os alunos produziram seus textos tendo 

como ponto de referência a obra da autora. 

Gênero:  

 Poema 

 Narrativo 

 História em Quadrinho 

 Reconto 

 

 

Entrega de obra ao autor ou apresentação no palco 

Sobre a obra: 

 Será entregue para a autora um caderno de produção de texto feito pelos alunos dos 6º 

anos e um CD com fotos da exposição que faremos sobre a obra da autora. 

 O acervo será entregue pela aluna Evelyn Beatriz Marques Desidério do 6º ano B. 

 

Produção 

 

Texto: Uma ideia toda azul (Marina Colasanti) 

 

Sou uma ideia 

Mas não uma qualquer 

Mas sim, uma ideia azul. 

Sou uma ideia toda azul 

Fui pensada com bastante alegria 

Por uma pessoa nem tão azul 

Tentei deixá-la azul 



 

Mas não o suficiente 

Ela era tão movimentada 

Que parecia gato e rato 

Mas que gente é essa? 

De tão ocupada que era 

“Me” trancou numa sala 

Desconfiei que “era” o céu 

Tinha muitos véus 

E bastante algodão 

Lá ele me colocou 

Na cama com véus 

Onde adormeci 

E nunca mais o vi 

 

Aluna: Evelyn Beatriz Marques Desidério 

 

Texto: A Primeira Só (Marina Colasanti) 

          Era linda, era filha, era única. Filha de rei. Mas do que adiantava ser princesa se não tinha 

com quem brincar? 

          Sozinha, no palácio, chorava e chorava. Não queria saber de bonecas; não queria saber de 

brinquedos. Queria um amigo para gostar. 

          De noite, o rei ouviu soluços da filha. De que adiantava a coroa se a filha da gente chora à 

noite? Decidiu acabar com tanta tristeza. Chamou a carruagem e foi até a vila. Da vila, ao orfanato 

e adotou uma menina. 

          Ao chegar ao castelo o rei foi até o quarto de sua filha que chorava. Atrás dele estava a 

menina. Então, a princesa perguntou: 

          __ Quem está atrás de você? 

          E o rei respondeu sorrindo: 

          __ Sua nova amiga (irmã). 

          A princesa deu um sorriso, pulou de alegria, pois agora tinha uma amiga. A princesa não 

perdeu tempo e chamou a menina para brincar; elas pularam, correram, brincaram de bonecas entre 

outras brincadeiras. A princesa nunca tinha se divertido tanto. E nunca mais a princesa ficou triste. 

Já não estava mais sozinha. 

 

Aluna: Layla Beatriz Damos Alves – 6º ano B 

 

 

Texto: Uma ideia toda azul (outra versão) 

          Um dia o rei teve uma ideia, essa ideia era tão azul que o rei ficou encantado com tanta 

beleza, correu no jardim e brincou muito com sua linda ideia azul. Então, de tanto brincar, dormiu 

para descansar. Antes de dormir falou para a ideia: 

          __ Você é tão linda! Eu deixarei você adormecida na sala do sono, para ser só minha. 

          Quando ela adormeceu, a ideia pensou: 

          __ “Tá maluco”! Eu lá sou ideia de ficar adormecida, eu hein! Vou aproveitar que ele dormiu 

e vou ver o que encontro por aí. 

          Pela estrada, uma linda menina de 19 anos, com o aniversário próximo, estava indo para o 

palácio. Ela seria a nova rainha. De repente, esbarrou na ideia e logo viu que era linda e muito azul. 

Então, decidiu guarda-la na bolsa até a chegada ao palácio. 



 

          Enquanto isso, no palácio, o rei acordou, percebeu que a ideia não estava mais com ele e 

ficou triste, pois não tinha mais sua linda ideia azul. 

          __ Que bom que minha sobrinha está vindo. Poderei descansar e ficar apreciando a natureza 

em paz, sem precisar me preocupar com ideias, pensou o rei. 

          Quando a menina chegou ao palácio, começou a conversar com a ideia e contou que logo 

seria rainha e que assim poderia ajudar várias pessoas com a ideia. 

          Então, todas as noites, as duas saíam para brincar no jardim, escondidas para que ninguém 

as atrapalhasse. O plano era mudar o mundo quando a menina subisse ao trono. 

          Passaram três meses, realizou-se a coroação e então agora as duas já estão prontas para mudar 

o mundo. 

Aluna: Letícia Aparecida de Melo Pereira 6º ano B 

 

Texto: Entre a Rosa e a Espada (Marina Colasanti) – Versão. 

           

Em um reino, o rei achou que sua filha Bia estava muito sozinha. Então, resolveu criar um 

baile em que iriam apenas príncipes. 

          No dia do baile, os príncipes fizeram uma fila e, um por um, foram até o altar para responder 

as perguntas da princesa e do rei. Mas cada príncipe era rejeitado pela filha. Então, o pai decidiu 

que ele mesmo iria escolher o noivo. 

          Triste pela decisão do pai, Bia foi correndo para o jardim, chorando e implorando para a 

magia fazer algo que mudasse a opinião do rei. Encostou-se na árvore e adormeceu. Foi aí que a 

magia aconteceu. 

          Com barulhos de animais, a princesa acordou presenciando algo estranho em seu rosto. 

Pegou um espelho que carregava e se deparou com sua barba. Procurou lugar para se esconder. 

Compreendeu que essa seria a solução: o escolhido pelo pai não a quereria. Em seguida, ela foi 

para o castelo. No castelo, ela disse ao pai que iria esperar a magia passar e que voltaria logo. 

          Então o rei ordenou que a princesa fosse embora imediatamente. Ela pegou suas melhores 

joias, calçou seu sapato de veludo e colocou seu vestido preferido. E atravessou a ponte e foi para 

um lugar que nunca conheceu. Neste lugar ela tentou ficar descontente por algo, para fazer a magia 

desfazer a própria magia. Mas nada a fazia ficar triste. 

          Então, ela resolveu procurar serviços de mulher, mas ninguém aceitava porque achava que 

era homem por causa da barba. Decidiu procurar serviços de homem, mas tinha corpo de mulher. 

          Caminhando entristecido, ela teve a brilhante ideia de vender suas joias para comprar uma 

armadura, porque assim ninguém veria seu corpo. Um elmo, porque assim ninguém veria sua barba. 

Uma espada e um cavalo, porque não seria homem e nem mulher, seria guerreiro! 

          Aprendeu a manejar armas. Não havia ninguém que superasse sua força nos torneios e 

vencesse em batalhas e corridas. 

          Sua coragem já se espalhava por toda parte do reino e ninguém recusava seus serviços. 

          Mas suas vitórias atraíram a corte, e os murmúrios não demoraram a surgir: “Quem era aquele 

cavaleiro ousado e gentil que nunca tirava os trajes nas batalhas?”. 

          Por causa de tantas perguntas ela achou que seria a hora de partir. De manhã montou no seu 

cavalo e foi cavalgando sozinho no campo, até que encontrou um reino novo e foi se acomodar lá. 

          Passaram dias e meses e o rei do novo reino pediu para que mostrasse seu rosto, pois não 

tolerava mais ter um cavaleiro com rosto coberto ao lado dele, e que tinha uma semana para mostrar 

seu rosto. 

          A princesa deitou-se na cama, chorou, implorando para que a magia tivesse uma solução, 

esgotado adormeceu. 



 

          Ao acordar de manhã, se deu conta de que a magia teria acabado, arrumou-se e foi para a 

corte e mostrou o verdadeiro guerreiro. Assim, o rei podia amá-la e assim, ele a pediu em casamento 

e foram casar e comemorar ao lado da princesa Bia. 

 

Aluna: Kelly da Silva Almeida 6º ano A 

 

Texto: A história de Luiza 

          Era uma vez uma moça tecelã que morava em uma pequena casinha, onde vivia mais ou 

menos feliz, tudo o que ela queria de alimento ou de outras coisas que desejava, ela tecia e se 

tornava real. 

          Um dia, ela teve vontade de ter um companheiro e logo teceu um marido, ele pediu para ela 

tecer uma casa nova, ela até que concordou, pois já eram um casal e ela logo desejaria tecer lindos 

filhos. 

          Passaram-se três anos, e ela teceu três filhos: dois meninos e uma menina. Os meninos 

adoravam subir em árvores. Os dois subiram em uma árvore cheia de galhos, um deles ficou preso 

em um galho e o outro também. Eles foram tentar se desprender quando as linhas foram se 

desfazendo, até o último fio, eles já não existiam mais. 

          Com o tempo, a moça tecelã desistiu da ideia de tecer seus filhos, só sobrou sua linda filha, 

Luiza. 

        Luiza era uma menina aventureira e feliz, mas sua mãe, com medo dela se desalinhar com 

uma de suas aventuras mantinha a menina sempre presa em seu castelo solitário. 

        A menina gostava de ver de sua janela o jardineiro que ela imaginava ter feito um arbusto em 

forma de mulher, até que um dia, ela viu o arbusto se mexer e abraçar o jardineiro que a fez, ela 

então, viu que no mundo nada era impossível. 

         Cada dia mais ela se sentia solitária, seu pai, sendo rei, mandou construir o maior espelho já 

visto no reino. 

          No dia seguinte, a menina viu o espelho do lado dela, mas ela não era tonta, ela sabia o que 

era um espelho, por isso, a noite inteira e o dia inteiro, ela chorava mais e mais. 

          Com dezoito anos, ela resolveu fugir, mas para ninguém a reconhecer pediu para construir 

uma armadura e, com ela, foi embora, com espada e escudo também. Foi de reino em reino lutar, 

até que em um deles foi onde ela mais lutou, e se divertia, ficou famosa no reino, mas nunca tirava 

a armadura e o capacete, até que ela começou a ter um sentimento pelo comandante e o comandante 

achava que ela era a guerreira mais fiel, mas o comandante não sabia que “ele” era uma mulher, até 

que o comandante deu cinco dias para ela tirar o capacete, se não ela seria expulsa do reino, e nunca 

mais poderia pôr os pés no reino. 

          Ela tomou a decisão de se trancar em seu quarto, durante cinco dias. Depois dos cinco dias, 

ela colocou seu vestido vermelho cor de sangue, e perguntou ao comandante se ele ainda iria 

expulsá-la do reino. Ele disse que não. Ficou surpreso com o fato de seu guerreiro mais fiel ser uma 

mulher. Então, ele ajoelhou-se, e – diante da beleza dela ele gaguejava um pouco – perguntou a ela 

se ela queria se casar com ele. Ela, segurando sua mão, respondeu que sim. 

        Os dois se casaram e o comandante, que também era rei, fez uma festa com muita pompa, e 

os dias foram passando e a festa durou uma semana e os dias passavam e ela ficava mais feliz a 

cada dia e, finalmente, conseguiu esquecer seu passado um pouco triste, tornando-se cada vez mais 

feliz com seu esposo e três filhos.  

 

Aluna: Luiza Takada Maschio. 

 

Texto: A ideia azul de João 



 

          Era uma vez um menino que se chamava João e ele tinha muitos amigos. Brincava bastante 

na rua. 

          Certo dia, ele teve uma ideia azul, gostou muito dela e decidiu não contar para seus amigos. 

Então, ele a guardou em uma gaveta vazia, trancada com uma chave que só ele sabia onde estava. 

          Os anos passavam, os dias voavam e João cresceu, e com os cabelos brancos foi ver a ideia 

azul, foi correndo para destrancar a gaveta. Quando abriu, para sua surpresa a ideia já não era a 

mesma. Tamanha tristeza cobriu aquele menino, que menino já não era mais, arrependido por não 

ter usado, e compartilhado sua ideia, quando surgiu. 

 

Aluno: Hugo das Neves Carvalho – 6º ano B 

 

Texto: A primeira só – parte 2 

          ... O que a garota não sabia é que ela tinha uma irmã gêmea. 

          Um dia, a gêmea perguntou:  

          __ Por que você fez tudo isso princesa? 

          A princesa respondeu: 

          __ Pois queria ter uma amiga, e tinha achado uma no lago.  

          A gêmea afirmou: 

          __ Isso era seu reflexo, mas podemos ser amigas se você quiser. 

          A princesa disse: 

          __ Claro! Vamos contar ao rei! 

          As duas chegaram lá, contaram ao rei, ele ficou confuso, mas aceitou. As garotas brincaram 

e se divertiram. 

 

Aluna: Sabrina Proskovis Martins de Abreu – 6º ano A 

 

Texto: A moça tecelã (Marina Colasanti) 

         Após a moça tecelã ter feito um palácio e, logo em seguida, ter desmanchado, o rei lembrou-

se da filha sozinha e sem amigos. 

          Então, o rei contratou a moça tecelã para fazer uma companheira. Logo após ficar pronta, o 

rei não sabia como agradecer e perguntou para a moça como fazer e ela disse: 

         __ Não é necessário nada! 

          Foi nesse momento que o rei teve uma ideia. Pensou em comprar todos os novelos 

diversificados, de todas as cores e os entregou para a tecelã. 

          Quando ela recebeu os novelos, foi uma felicidade só. Elas ficaram amigas e, foi assim que 

tudo terminou.    

 

Aluno: Vitor Miguel de Oliveira Caldeira 

 

Entrega: Evelyn Beatriz Marques Desidério do 6º ano B. 

 

 

 

PROJETO COMBINANDO PALAVRAS 

 

Nome da escola: EMEF PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA 

Cidade: RIBEIRÃO PRETO 

Endereço da escola: R.: ALBINO GONÇALVES, 43  

Nome(s) do(s) professor(es): ZÉLIA APARECIDA DA SILVA 



 

Autor escolhido: MARINA COLASANTI 

 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: 

Eu sei, mas não devia, 

Uma ideia toda azul, 

A moça tecelã, 

O bem estar não mora em gaiola. 

 

Metodologia: Pesquisa sobre biografia e bibliografia da autora, leitura de crônicas e reescrita no 

gênero poesia. 

 

Gênero: Poema. 

 

ENTREGA DE OBRA AO AUTOR OU APRESENTAÇÃO NO PALCO 

Sobre a obra: Caderno de poesias. 

 

Nome(s) do(s) professor(es): SIMONE APARECIDA MORETI. 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: 

23 Histórias de um viajante,  

Classificados e nem tanto, 

 A moça tecelã, 

Na esquina e na praça. 

Metodologia: Leitura, interpretação, criação de textos diversos baseados nas obras. 

 

Gênero: POEMA e HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

 

 

ENTREGA DE OBRA AO AUTOR OU APRESENTAÇÃO NO PALCO 

Caderno ilustrado com poemas e frases referentes às obras. 

 

 

Nome(s) do(s) professor(es): MARTA LEONEL DA SILVA 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: 

Uma ideia toda azul. 

Metodologia: Pesquisa sobre biografia da autora, leitura, interpretação e ilustração de conto. 

Gênero: Conto. 

 

ENTREGA DE OBRA AO AUTOR OU APRESENTAÇÃO NO PALCO 

Sobre a obra: Caixa de Ideias. 

 

 

 

ALGUMAS OBRAS: 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

Nome da escola: EMEF Geralda de Souza Espin 

Cidade: Ribeirão Preto - SP 

Endereço da escola: Rua Emigdio Rosseto, 2960 – Jardim Florestan Fernandes 

Nome(s) do(s) professor(es):  Fabrícia Checchia Milano 

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: “Eu sei, mas não devia” 

 

Metodologia: Além da obra mencionada, foram trabalhadas também “A moça tecelã” e 

outros contos do livro “Uma ideia toda azul”. Através das leituras e interpretações feitas 

em conjunto com os alunos, houve a seleção da obra que mais lhes chamou a atenção, no 

caso “Eu sei, mas não devia”. Após discussão sobre o texto, os alunos escreveram uma 

releitura da obra. Trabalhado com 6ºano, 8º ano e 9º ano. 

Gênero: Crônica 

 

 

Eu sei que tudo isso acontece, mas não devia... 

A gente se acostuma a ver os pais chegarem cansados do trabalho. A recebê-los 

com um sorriso, e os mesmos não lhee darem atenção. Ficar feliz com uma notícia, 

entretanto os seus pais só enxergarem o lado ruim da coisa... 

A gente se acostuma a ouvir as brigas entre os casais. A ver casais se separando 

com apenas alguns dias de relacionamento... 

   E ao amor passageiro, sem valor... 

A gente se acostuma a não ir torcer pelo seu time favorito, por causa das brigas que 

encontramos ao término dos jogos.  

Ao exibicionismo por conta do seu time ter ganhado, à raiva por ele ter perdido. E 

à guerra que se faz por um simples jogo, que era pra ser divertido... 

A gente se acostuma aos quilinhos a mais por causa do fast-food com os amigos e 

a não ter uma alimentação saudável com a família. E quando nos reunimos com nossos 

parentes, ficamos conectados em dispositivos tecnológicos, sem nos comunicar com as 

pessoas ao nosso redor. 

A gente se acostuma aos terrenos baldios sujos, com animais peçonhentos. À sujeira 

que atrai doenças e deixa tudo feio.  

Aos hospitais com super lotação e mau atendimento. Aos médicos, que nos atendem 

cada vez mais rápido, para dar conta da agenda lotada. 

A gente se acostuma a não reivindicar por preguiça, medo ou ignorância. 

A gente se acostuma com um mundo desigual.  

Onde a bonança..., é apenas uma grande esperança! 

Aluna: Maria Mercedes Conceição Silva - 9º ano B 

 

 

A gente se acostuma... 

A gente se acostuma com comentários que dizem que nossas roupas determinam 

nosso caráter, se acostuma com os estereótipos, pensamentos e falas machistas, como, 

"lugar de mulher é na cozinha", "futebol é pra homem”, "isto é de homem, isto é de 

mulher", "lugar de mulher é em casa”, “mulher minha não trabalha", “mulher só seve para 

cama", "mulher só serve para casa, pois é incapacitada”... 



 

A gente se acostuma com a falta de caráter disfarçado de idealismo, por exemplo, 

“ele faz isso porque é homem”, "isso é instinto de homem, é normal, todo homem é 

assim"... 

A gente se acostuma com pensamentos racistas, com preconceitos pela orientação 

sexual, preconceito por etnia etc. Na verdade fazem um escárnio disfarçado de humor. 

A gente se acostuma a focar somente no nosso país e em nós mesmos ou em nossos 

conhecidos, esquecemos que existem outras pessoas em todo mundo, por isso muitas vezes 

deixamos de dar atenção ou nem sequer vemos as guerras no mundo todo...  

O ser humano torna-se um número, como em um anúncio, as pessoas viraram 

apenas símbolos, desenhos, objetos, coisas descartáveis, jogadas ao vento, na história... 

Alunas: Maria Julia Borges dos Santos e Maria Eduarda Ribeiro Faria - 9º ano A 

 

A gente devia... 

 

A gente não dá “Bom dia”, “Boa tarde”, “Boa noite” para as pessoas, mas devia. 

A gente não faz um elogio ao próximo, a uma pessoa desconhecida, mas devia. 

A gente vai à escola e não presta atenção, não respeita os professores, mas devia. 

A gente não come comida saudável, mas devia. 

A gente não respeita os nossos pais, mas devia. 

A gente não demonstra sentimentos pelas pessoas, mas devia. 

A gente não dá atenção para a família, mas devia. 

A gente vê as pessoas tristes, deprimidas e não fazemos nada, mas devíamos. 

A gente não ajuda os idosos a atravessar a rua, nem cede assento nos ônibus, mas 

devia. 

A gente não ajuda a preservar a natureza, mas devia. 

A gente não cuida do nosso mundo, mas devia. 

Aluna: Letícia Galdino – 9º ano A 

 

Nome da professora: Elaine Cristina Galdona Rigo 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: A moça tecelã 

Metodologia:  

Apresentação do gênero textual acróstico. Leituras e apresentação de vídeos da vida e obras 

da autora Marina Colassanti. Leitura da obra "A moça tecelã". Vídeos de contação de 

histórias com a referida obra. 

Gênero: Acróstico 

 

 

                            TeAr era tudo que fazia 

 

                                       A Moça era trabalhadeira e dedicada 

                                         COm diferentes cores e texturas 

                          Em sua lanÇadeira tecia seu mundo 

      Até que certo dia ela sentiu-se sozinha 

 

                                            Teceu seu esposo com afinco 

                                    Mas Ele, ambicioso, sempre queria mais 



 

                               EntristeCida e solitária  ela foi ficando 

                                            E decidiu com tudo acabar 

Logo os fios foram se desfazendo 

    E tudo que era riqueza , lÃ voltou a ser 

Aluna: Emanuela da Silva Souza - 7 °Ano A 

 

  



 

           A moça sentia-se sozinha e queria uma companhia. 

 

           Mas não sabia se gostaria 

           O príncipe queria somente sua própria felicidade 

  A moÇa acreditava que conseguiria mudar essa realidade 

ResignAda e obediente cumpria o que ele pedia 

 

           Tecia e tecia, fazendo todas as suas vontades 

           Era escrava, não parava 

           Cercada de linhas, lãs e algodão 

         dEcidida tomou uma decisão 

           Lembrando-se do poder que tinha 

     EntÃo desteceu toda lã e sozinha novamente estava. 

Aluna: Grazielly Coutinho Alves - 7 °Ano B 

 

 

Professora: Renata Lucente Moreira 

Obra trabalhada: “A moça tecelã” 

 

Metodologia: 

1- Leitura expressiva de resenha crítica do conto “A moça tecelã”; 

2- Apresentação dos alunos- Música Aquarela (Toquinho). 

 

Resenha Crítica 

Gênero: Conto 

 

A moça tecelã é um conto de fadas que narra a vida de uma moça simples, que 

possuí um tear mágico. Ela passa seus dias tecendo tudo que necessita. 

Quando deseja um dia ensolarado, usa linhas claras, mas se quer que o dia seja 

chuvoso, coloca em sua lançadeira fios grossos cinzentos de algodão felpudo; logo a chuva 

chega à janela de seu humilde lar. Desse modo, tece tudo o que é necessário.  

A moça foi muito feliz por um tempo, porém num certo momento questiona-se 

sobre o quanto seria bom ter a seu lado um companheiro. É chegada a hora de dividir seus 

dias, seus planos e principalmente, seus sonhos com alguém. 

Sem muito pensar, escolhe os melhores fios, os mais delicados e bonitos; mal 

termina de tecê-lo, o moço entra imediatamente em sua vida. 

A moça é feliz por algum período e sonha até ter filhos. Entretanto, sua felicidade 

termina quando o moço descobre os poderes mágicos do tear. Inicia-se uma série de 

exigências, modificando totalmente a vida da tecelã. 

Seu companheiro exige uma casa nova; após um curto período julga necessário 

um castelo, estrebarias e cavalos. A moça já não tem tempo para tecer o que lhe traz prazer, 

pois é trancada num quarto da mais alta torre. 

Ela percebe que esses fatos só lhe trazem infelicidade, e decide destecer seu 

companheiro; ao sentar-se ao tear, vai desfazendo tudo o que havia feito e em segundos 

tudo deixa de existir. 



 

A moça tecelã volta a sua vida de sempre, humilde e simples, porém pacífica e 

muito feliz. 

A história da moça tecelã nos traz uma reflexão sobre relacionamentos. Um 

companheiro que foi idealizado e materializado por ela, porém que não tem os mesmos 

objetivos. A moça era simples e ele ganancioso. 

Por um tempo ela aceita aquela situação, entretanto logo toma uma drástica atitude 

de tirá-lo de sua vida. Hoje vemos vários relacionamentos em que mulheres posicionam-

se dessa maneira, como também nos deparamos com casos de total submissão. 

O texto apresenta várias dualidades como: liberdade/amor; ambição/afetividade; 

autonomia/submissão. 

A moça tecelã retrata a muher autônoma, que possuí sentimentos, é romântica, 

mas que luta por seus ideais e busca, acima de tudo, a sua felicidade. 

 

Aluna representante: Fernanda Gabrielle Martins Ferreira 

 

Obs.: Precisaremos de caixa de som para o violão e dois microfones para os alunos. 

 

 

Nome(s) do(s) professor(es):  Brenda Regina Faria 

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: “A gente se acostuma, mas não 

devia” 

 

Metodologia: Os alunos assistiram ao vídeo “Eu sei, mas não devia”, com a crônica 

narrada por Antônio Abujamra. Depois a crônica foi dividida em dez partes, sendo cinco 

para cada sala de aula. Cada sala também foi dividida em cinco grupos com a proposta de 

trabalho de desenvolver uma poesia concreta, que era um conteúdo curricular daquele 

momento. A poesia concreta foi feita com partes da crônica, reciclando-se caixas de 

papelão. De partes da crônica, foram selecionadas palavras-chaves para serem trabalhadas 

nas caixas, com pinturas, relevos e outros materiais. Os produtos comporão uma exposição 

(instalação, com parte da crônica ao lado da caixa). 

 

Gênero: Crônica 

 

 

Nome(s) do(s) professor(es):  Brenda Regina Faria 

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: A moça tecelã 

 

Metodologia: O conto foi lido e comentado durante a aula, trabalhando assim, a 

imaginação e os questionamentos advindos da história e da sua moral. 

Para a proposta de trabalho com os alunos na aula de Arte, eles foram divididos em seis 

grupos e o conto em seis partes. Cada grupo ficou responsável pela ilustração de uma parte 

do conto, Essa ilustração foi feita em tela, com pintura a guache e  oferecido para 



 

acabamento linhas, lãs e tecidos.  A exposição desses trabalhos será feita com as ilustrações 

e os textos  referentes a elas. 

As telas têm medidas 40 cm x 30 cm e são no máximo 6 telas. 

 

Gênero: Conto 

 

  



 

Nome(s) do(s) professor(es):  Elaine Cristina Galdona Rigo 

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: A moça tecelã 

Metodologia:  

Apresentação do gênero textual acróstico. Leituras e apresentação de vídeos da vida e obras 

da autora Marina Colassanti. Leitura da obra "A moça tecelã". Vídeos de contação de 

histórias com a referida obra. 

Gênero: Acróstico 

Aluno: João Pedro Soares - 7 °Ano A 

       Acordava cedo, ainda no escuro  

 

                                       a Moça sozinha tecia seu amor  

                                          O rapaz lhe pediu para tecer um palácio   

                                 A moÇa construía um castelo com capricho  

                                          A neve caía enquanto ela tecia  

 

                                          Tecendo e tecendo sem parar  

                                     O tEmpo passava e mais triste ela ficava 

                                  desteCer  o marido, então ela resolveu  

                                           Espantado viu o nada subir pelo seu corpo sem parar 

                                           Lãs e linhas ela desfazia 

                       E pela manhÃ  via sua felicidade outra vez chegar 

 

  



 

Nome(s) do(s) professor(es):  Elaine Cristina Galdona Rigo 

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: A moça tecelã 

Metodologia:  

Apresentação do gênero textual acróstico. Leituras e apresentação de vídeos da vida e obras 

da autora Marina Colassanti. Leitura da obra "A moça tecelã". Vídeos de contação de 

histórias com a referida obra. 

Gênero: Acróstico 

Aluna: Maria Gabriela Arantes - 7 °Ano B 

 

A moça tecelã 

                                              

                                                                  a Morosa e delicada 

                                         c O meçava um tapete que nunca terminava 

                  coraÇão bom ,mas muito solitário 

                            Amava a natureza e os pássaros 

 

                com o Tempo controlando sol e chuva 

                                      tEcia com cores e linhas os dias e noites 

             Com o coração sozinha 

                                         E com sua lançadeira tecia a sua maneira 

                Lindas cores com alegria 

             LÃs e linhas todos os dias 

 

 

  



 

Nome(s) do(s) professor(es):  Elaine Cristina Galdona Rigo 

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: A moça tecelã 

Metodologia:  

Apresentação do gênero textual acróstico. Leituras e apresentação de vídeos da vida e obras 

da autora Marina Colassanti. Leitura da obra "A moça tecelã". Vídeos de contação de 

histórias com a referida obra. 

Gênero: Acróstico 

Aluno: Pedro Paulo da Silva - 7 °Ano B 

 

     Amanhecia e anoitecia e a moça só tecendo 

   

                                                O Marido queria um palácio  

                                                    O homem queria riqueza 

                                           A moÇa só a tecer e entristecer 

           A cada ponto percebia o quanto era infeliz 

 

                                                    Teceu um marido todo alinhado 

     Esperando não ficar mais só, mas 

                                                    Companhia ela não tinha não 

                             TEcia dia e noite para satisfazer os caprichos do marido 

                                            Lançadeira trabalhava e sozinha ela ficava até que o fio puxou 

                          E em uma manhÃ tudo se acabou 

 

  



 

Nome(s) do(s) professor(es):  Elaine Cristina Galdona Rigo 

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: A moça tecelã 

Metodologia:  

Apresentação do gênero textual acróstico. Leituras e apresentação de vídeos da vida e obras 

da autora Marina Colassanti. Leitura da obra "A moça tecelã". Vídeos de contação de 

histórias com a referida obra. 

Gênero: Acróstico 

Aluna: Yasmin A. Cardoso - 7 °Ano A 

 

       Acordava cedo, ainda no escuro  

 

                                       a Moça sozinha tecia seu amor  

                                          O rapaz lhe pediu para tecer um palácio   

                                 A moÇa construía um castelo com capricho  

                                          A neve caía enquanto ela tecia  

 

                                          Tecendo e tecendo sem parar  

                                     O tEmpo passava e mais triste ela ficava 

                                  desteCer  o marido, então ela resolveu  

                                          Espantado viu o nada subir pelo seu corpo sem parar 

                                          Lãs e linhas ela desfazia 

                      E pela manhÃ  via sua felicidade outra vez chegar 

 

 

  



 

Nome(s) do(s) professor(es):  Thaisa Cipoleta 

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: A moça tecelã 

Metodologia: Foi dado como proposta aos alunos dos oitavos anos darem outro final para 

o conto “A moça tecelã”.  

Logo abaixo está a parte que foi lida para os alunos (parte 1). Em seguida, tem-se o final 

que os alunos propuseram (parte 2). 

Gênero: Conto 

Aluno: Marcelo Sagramor de Jesus Junior – 8º ano C 

 

(Parte 1) 

A Moça Tecelã 

Por Marina Colasanti 

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da 

noite. E logo sentava-se ao tear. 

Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando 

entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. 

Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que 

nunca acabava. 

Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na 

lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida 

pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. 

Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. 

Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam 

os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados, para que o sol voltasse a 

acalmar a natureza. 

Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes 

do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. 

Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. 

E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor 

de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia 

tranquila. 

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. 

Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e 

pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. 

Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca 

conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E 

aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, 

sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio do ponto dos 

sapatos, quando bateram à porta. 

Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma, 

e foi entrando em sua vida. 

Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria 

para aumentar ainda mais a sua felicidade. 



 

E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo 

os esqueceu. Porque tinha descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas 

coisas todas que ele poderia lhe dar. 

— Uma casa melhor é necessária — disse para a mulher. E parecia justo, agora 

que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os 

batentes, e pressa para a casa acontecer. 

Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. 

— Para que ter casa, se podemos ter palácio? — perguntou. Sem querer resposta 

imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. 

Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e 

escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A 

noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem 

parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. 

Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela 

e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. 

— É para que ninguém saiba do tapete — ele disse. E antes de trancar a porta à 

chave, advertiu: 

— Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos! 

 

(Parte 2) 

Tecendo e tecendo, hora após hora, dia após dias. A mulher não parava de tecer 

e o homem não parava de pedir: 

— Quero um enorme rio em volta do meu castelo e uma grande estátua minha 

no topo do castelo para todos verem minha glória e poder. Mas ela deve ser forte, de ouro 

maciço, com asas angelicais para eu me parecer um deus! 

Um tempo depois, o homem mandou que tecesse milhares de escravos que o 

obedecem. 

— Escravizar pessoas é muita maldade! E enquanto aos nossos filhos? – falou a 

moça. 

— Não te mandei tecer filhos, mandei tecer escravos. — gritou o homem. 

Ao perceber que o homem que havia imaginado não era o homem que tinha a 

tecelã decidiu que deveria acabar com isso. Na calada da noite, a mulher foi até seu tapete 

com uma tesoura, achou o desenho de seu marido e estava prestes a cortá-lo quando ele 

entrou no quando. Cheio de ódio, vendo o que sua esposa ia fazer, trancou-a no quarto e 

mandou que dois escravos vigiassem o tapete. 

Após um tempo, a mulher pensou em usar um tear de mão que tinha guardado 

para tecer traças. E assim ela fez! As traças se espalharam pelo castelo comendo todos os 

tapetes e assim o que ela havia tecido estava desaparecendo. A partir daquele dia, a tecelã 

não voltou a tecer mais. 

 

  



 

Nome(s) do(s) professor(es):  Thaisa Cipoleta 

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: A moça tecelã 

Metodologia: Foi dado como proposta aos alunos dos oitavos anos darem outro final para 

o conto “A moça tecelã”.  

Logo abaixo está a parte que foi lida para os alunos (parte 1). Em seguida, tem-se o final 

que os alunos propuseram (parte 2). 

Gênero: Conto 

Aluna: Nalanda Barbosa Dias Elias – 8º ano C 

(Parte 1) 

A Moça Tecelã 

Por Marina Colasanti 

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da 

noite. E logo sentava-se ao tear. 

Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando 

entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. 

Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que 

nunca acabava. 

Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na 

lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida 

pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. 

Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio 

brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos 

fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar a natureza. 

Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes 

do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. 

Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. 

E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor 

de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia 

tranquila. 

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. 

Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e 

pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. 

Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca 

conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E 

aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, 

sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio do ponto dos 

sapatos, quando bateram à porta. 

Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma, 

e foi entrando em sua vida. 

Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria 

para aumentar ainda mais a sua felicidade. 



 

E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo 

os esqueceu. Porque tinha descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas 

coisas todas que ele poderia lhe dar. 

— Uma casa melhor é necessária — disse para a mulher. E parecia justo, agora 

que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os 

batentes, e pressa para a casa acontecer. 

Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. 

— Para que ter casa, se podemos ter palácio? — perguntou. Sem querer resposta 

imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata 

Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e 

escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A 

noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem 

parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. 

Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela 

e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. 

— É para que ninguém saiba do tapete — ele disse. E antes de trancar a porta à 

chave, advertiu: — Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos! 

(Parte 2) 

A mulher, tentando satisfazer o marido, continuou a tecer até a lua cintilante surgiu 

no céu. Cansada, queria acabar com o contentamento alheio do homem e fazer com o que 

ele pagasse de alguma forma o sofrimento que a fez se arrepender de sua escolha. 

Pela amanhã, o sujeito medíocre, com quem a mulher um dia ela sonhara em ser feliz, 

foi acordá-la, pedindo mais um afazer: uma cama luxuosa com detalhes de ouro maciço e 

um cobertor com linhas de cetim. Inconformada com o ocorrido bufou e continuou a tecer 

sem pestanejar, mas o seu marido não fazia ideia do que estava por vir. 

Quando foi se divertir em sua cama, feita com o maior ódio que pudesse imaginar, 

aproveitou a sua ausência e começou a criar guardiões para que afastassem o homem de 

sua vida ou o matasse de uma vez por todas. Criou servos, cavaleiros, tudo com a linha 

mais forte e poderosa que tinha. 

Ao cair da noite, já com os vagalumes piscando e as cigarras cantando, começou a 

preparar os seus aliados para o dia em que seu “amado” fosse morto. Ele estava treinando 

os cavalos quando viu umas sombras vindo em sua direção com espadas e escudos. Tentou 

correr, mas não havia mais tempo, pois uma espada já havia passado seus órgãos e 

destruído a vida do rei. 

Dessa forma, a tecelã se viu livre do homem que a aprisionava na torre mais alta. 

Finalmente poderia voltar a ser feliz fazendo o que mais gostava. Porque tecer era tudo o 

que fazia. Tecer era tudo o que queria continuar fazendo. 

 

PROJETO COMBINANDO PALAVRAS 

 

 

Escola: CEMEI Dr. João Gilberto Sampaio 



 

Cidade: Ribeirão Preto-SP 

Endereço da escola: Rua Pindamonhangaba, 851 / Vila Mariana 

Nomes das professoras: Elaine de Oliveira Galastri Zavanella 

         Naiara Mangino Cardoso Pedro 

Autora escolhida: Marina Colasanti 

 

Obra escolhida para trabalho em sala de aula: poema “Antes de virar gigante 

 

Metodologia: Inicialmente as professoras apresentaram para os alunos a biografia da 

escritora Marina Colasanti, bem como suas principais obras.  

Depois houve a leitura do poema “Antes de virar gigante”. As professoras, juntamente com 

os alunos, interpretaram o texto lido e discutiram a respeito da temática abordada. 

Tal texto serviu de inspiração para as produções poéticas dos alunos do 6º ano. 

No diálogo com o poema de Marina Colasanti, os alunos puderam trabalhar com a 

subjetividade, pois para cada um deles o poema despertou um sentimento, os levou para 

um caminho e revelou um novo mundo dentro das experiências 

vividas/imaginadas/inventadas por cada um deles. 

 

Gênero: Poema 

 

Poemas dos alunos (produzidos com base no poema “Antes de virar gigante”) 

 

Infância Peculiar  
 

Quando eu era menor 

eu me achava pequeno 

igual a um smurf. 

Sonhava com coisas malucas 

tinha nojo de tudo 

eu era muito medroso. 

Quando eu era menor  

meu maior medo era bonecos. 

A televisão era um vício 

sempre eu acordava 

na madrugada. 

Quando eu ia à creche 

eu não era agitado 

as coisas eram bem fáceis 

só tinha que pintar. 

(Juan Lucas de Souza Vieira, 6ºB / professora: Elaine) 

 

Quando eu era pequeno  

Quando eu era pequeno 

o carro da minha família 

era enorme 

e a mesa chegava até ao céu. 



 

Quando vinha para a escola,  

andava 

andava e parecia que não tinha fim,  

e o meu cachorro parecia 

um tigre querendo me comer,  

mas eu estava crescendo 

e as coisas enormes 

estavam diminuindo 

mas eu cresci e as  

coisas ficaram pequenas 

para mim. 

(aluno: Álvaro Roberto de Almeida Picolo, 6ºB / professora: Elaine) 

 

 

No meu tempo de menina  

 

No meu tempo de menina 

me lembro pequenininha 

todos lá eram grandes 

menos eu e minha irmã,  

éramos tão pequenas 

que nem precisávamos de andar,  

era só grudar no pé do meu pai  

que lá mesmo ele nos carregava. 

Eu era uma criança muito medrosa 

tão medrosa que tinha medo 

até do ronco do meu pai 

e até mijava na cama. 

Hoje eu quero voltar no tempo,  

no tempo em que eu era menina  

e não tinha que lidar com os  

problemas de uma futura mulher. 

(aluna: Julia Ivy Pereira Ernesto, 6ºA / professora: Elaine) 

 

Eu me lembro  
Quando eu era pequena 

os cobertores eram longos,  

o chuveiro parecia grandes cascatas, 

as paredes eram enormes, 

não sabia dos problemas, 

só queria brincar,  

mal sabia que a vida tinha obstáculos 

para eu passar. 

Hoje me vejo adolescente  

e muito tenho a aprender 

agradeço a oportunidade 



 

de para você eu escrever. 

(aluna: Beatriz Eliana Lázaro Santana, 6ºA / professora: Elaine) 

 

 

 

No tempo d’eu bebê  
No tempo d’eu bebê 

Meus pais eram grandes 

Os braços deles eram enormes 

Os pratos de comida imensos. 

A colher 

Mal cabia na minha boca, 

E o copo d’água  

Era sempre mais cheio 

Do que a sede. 

No tempo d’eu bebê 

Só gigantes habitavam 

Lá em casa, 

Menos meu primo e eu 

Que éramos gente muito crescida 

Vinda do mundo do Poderoso Chefinho. 

(aluno: Vinícius Defelicibus Guimarães, 6ºC / professora: Naiara) 

 

 

A grandeza do mundo pelos olhos de uma criança  
Na época d’eu pequenina, 

O mundo era imenso 

Era tudo repleto de emoções 

E tamanhos diferentes. 

Os sapatos da minha mãe 

Eram enormes. 

E nessa época até 

Caíram meus dentes. 

Na época d’eu pequenina, 

Na escola ninguém sabia meu nome 

Por isso todos me chamavam 

De “Ô menina”! 

Na época d’eu pequenina 

Percebi que o mundo era gigante 

Bem maior do que 

Um enorme elefante. 

(aluna: Lavínia Fernanda Huescar Pimenta, 6ºC / professora: Naiara) 

 

 

Antes d’eu virar adolescente  
No tempo d’eu criança 



 

As lojas eram enormes 

As cadeiras eram altas 

Os sapatos da minha mãe 

Eram imensos. 

A roupa da minha prima 

Não cabia no meu corpo. 

Meus dentes caíram  

Igual eu caía de bicicleta. 

Quando eu andava de carro 

Era uma aventura! 

Eu adorava ir ao  

Carrossel... 

Minha imaginação girava... 

Sentia-me no céu!  

(aluna: Sayara Cassiane Mozart de Souza, 6ºC / professora: Naiara) 

 

Projeto Combinando Palavras 

EMEF Alcina dos Santos Heck 

Ribeirão Preto, Rua Nuporanga, 717 

Jardim Salgado Filho 

 

Professora responsável: Michele Lidiane da Silva 

 

Estudo do conto “A primeira só” 

Marina Colasanti 

 

Metodologia: 

O estudo do conto “A primeira só”, de Marina Colasanti, foi organizado em uma sequência didática, 

que teve início em março de 2018. Antes de realizarmos a leitura do conto, objeto desse trabalho, 

retomamos as características do gênero conto, utilizando como exemplo várias outras histórias e, 

uma delas, foi o conto “A moça tecelã” da mesma autora. Desse modo, analisamos os tipos de 

personagens existentes nos contos, o narrador de 1a pessoa e de 3a pessoa, a forma de descrever os 

lugares ou o espaço da narrativa, bem como as palavras que marcavam locais e tempo das histórias, 

e, o modo de organização, o encadeamento dos fatos (enredo) e as formas utilizadas para ligar um 

acontecimento ao outro.  

Após rever estas características, iniciamos uma conversa sobre a autora em estudo, Marina 

Colasanti e, para isso, utilizamos o material distribuído na exposição “Tirando de Letra”, realizada 

pelo SESC em 2016, em que lemos sobre a biografia da autora, algumas de suas obras e sobre seu 



 

processo de criação. Na ocasião, os alunos fizeram anotações em seus cadernos que lhes poderiam 

ser úteis posteriormente, ao aprofundarmos o estudo de outros textos.   

Dando continuidade às atividades, selecionei o conto “A primeira só”, que traz características 

avessas ao conto tradicional. Lemos o texto em sala de forma silenciosa e depois compartilhada. 

Em uma roda, deixei com que os alunos falassem sobre suas impressões e, na medida em que 

traziam algumas ideias para a discussão eu os instigava com outras. Para finalizar fiz a seguinte 

pergunta: Como seria a vida da princesa se ela vivesse nos dias de hoje? Quais seriam os elementos 

na busca de sanar a solidão? E apresentei a proposta de produção. 

Tal proposta consistia em imaginar que a princesa da história vive nos dias de hoje. Ainda se 

tratando de uma princesa ou adolescente que possuía tudo de material, mas nenhum amigo. O que 

ela faria para matar sua solidão?  

Após a primeira produção, os alunos tiveram seus textos revisados e partiram para a primeira 

reescrita em uma folha separada. Enquanto eles passavam seus textos a limpo, realizei a leitura da 

história do mito de Narciso com a intenção de apresentar-lhes outro texto que abordava essa questão 

de conhecer a si e de morrer por isso, fazendo uma relação, principalmente, com o desfecho do 

conto.  

Todos os alunos, de duas turmas de sextos anos, produziram textos. No entanto, como se trata de 

uma releitura, ainda existem etapas na sequência didática a serem desenvolvidas. O objetivo é 

produzir um livro de releituras deste conto. Tudo, realizando várias etapas de reescrita e análise da 

produção dos alunos, fazendo com que eles participem totalmente do processo de elaboração e 

montagem do livro.  

 

Entrega de produções (no palco): 

 

Conforme mencionado na apresentação da atividade desenvolvida, gostaríamos de entregar à autora 

uma cópia do livro com as produções dos alunos. Todas as produções são releituras do conto “A 

primeira só”. Cada aluno também escreveu uma pergunta para a autora e gostaríamos de entregar 

uma caixinha de perguntas para que ela leve de lembrança e possa ler quando quiser. 

 

Nome da aluna que fará a entrega: Tábata Larissa Zala Narciso, 6º ano A 

 

Algumas produções: 

 

O vale da solidão 

 

Era solitária, tinha i-phone, roupas caras, mais do que precisava, mas havia uma coisa que nem o 

todo dinheiro do mundo poderia comprar: amigos. 



 

Morava com o pai, um policial muito renomado e temido por todos. De que adiantava dar tudo à 

filha Dayane se não podia lhe dar amigos? 

O tempo foi passando, e Dayane ficava cada vez mais depressiva. Descobriu, por acaso, um 

quartinho, em um canto escondido de sua casa, cheio de substâncias químicas guardadas. Hesitou, 

mas, para matar sua solidão começou a usá-las. 

Seu pai não percebia o jeito diferente da filha. Com as drogas, ela via tudo dourado e uma vida 

ótima. Quando o efeito acabava, ela usava mais e mais. 

Um dia a droga acabou e o vício subiu-lhe nas veias. Com uma pequena faca, a droga, a vida 

acabou. O pai ficou muito triste de perder sua única filha, mas pensou que a dor precisava ser 

sentida. Mandou fazer uma linda boneca de cristal de Dayane para lhe fazer companhia e agradeceu 

a Deus pelo seu pequeno infinito com sua filha. 

Tábata Larissa Zala Narciso, 6º ano A. 

 

 

A princesa moderna 

 

Era um dia de sol, a princesa brincava com suas bonecas. Cansou de brincar e foi ligar a TV para 

assistir aos programas. Mas, acontece que começou a chover. Várias crianças estavam brincando e 

a princesa chamou seu pai e lhe disse: 

- Quero brincar lá fora com as outras crianças, e não com esses brinquedos! No entanto, ficou 

chateada porque seu pai não a deixou brincar e começou a chorar. Deitou-se, ligou a TV e acabou 

pegando no sono. 

No dia seguinte, a princesa ligou todos os aparelhos eletrônicos no volume máximo, atraindo a 

atenção de seu pai para seu quarto. Ele fez com que ela desligasse tudo. 

Tornou a chorar. Decidiu sair a qualquer preço. Só parou em frente de um carro, levando-a para o 

mundo dos mortos. 

Willyane Samara Vieira da Silva, 6º ano A. 

 

 

 

Sem tristeza, mas sem vida. 

 



 

Era uma vez uma adolescente que se chamava Melissa. Seu pai era muito rico e ela muita bonita. 

Sua idade, 16. Viveu sua infância inteira sem a mãe, que morreu quando ela nasceu. Seu melhor 

amigo? O celular. Na verdade, era solitária, sem amigos e sem mãe.  

Ela escrevia, tocava, lia, ouvia música e, é claro, era muito viciada em celular. Fazia de tudo para 

afastar a solidão: poesias, músicas, livros; tocava todo tipo de instrumento como violão, guitarra, 

bateria, baixo, mas, mesmo assim, a solidão batia à porta. Fazia esportes, jogava vídeo game e 

continuava triste. Tentava ir ao jardim, falar com as flores, com seu amigo fiel, o Spike, seu 

cachorro.  

Vivia só, trancada, deitada. Tentava ser feliz assim, mas sempre algo de triste acontecia e parecia 

que o mundo estava contra ela. 

- Por que é tudo tão difícil! Ela dizia. 

- Sabe... eu tento, tento, tento e tento mas…, disse sussurrando. 

Sem motivo e sem razão, Spike abandonou-a e acabou morrendo. Melissa ficou tão triste, tão triste, 

que saiu correndo até o lago que era muito fundo e falou: 

- Não há outra maneira de suportar a dor de mais uma perda! Disse olhando para seu reflexo na 

água. Então, fechou os olhos e se jogou. Acabou com sua tristeza e com sua vida. 

Maria Fernanda de Castro Silva, 6º ano B. 

 

 

 

A princesa moderna  

 

Era uma vez uma princesa, mas não uma princesa medieval, uma princesa moderna ao invés de 

morar num castelo, ela morava numa mansão! Não tinha nenhum amigo porque o pai dela tinha 

medo de que a machucassem. Então, ela vivia isolada no quarto, sem nenhuma pessoa para lhe 

fazer companhia só o pai e, de vez em quando, ele ia lá no quarto brincar. Ela tinha tudo o que 

queria: celulares, brinquedos, filmes etc. 

Após assistir a um filme de um cachorro e seu dono, pediu um cachorro e o pai achou legal a ideia, 

dizendo: 

- Boa ideia! Eu vou comprar o melhor, mais bonito e inteligente cachorro! 

Quando o pai saiu do trabalho, trouxe um cachorro bonito e inteligente, mas tinha um problema: 

ele era tímido e só ficava quieto, com medo, no canto do quarto, até que uma hora ele foi vê-la. 

Eles acabaram brincando muito, tinham muito em comum. Ela ficava super feliz principalmente 

porque seu pai os deixava brincar no quintal da casa. 

Até que um dia, como qualquer outro, eles estavam brincando de bola e essa rolou para a rua. A 

menina tentou ir pegá-la, mas o cachorro acabou atrapalhando e empurrando-a na calçada. A 



 

menina caiu para o lado e, o cachorro, com o esbarrão foi parar no meio da rua e atropelado por um 

caminhão. 

Sua única reação foi gritar para o pai e, caída no chão, não conseguia tirar os olhos do cachorro. 

Como estava falando ao telefone e ouviu o grito da filha, resolveu ir ao seu encontro e saber o que 

acontecia. A menina tinha se levantado e ido ao encontro de seu amiguinho.  

- O que houve, o que houve?! Disse o pai quando chegou ao local. 

Ela, tremendo muito, olhou para o pai e disse: 

- Eu te amo... pai.   

E a menina morreu nos braços do pai que tanto lhe protegia. O cachorro sobreviveu um bom tempo 

e foi o único amigo que o pai teve durante esse tempo. 

Luís Gustavo Nunes de Lima, 6º ano B. 

 

 

 

A princesa e o espelho 

 

Era linda, era bela, era uma Cinderela. Bonita ela era. Uma linda menina sem ninguém para brincar. 

Ela pensava: 

- Para que ter de tudo se não tenho amigos? Esse era o pensamento dela. 

A única filha do rei, ciumento, ele a proibia de ter contato com alguém até mesmo pelo celular. 

Assistindo aos filmes da Netflix, chorava pensativa. 

O pai ficou triste ao ver sua única filha chorando e teve uma ideia: pediu para os empregados 

comprarem um espelho em uma loja de vidros temperados. A menina acordou e viu o espelho, tão 

impressionada, que até não notou sua beleza, escutando uma voz que vinha de dentro do espelho: 

- Você é bela, linda morena!  

A menina, sem saber de nada, olhou para o espelho e disse: 

- Quem é? 

Olhou bem para o espelho e viu uma imagem. Ao perceber que era o reflexo de sua mãe, abraçou 

o espelho dizendo: 

- Mamãe, volte para mim! 

No entanto, ela estava enlouquecendo. Ela tinha 14 anos e iria completar 15 no dia seguinte. Ao 

acordar no outro dia seu pai não lhe deu muita atenção porque preparava uma festa surpresa. Os 



 

preparativos foram longe, mas na hora da festa estava tudo pronto, menos a personagem principal 

de tudo isso. 

Quando o pai a encontrou, já era tarde. Estava caída no chão da cozinha. Ele também não suportou 

a cena!  

 

Iris Beatriz dos Santos Braz, 6º ano A. 

 

Aluna Representante: Tábata Larissa Zala Narciso, 6º ano A 

 

PROJETO COMBINANDO PALAVRAS 

E.M.E.F.: Vereador José Delibo 

Cidade: Ribeirão Preto 

Endereço: Serafim Teixeira da Cunha, 555 – Castelo Branco Novo. 

Nome do Professor: Patrícia Garcia Antoline Jovenato 

Autor escolhido: Marina Colasanti 

 

OBRAS ESCOLHIDAS 

 Uma ideia toda azul 

 Penélope manda lembranças 

 Doze reis e a moça no labirinto do vento 

 A casa das palavras 

 A menina arco-íris 

 Aventuras de Pinóquio 

 Lobo e o carneiro no sonho da menina 

 Fragatas para terras distantes 

 E por falar em amor 

 A morada do ser 

 O verde brilha no poço 

 Uma estrada junto ao rio 

 Contos de amor rasgado 

 23 histórias de um viajante 

 Um amigo para sempre 

 O homem que não parava de crescer 

 Aqui entre nós 

 Fino sangue 

 O menino que achou uma estrela 

 Acontece na cidade 

 Ofélia, a ovelha. 

 Minha ilha maravilha 

 A mão na massa 

 Passageira em trânsito 

 Intimidade pública 



 

 Hora de alimentar serpente 

 Cada bicho seu capricho 

 Ana Z., aonde vai você 

 Entre a espada e a rosa 

 Esse amor de todos nós 

 De mulheres, sobre tudo. 

 A amizade abana o rabo 

 Rota de colisão 

 Eu sei, mas não devia. 

 Um amor sem palavras 

 Longe como o meu querer 

 Gargantas abertas 

 O leopardo é um animal 

 Breve história de um pequeno amor. 

 

METODOLOGIA 

 

Os trabalhos tiveram início com a apresentação de duas obras da homenageada da 

Feira do Livro, Marina Colasanti: “A moça tecelã” e “Eu sei, mas não devia”. 

 Primeiramente, foi desenvolvida uma atividade de pesquisa a respeito da 

autora.  Em grupos os alunos levantaram informações sobre a e biografias e bibliografia da 

autora. Na sequência foram produzidas resenhas, sínteses, caricaturas e quadrinhas. O 

produto final foi mais de 40 quadrinhas elaboradas por todos os alunos.  O resultado será a 

apresentação para toda escola e por ocasião da Feira do Livro. 

 

GÊNERO 

A partir de contos, crônicas, poemas e cartas foram produzidos quadrinhas que 

versam sobre todas as obras. 

PRODUÇÃO DO ALUNO (A) 

Todas as quadrinhas produzidas foram elaboradas em equipe com todos os alunos 

dos 6º ANOS A e B. 

6º ANO A 

Ana Laura Fernandes Morais 

Ana Clara Santos Silva 

Ângelo Eiji Salzedas da Silva 

Anna Clara Pereira Santos 

Antonio Marcos Chagas Vieira 

Camilly Diniz 

Carlos Eduardo Affonso Moretti 

Cauã Jorge Bichueti 

Cauê Campanaro Salles 

Eduarda Corsino Tavares Borges 

Felipe Campioni Ferreira 

Filipe Roberto Rizzo Tristão 

Gabriel Garbelini Pilheri 

Gabriel Henrique de Andrade Martins 



 

Giovanna Fonseca Pontello 

Guilherme Celino dos Santos 

Gustavo Henrique Castaldelli 

João Pedro Musembani Soares 

José Eduardo Marques Romani 

Larissa Santos Bergamo 

Letícia Maria Antunes de Souza 

Lucas Salvador Gomes 

Lucas Sousa Parreira 

Maria Clara de Souza Prieto 

Maria Eduarda Lopoes Paulino 

Maria Júlia de Carvalho Rezende Masserati 

Mirella Targa de Souza 

Moisés Kauê Moreira Britto da Silva 

Pedro Henrique Anastácio Gomes 

Rafael Prada dos Santos Ramos 

Sarah Mendes Lima 

Tiago Theodoro Gramani 

Vitor Giovani Martins 

Wallace Kaique Gomes dos Santos 

 

6º ANO B 

Ana Júlia Alves da Silva 

Douglas Matheus Antonio Monteiro 

Erick Augusto Costa Silva 

Fernando de Castro Laranjeiro de Souza 

Gabriel Henrique de Souza Torrelli 

Gabriela Regina Alves Vittorazzi 

João Lucas Vendrúsculo Ferreira 

Kauã Silva Mascarenhas 

Lara dos Santos Silva 

Laura Rutizat Estevão 

Leonardo Augusto dos santos Cócio 

Letícia Alves da Silva 

Letícia Helena de Oliveira 

Lorenna do Prado Alves da Costa 

Lorrayne Steffany Silva Nunes 

Lucas Gabriel Marques Stocco 

Marcos Henrique Calderoni de Oliveira 

Maria Fernanda Basque Beni Battigaglia 

Maria Isabela Basque Beni Battigaglia 

Maria Vyctória Michel Eleutério 

Mariah Eduarda Pereira Buzzatto 

Mariana Vitória Brito Marcondes 

Octávio Aguiar Romulado 

Thais Daniela Cardoso 



 

Victor Gabriel Alves Camargo 

Victoria de Souza Tesser 

Vitor Soares Valério 

Vitória Brigo Lúcio 

 
ENTREGA DE OBRA AO AUTOR OU APRESENTAÇÃO NO PALCO 

 As quadrinhas foram coladas atrás de uma folha sulfite e o nome de cada obra na frente em 

letras gigantes para visualização dos demais alunos, que assistirão a apresentação; 

 A apresentação começará por uma aluna caracterizada como Marina Colasanti e que, 

através de um poema, conta brevemente sua história; 

 Após a primeira parte do poema, segue a leitura de 42 quadrinhas, que resumem cada obra. 

Todos os alunos da sala fazem a leitura e as interpretam; 

 Após a leitura individual, os alunos ficam em fila e mostram todos os nomes das obras de 

Marina Colasanti; 

 No final, a aluna caracterizada por Marina Colasanti, volta à frente e lê o final o poema. 

 Tempo aproximado da apresentação: 10 minutos. 

 Observação: é necessário que seja colocado no palco algo onde os alunos consigam ficar 

em níveis diferentes como degraus, de acordo com a foto a seguir.  

 

 
 

 

Entrega à autora: 

Todas as quadrinhas produzidas pelos alunos em homenagem à autora Marina Colasanti 

foram encadernadas e serão entregues a ela pelos alunos. 

 

 

Textos: 

 

Em 1937 eu nasci 

Não era um lugar muito fresco, 

Na cidade de Asmara 

Hoje, Patrimônio Mundial da UNESCO. 



 

 

Em 48 fui para a Itália 

Depois vim ao Brasil, 

Na cidade maravilhosa 

Fui traçando o meu perfil. 

 

Duas filhas eu tenho 

Sou casada com um escritor, 

Uma família construída 

Baseada no mais puro amor. 

 

ESCREVER ERA TUDO QUE EU FAZIA 

ESCREVER ERA TUDO O QUE EU QUERIA FAZER. 

 

Tecendo, tecendo, tecendo 

Fui fazendo minhas histórias, 

E hoje eu sei que 

Ficarão gravadas em suas memórias.    

 

FINAL 

Fui lembrada pela Feira do Livro 

E estou muito lisonjeada, 

Prazer! Meu nome é Marina Colasanti 

Hoje eu sou a homenageada. 

 

 

BREVE HISTÓRIA DE UM PEQUENO AMOR 

Invadiram meu escritório 

E até matá-lo eu pensei, 

Ninhos se fazendo no telhado 

AQUI NÃO!!! eu falei. 

 

Caiu perto de mim 

Aquele bichinho esquisito, 

Que coisa feia esse pombo!!! 

Entrei num grande conflito. 

 

Peninhas não tinha 

Era bem magrinho literalmente, 

Com aquela vida em meu colo 

Me apaixonei imediatamente. 

 

UMA IDEIA TODA AZUL 

Reis, rainhas e príncipes 

Estão presentes na imaginação, 

Esses dez contos 



 

Que completam essa coleção. 

 

DOZE REIS E A MOÇA NO LABIRINTO DO VENTO 

13 contos 

Marcados pela velocidade, 

Enquanto as personagens 

Buscam a própria identidade. 

 

A MENINA ARCO-ÍRIS 

Virgínia caiu na xícara de leite 

E começou a mudar, 

Não se sabe o que aconteceu 

Mas é mais uma história para contar  

 

LOBO E O CARNEIRO NO SONHO DA MENINA 

Sonho ou realidade? 

Difícil diferenciar, 

Há que se compreender melhor 

O processo de imaginar. 

 

E POR FALAR EM AMOR 

Ah... O amor! 

É sempre tema atual, 

Na visão masculina ou feminina 

Conserva a liberdade individual. 

 

O VERDE BRILHA NO POÇO 

Há uma árvore no banheiro!!! 

Então é melhor cortar! 

Mas é uma vida silenciosa 

Que quero mesmo preservar. 

 

CONTOS DE AMOR RASGADO  

É uma viagem 

No relacionamento humano, 

Que penetra fundo na alma feminina 

Todo dia, todo ano.  

 

UM AMIGO PARA SEMPRE 

A amizade com um pássaro 

Dá a sensação de liberdade, 

Mesmo que o outro amigo 

Esteja preso de verdade. 

 

AQUI ENTRE NÓS 

Em busca da harmonia 



 

Prezando pela igualdade, 

O direito de dizer não 

E chegar à felicidade.  

 

O MENINO QUE ACHOU UMA ESTRELA 

Ela é uma estrela menina 

Muito triste e apagada, 

Mas através de um menino 

Sua história foi mudada. 

 

OFÉLIA, A OVELHA 

Tem que buscar 

Sua autorrealização, 

Mas cuidado para não vacilar 

E se meter em confusão.  

 

A MÃO NA MASSA 

Essa é uma história 

Onde acontece uma confusão, 

No meio de uma receita 

A Delícia perde a mão. 

 

INTIMIDADE PÚBLICA 

Enxergar o seu problema 

E procurar uma solução, 

Cartas são enviadas 

Esperando publicação.  

 

CADA BICHO SEU CAPRICHO 

Há bichos de todo jeito 

Têm uns que são temidos, 

Enquanto o gato mia alto 

Os leões soltam rugidos. 

 

ENTRE A ESPADA E A ROSA 

Os contos reunidos 

Trazem certa beleza, 

Reis, rainhas, cavaleiros. 

Não se esqueça da princesa.  

 

DE MULHERES, SOBRE TUDO 

A figura feminina 

Tem cenário maravilhoso, 

Marina produz 

Deixa tudo mais gostoso. 

 



 

ROTA DE COLISÃO 

É uma rota de colisão 

Que ninguém sabe quem tem sorte, 

Ou aprende a viver 

ou colide com a morte.  

 

UM AMOR SEM PALAVRAS 

A sombra adorava o seu ofício 

Mas ficou desconfiada, 

A árvore nunca olhava para ela 

E isso a deixou magoada. 

 

EU SEI, MAS NÃO DEVIA 

É um texto maravilhoso 

Que dispensa comentários, 

A gente se acostuma 

A ser tratado como otário.  

 

LONGE COMO O MEU QUERER 

É um tipo de cenário 

Do mundo de contos de fadas, 

Com emoções profundas 

As pessoas ficam emocionadas. 

 

O LEOPARDO É UM ANIMAL 

Quem diria que ele é 

Um delicado animal, 

O leopardo bota medo 

Por ser sensacional.  

 

GARGANTAS ABERTAS 

É uma obra que se supera 

As gargantas estão escancaradas, 

Viajam por vários países 

Com personalidades diversificadas. 

 

ANA Z., AONDE VAI VOCÊ 

Em busca dos peixinhos 

Para encontrar o seu colar, 

Ana conheceu lugares diferentes 

E não parava de procurar.  

 

ESSE AMOR DE TODOS NÓS 

É um discurso amoroso 

Que faz parte da humanidade, 

De óperas emocionantes 



 

Às mais belas páginas da Antiguidade. 

 

A AMIZADE ABANA O RABO 

A relação entre homem e animal 

É mostrada com sensibilidade, 

A amizade fica explícita 

Leitura para toda idade.  

 

PENÉLOPE MANDA LEMBRANÇAS 

São seis contos inéditos 

Com inusitadas situações, 

Marina prende o leitor 

E exala emoções. 

 

A CASA DAS PALAVRAS 

São 25 crônicas 

Que sua força querem mostrar, 

Miséria, descaso e violência estão aí 

Não temos como ignorar.  

 

AVENTURAS DE PINÓQUIO 

Essa história já existia 

Mas fiz minha tradução, 

De Gepeto ao Grilo Falante 

Dessa maravilhosa produção. 

 

FRAGATAS PARA TERRAS DISTANTES 

Esse ensaio reúne 

Ideia importante, 

E através do mundo das palavras 

Da literatura se fez amante.  

 

A MORADA DO SER 

Desenhou seu próprio prédio 

Fez um mapa imobiliário, 

Antes de escrever fez pesquisa 

E criou esse mundo imaginário. 

 

UMA ESTRADA JUNTO AO RIO 

É uma estrada ainda menina 

Que busca sua identidade, 

Decidiu imitar um rio 

Achando que isso era felicidade. 

  

23 HISTÓRIAS DE UM VIAJANTE 

O viajante sempre busca 



 

Uma volta vitoriosa, 

Esses 23 contos desvendam 

Uma história misteriosa. 

 

O HOMEM QUE NÃO PARAVA DE CRESCER 

Esse menino tadinho 

De crescer não parava, 

Seus pés da cama saiam 

A casa pequena ficava.  

 

FINO SANGUE 

 

Pelas descobertas do cotidiano 

É hora de passear, 

Questões femininas, viagens e lugares 

“Bora” agora começar? 

 

ACONTECE NA CIDADE 

Retratam a vida nos centros urbanos 

Importantes autores da literatura, 

Com reflexão e bom humor 

Expõem nossa vida dura.  

 

MINHA ILHA MARAVILHA 

35 poemas 

Com toques de fantasia, 

Poucas palavras e muitos significados 

Marina aumentou a magia. 

 

PASSAGEIRA EM TRÂNSITO 

O primeiro já anuncia 

A experiência de sensações, 

Fazendo com que os leitores 

Embarquem em várias emoções.  

 

HORA DE ALIMENTAR SERPENTE 

Hora de alimentar serpente 

Produz muitos pensamentos, 

Marina com suas produções 

Mexe com nossos sentimentos. 

 

Nome do Professor: Tânia Segalla de Oliveira  

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obras escolhidas: O gato 

 

Metodologia 



 

Os trabalhos tiveram início com a leitura e apresentação da poesia O gato. 

 Posteriormente foram apresentados pequenos vídeos que traziam a biografia da 

autora e sua trajetória literária como ilustradora, tradutora e escritora. 

  Em um segundo momento os alunos receberam o texto impresso e novamente 

leram a poesia e assinalaram a palavra gato.  Produziram, então, um pequeno texto com o 

nome da autora, local e data de nascimento.  

A etapa seguinte contou com uma produção artística. Na sequência as obras foram 

compiladas dando origem a um livro.   

Os trabalhos foram socializados entre as crianças que puderam comentar sobre as 

produções dos colegas.  

Gênero: poesia 

 

ENTREGA DAS PRODUÇÕES 

Obra: Poesia, texto e desenho.  

1º ANO B – todos os alunos 

 

Nome do Professor: Elisabete Cristiane Lourenço de Almeida  

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obras escolhidas: O gato 

 

Metodologia 

Os trabalhos tiveram início com a leitura e apresentação da poesia O gato. 

 Posteriormente, foram apresentados pequenos vídeos que traziam a biografia da 

autora e sua trajetória literária como ilustradora, tradutora e escritora. 

  Em um segundo momento os alunos receberam o texto impresso e novamente 

leram a poesia e assinalaram a palavra gato.  Produziram, então, um pequeno texto com o 

nome da autora, local e data de nascimento.  

A etapa seguinte contou com duas atividades artísticas: confecção de um gatinho 

em dobradura e um desenho da autora. 

Os trabalhos foram socializados entre as crianças que puderam comentar sobre as 

produções dos colegas.  

Gênero: poesia 

 

ENTREGA DAS PRODUÇÕES 

Obra: Poesia, dobradura, texto e desenho.  

1º ANO A 

Eduardo Elizeu 

Valentina Santos de Assis 

Talita Pereira Tsuji 

Rafael Ferdinando Correa De Moura 

Isabelo Viana Muscelli 



 

 

 

 

 

PROJETO COMBINANDO PALAVRAS 

  

Nome da escola: EMEF “Profª Elisa Duboc Garcia”  

Cidade: Ribeirão Preto  

Endereço da escola: Avenida Lygia Latuf Salomão, nº 202 – Jardim João Rossi  

Nome(s) do(s) professor(es): Mariza Correa Brunelli  

Autor escolhido: Marina Colasanti  

Obra escolhida para trabalho em sala de aula: Uma Ideia Toda Azul  

 

Metodologia: Antes da leitura do livro os alunos pesquisaram sobre a autora Marina 

Colasanti; biografia e obra literária. Entre alguns livros apresentados aos alunos em sala de 

aula, a turma escolheu a obra “Uma ideia toda azul”. Fizemos um debate sobre o rei e a 

ideia toda azul e chegaram à conclusão de que todos têm “Uma Ideia toda azul” e que ela 

deve ser usada para transformar o mundo em um lugar melhor para viver, sem egoísmo. A 

partir dessas leituras, foram produzidos textos. 

 

Gênero: Poema 

 

Produção textual 

 

Além do horizonte 

O vento traz ideias 

Ideias que nunca tive 

Minha imaginação as cria 

Do jeito que sempre quis. 

 

Às vezes, olho o céu azul 

E penso no mundo que me espera 

Sinto o vento nos meus cabelos 

E isso me traz liberdade para viver. 

 

Quero ir além do horizonte 

Seguir em frente 

Minha imaginação me guia 

E o vento me leva. 

 

É preciso ver o mundo 

Não só na imaginação 

Conhecer para contar 

Os lugares que fui visitar! 

 

Nome: Mayra V. Castro, ano: 8ºA 



 

 

Nas asas da imaginação 

Para além do horizonte, o pensamento voa 

Com o vento que vem de longe 

De mundos antes nunca vistos 

Com histórias para contar. 

 

É preciso conhecer outros mundos  

Além das muralhas da fortaleza que criei. 

Conhecer para contar 

O tempo traz lembranças 

De tudo o que vivemos 

 

Ideias que vão e que vem 

Igual ao vento 

Vem contar histórias 

E fazer os sonhos acontecerem. 

 

Aluna: Alícia Vitória Saraiva, Ano: 8ºA  

 

O que é uma ideia? 

É criação? É inventar coisas novas? 

Fico pensando... 

Em como nascem as coisas 

Então, vejo que é o pensamento 

Que leva uma ideia a outra 

E para quê? 

Uma ligando a outra em um turbilhão 

Pura imaginação! 

É uma caixinha de surpresas, 

Igual mágico 

Vamos tirando mil lâmpadas 

Que se acendem todas 

No universo azul; galáctico 

Onde todas as estrelas 

São ideias acesas na mente de alguém 

 

Artur Francisco Dias Alves de Abreu – 6ºA 

 

 

PROJETO COMBINANDO PALAVRAS 

 

E.M. E. F. Nelson Machado 

Ribeirão Preto  

Rua: Moacyr Canell, 131 



 

Professora: Ana Carla de Souza 

Autora: Marina Colasanti 

Obra: Eu sei, mas não devia  

 

Metodologia : 

            

O Projeto foi desenvolvido com os alunos do  ensino fundamental   e baseou-se em um 

estudo preliminar de dois gêneros textuais: Crônica e poesia e foi dividido em cinco etapas 

fundamentais: na primeira etapa, houve um estudo da biografia da autora Marina Colasanti, 

seleção de seus  textos para leitura e  discussão  dos temas abordados. Na segunda etapa, 

foi realizado um estudo do gênero crônica e eleito o texto para análise : “Eu sei, mas não 

devia”, que abriu espaço às discussões cotidianas e pensamentos reflexivos instigados pela 

autora . Na terceira etapa, os alunos produziram frases sobre o que eles estavam 

acostumados, mas não deviam  e expuseram-nas. Em meio às reflexões e 

sentimentos  aflorados, foi introduzido o estudo da poesia, dinamizado através da leitura 

de poemas que abordavam essa temática. Na quarta etapa, os alunos realizaram leituras de 

poemas de autores diversos, estudaram os conceitos , verso, estrofe, rima ,ritmo  e iniciaram 

alguns “rabiscos poéticos” , combinando palavras da crônica com universo poético que 

conheciam .Na quinta e última etapa, como produto final do projeto houve uma releitura 

coletiva da crônica que resultou na produção de um poema.  

 

Gênero: Crônica e poem 

 

 

 

Produção coletiva dos alunos dos sextos anos do ensino fundamental.  

 

A gente se acostuma 

 

Ouça estas palavras que vou te dizer:   

Busquei inspiração na nossa autora   

e um pouco no meu viver.  

Eu sei que a gente se acostuma,  

mas não devia.  

E que é duro enxergar o que não se via   

agora, em palavras busco uma reflexão:  

Se a gente se acostuma para não sofrer,  

por que sofro então?  

A gente se acostuma a esconder a dor   

no melhor sorriso do dia   

para não mostrar ao outro   

meu sofrimento,  

talvez algo que ele queira.  

A gente se acostuma   

a ganhar o mundo   

e mesmo assim se sentir vazia.   



 

A gente se acostuma    

a ser influenciado pela sociedade,  

a mudar os hábitos por vaidade  

e viver de contos a tal felicidade.  

A gente se acostuma   

e se conforma em acostumar   

e de tanto bater na rotina   

também se esquece de amar.  

 

 

PROJETO COMBINANDO PALAVRAS 

 

CEMEI Virgílio Salata 

Ribeirão Preto  

Rua Japurá, 965; Alto do Ipiranga. 

 

Professoras: Raquel de Lima Turci e Silmara Andrea de Oliveira Celestino. 

Autora escolhida: Marina Colasanti 

Obra escolhida: A moça tecelã 

 

Metodologia 
 

 A fim de estimularmos a sensibilidade e criatividade dos estudantes por meio da 

obra A moça tecelã, de Marina Colasanti, as professoras de Arte e Língua Portuguesa 

propuseram aos sextos anos A, B, e C, da escola CEMEI Virgílio Salata, a produção de 

uma colcha de retalhos. 

 Inicialmente, então, foi trabalhada com os estudantes a obra A moça tecelã. Em 

roda e, ao ar livre, a professora de Língua Portuguesa leu o referido texto e conversou com 

eles a respeito do que sentiram ao entrar em contato com tal história, suas opiniões, o que 

fariam se tivessem também um tear mágico, o que pensaram a respeito da história e seu 

desfecho, além das temáticas levantadas por cada sala durante a discussão em roda. 

Em seguida, depois de algum tempo, foi-lhes explicado que a autora da obra, a 

Marina Colasanti, estaria em Ribeirão Preto e que eles teriam a oportunidade de entregar-

lhe, pessoalmente, um presente. Foi feita, desse modo, a proposta da confecção de uma 

colcha de retalhos. 

 Os estudantes poderiam escolher entre, nessa colcha, ilustrar passagens da obra 

desfrutada, ou, imaginar o que teceriam à Marina Colasanti, caso tivessem um tear mágico 

em mãos. Em grupos, realizaram suas escolhas e, durante as aulas de Artes, fizeram a 

confecção das ilustrações em telas de pintura, enquanto nas aulas de Língua Portuguesa 

escreveram, também em tela de pintura, recados à autora, ou os trechos que escolheram 

ilustrar em seus trabalhos.  

 Por fim, todas as telas foram soltas de suas respectivas molduras pelas professoras 

e, posteriormente, levadas à uma costureira que as uniu junto com pedaços de tecidos 

coloridos e estampados, que remetiam, de algum modo, à obra lida. 

 Em anexo, há fotos de alguns momentos do projeto aqui descrito. 



 

 

 Gênero 

 

Retextualização em formato de obra artística (colcha de retalhos com ilustrações e 

texto escrito). 

 

ENTREGA DE OBRA À AUTORA OU APRESENTAÇÃO NO PALCO 

 

Sobre a obra: a obra confeccionada em nosso projeto será entregue pessoalmente 

à autora conforme previsto em edital. Como já descrito na metodologia, ela constitui colcha 

de retalhos com ilustrações e textos escritos com trechos da obra trabalhada, ou recados 

dos estudantes à Marina Colasanti. 

 

 

Anexo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROJETO 

COMBINANDO PALAVRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome da escola: EMEF Dercy Célia Seixas Ferrari 

Cidade: Ribeirão Preto 

Endereço da escola: Rua Domingos Humberto Barillari, 210 – Jardim Juliana. Ribeirão Preto/SP 

- CEP 14094-018 

Nome(s) do(s) professor(es): Tânia Aparecida Arbolea e  Monica F K da Costa 

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: COLASANTI, Marina. Eu sei, mas não 

devia. In: Eu sei, mas não devia. Rocco, Rio de Janeiro, 1996. (Prof.ª Tânia) e COLASANTI, 

Marina. Para que ninguém a quisesse. In: Contos de amor rasgados, Rocco, Rio de Janeiro, 1986. 

(Prof.ª Monica) 

 

Metodologia 1 ( Prof.ª Tânia) :  Apresentação do projeto Combinando Palavras aos alunos a fim 

de incentivá-los a participar e verificar seu interesse. 

Pesquisa e socialização da biografia de Marina Colasanti. Roda de leitura para conhecer alguns 

textos.  

Seleção da crônica Eu sei, mas não devia para apresentação em forma de jogral. 

Audição do vídeo de Antônio Abujamra fazendo a leitura desse texto de modo a perceberem a 

importância de uma leitura dramatizada. 

Escolha de alguns alunos para apresentação na Feira. 

Ensaios periódicos com o grupo de alunos selecionado para fluência da leitura e entonação da voz.  

 

Gênero: crônica 

 

Metodologia 2( Prof.ª Monica): Com base no texto escolhido, já trabalhado pela professora de 

português, foi apresentado aos alunos uma imagem de uma obra em que a figura feminina é 

colocada como assunto principal. Foi aberto um diálogo com os alunos sobre as relações entre a 

obra visual e a obra textual. Enfatizamos na conversa algumas características da obra como a sua 

expressão facial, sua beleza, sua maquiagem marcante e a lágrima que representa a mulher que ela 

foi desejável e cheia de brilho. Brilho que lhe foi tirado. A partir desta conversa os alunos criaram 

sua versão, ou releitura da obra, ilustrando nela, elementos femininos, como é explicitado no texto 

(flores, tecidos, etc..) e padrões decorativos. Os alunos trabalharam em duplas para que houvesse o 

espírito colaborativo, compartilhamento de ideias e responsabilidades divididas. 

. 

 

ENTREGA DE OBRA AO AUTOR 

 

 Releitura da obra Larmes d’or da artista francesa Anne Marie Zilberman. A obra tem 

grande semelhança com a fase dourada de Gustav Klimt, grande pintor austríaco que tinha 

como tema central de suas obras a figura feminina dotada de beleza e desejo. 



 

 
PROJETO COMBINANDO PALAVRAS 

 

Nome da escola: Maria Ignêz Lopes Rossi 

Cidade: Ribeirão Preto 

Endereço da escola: Rua Anselmo Marques Rodrigues, 450 

Nome(s) do(s) professor(es):  Maria Cecília Saud de Bortoli 

Autor escolhido: Marina Colasanti  

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: 

-Poema: “O gato”. 

 

1º ano A 

 

Metodologia: Leitura e apreciação do poema, brincadeiras orais de rimar, identificando rimas no 

poema e realização da dobradura do gato, exposição no mural da escola. 

 

Produção: Dobraduras 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome(s) do(s) professor(es): Carina Alessandra Fantacini da Costa 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: 

- Conto: “As notícias e o mel”, extraído do livro: Uma ideia toda azul. 

 

3º ano A 

Metodologia: Realização da leitura do conto feita pela professora aos alunos. Proposta de 

intertexto: Marina Colasanti e Romero Brito. Reflexão e apreciação da obra lida e pesquisa sobre 

as telas do Romero Brito. Realização de uma tela com: desenho do fundo em grafite, pintura com 

giz de cera, desenho da ilustração dos personagens do livro em sulfite e pintura com giz de cera, 

recorte e colagem sobreposta na tela.  

 

Produção: Tela 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

PROJETO COMBINANDO PALAVRAS 

 

ESCOLA: EMEF PROF. DR. DOMINGOS ANGERAMI 

CIDADE: RIBEIRÃO PRETO – SP 

ENDEREÇO: AV. ANTONIA MUGNATO MARINCEK S/N – JD. DAS 

PALMEIRAS – CEP: 14079-400. 

NOME DOS PROFESSORES: ALINE BRUNA B. ARAÚJO FRÓES; MÁRIO 

SÉRGIO LONGO  

AUTORA: MARINA COLASANTI 

OBRA: “Uma ideia toda azul” 

 

METODOLOGIA 

 

O projeto de releituras textuais e ilustrativas da obra Uma ideia toda azul de 

Marina Colasanti, foi realizado nas aulas de leitura de Língua Portuguesa e de Artes, dos 

sextos anos (A e B) da escola Emef Prof. Dr. Domingos Angerami, com os seguintes 

procedimentos: 

 

1º Passo – apresentação da autora aos alunos: os alunos realizaram uma pesquisa 

espontânea e um seminário criativo a respeito da biografia de Marina Colasanti, seguidas 

de visitas à sala de vídeo para assistirem aos documentários sobre as obras e a vida da 

autora. Após essa etapa, foi feito uma roda de conversa com o tema: “Se eu fosse 

escritor”, em que a professora explicou as diferenças entre o texto literário e o texto não 

literário, aprofundando-se nas características do gênero conto e lírico. Nessa aula, os 

alunos puderam expor seus desejos e anseios em relação ao ato de ler e escrever textos 

poéticos. 

2º passo – leitura do conto “Uma ideia toda azul”: a professora colocou alguns objetos 

em cima da mesa: uma caixa azul, uma coroa de rei e algumas chaves douradas. E fez a 

seguinte pergunta: “Se você pudesse escrever a mais fantástica história sobre um destes 

objetos. Como essa história seria?”. (Alguns alunos comentaram suas intenções de 

escrita, outros preferiram guardar em segredo, por timidez ou por medo de terem suas 

ideias copiadas pelos demais). Em seguida, os mesmos foram dispostos em círculo para 

fazerem leituras silenciosas, e em voz alta do texto “Uma ideia toda azul”. Cada um teve 

a oportunidade de destacar os trechos que mais chamou a sua atenção, bem como, fazer 

comentários sobre as sensações e lembranças que aquela narrativa trouxe a eles.  

3º passo – elaboração verbal: os discentes foram conduzidos, pela professora, a escolher 

um dos trechos do conto e apresentar à turma. Valendo-se de recursos como: mudança de 

voz, uso de gestos ou assumir um personagem. 



 

4º passo – produção textual: a partir dos passos mencionados acima, cada aluno teve a 

oportunidade de fazer sua releitura textual (nas aulas de Português) e ilustrativa (nas 

aulas de Arte) sobre o texto abordado.  

5º passo – reescrita e correção: com o auxílio da professora, os discentes tiveram a 

oportunidade de corrigirem os textos uns dos outros, como também, aprender algumas 

técnicas de escrita e desenho. As produções textuais, bem como as ilustrações, foram 

livres e os alunos, juntamente com os professores, fizeram uma seleção dos textos e 

desenhos que irão compor o livro de releituras.  

6º passo – desenho: o professor fez a leitura do texto “Uma ideia toda azul” e 

sequencialmente fez ilustrações sintetizando as situações mencionadas no texto original: 

Rei, sonho, ideia, jardim, chave no pescoço, cabelos brancos etc. Posteriormente, foi 

pedido aos alunos que iniciassem a atividade de criação utilizando somente lápis e 

borracha e que mostrassem para prévia avaliação. Depois o desenho foi contornado com 

caneta esferográfica e posteriormente a pintura com lápis de cor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vale destacar que as atividades de Língua Portuguesa e de Arte ocorreram 

concomitantemente e dadas as reais limitações e dificuldades textuais dos alunos, 

principalmente em relação ao gênero literário, poucas foram as obras selecionadas, 

entretanto, por ser uma escola de periferia, com público majoritariamente rural, onde o 

único acesso à cultura se dá na escola e na sala de aula, fomos surpreendidos com a 

participação e o interesse de todos no projeto. 

 

ENTREGA DE OBRA À AUTORA 

Propusemos uma eleição para escolher apenas um discente para representar os 

sextos anos (A e B). Sendo que a vencedora da eleição foi a aluna Keren Keith Torres 

Talassi (6º B) que entregará o livro (contendo os textos e ilustrações selecionadas para o 

projeto) e  fará a leitura do seu Poema “Uma Ideia”, em nome da escola, e de todos os 

demais alunos à autora, no dia do encontro. 

 

Produção: 

 

Uma ideia quase azul 

 

Era uma vez, uma mulher que pela centésima vez teve uma ideia: oval, brilhante, 

e quase azul. Mas como de costume, presenteava anonimamente a alguém. 

   Desceu as escadas de sua casa com a novidade nas mãos até o jardim, sentou-se 

debaixo de uma árvore e ficou imaginando como seria se ela pudesse ser a dona de sua 

própria ideia. Marina, era o nome dela, pensou tanto em sua descoberta que adormeceu 

ao lado daquela grande árvore.  

    Acordou, procurou a ideia, subiu as escadas, abriu as janelas, mas não encontrou a 

magnífica descoberta. 



 

O marido, sem saber sobre a procura da esposa, perguntou: 

 – Marina! Foi você que escreveu isso? 

– Isso o quê? Disse Marina. 

– Essa ideia linda, toda azul em forma de livro?! 

– Ah, sim... Você achou a ideia, quase azul... Obrigada. Disse a mulher, um pouco 

envergonhada. 

O marido então indagou: 

– Por que você disse quase azul? Pra mim está perfeita! 

– Você acha? 

– Sim. 

   Com o apoio do esposo, Marina percebeu que a ideia era realmente toda e não 

quase azul, e que não era egoísmo dizer que eram suas todas elas. Depois disso, Marina 

conseguiu realizar seu desejo de se tornar uma grande escritora. Por isso, sempre que 

tiver uma ideia, compartilhe. E não tenha medo de assumir que foi você que as criou. 

 

 Thayná Natany de Sousa. 6º A.  

 

 

 

 

 

Uma ideia  

 

Imaginou? 

Agora crie 

Não apenas pense 

Realize! 

 

Pensou? 

Agora faça 

Não apenas pense 

Reaja! 

 

Criou? 

Agora termine 

Não apenas pense 

Finalize! 

 

Finalizou? 

Agora expresse 

Não apenas pense  

Manifeste! 



 

 

Keren Keith Torres Talassi. 6º B.  

 

 

Uma ideia de amor 

 

O rei teve uma ideia maravilhosa 

Era uma ideia poderosa 

 

Com lindos traços azuis 

Que se destacavam na luz 

 

A ideia e o rei brincaram 

No jardim que se cansaram 

 

O rei com medo ficou 

Que em segredo a ideia guardou 

 

Gastou tanto o seu tempo 

Que acabou envelhecendo 

 

Da ideia um dia lembrou 

E desesperado a encontrou 

 

Mas o choro do rei vem da dor 

De perder sua ideia de amor 

 

Michely Correa Monteiro. 6ºB.  

 

Conte já! 

 

Um dia Marina Colasanti teve uma ideia, ela quis escrever um conto e escreveu 

não só um conto, mas vários outros textos e até livros! Se todos tivessem a mesma 

coragem da autora, haveria muito mais coisas boas e impressionantes no mundo. Quantas 

vezes tivemos uma ideia legal e não quisemos revelar para nossos amigos e professores? 

Quantas crianças e adultos por timidez, ou medo, deixam de contar seus sonhos e suas 

ideias por insegurança? Gosto do texto “Uma ideia toda azul”, porque ele nos faz pensar 

que não vale a pena esconder os sentimentos e nem as ideias boas e bonitas que temos 

sobre as coisas do mundo. 

 

Wendeson Conceição de Freitas. 6ºA.  

 



 

O azul 

 

No conto “Uma ideia toda azul”, encontram-se vários assuntos interessantes 

como: reis, príncipes, castelos e suspense, mas o que poderia ser essa ideia? E por que 

escolher a cor azul? Não sabemos ao certo, mas de uma coisa devemos concordar, tudo o 

que é infinito, misterioso e belo tem um pouco da cor azul. Por exemplo, o céu e o mar 

são azuis. O azul é a cor favorita de muita gente e pode ser usada tanto por meninos 

quanto por meninas, até o Facebook é azul! Difícil entender porque o rei não quis mostrar 

sua ideia a ninguém. Temos certeza que ela iria fazer muito sucesso, pois uma ideia toda 

azul só poderia trazer alegria, paz e beleza a todos que a vissem. 

 

Carlos Junio Alves Gonçalves. 6ºA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENHOS SELECIONADOS 

 



 

 
 

Keren Keith Torres Talassi. 6º B. Obra: Uma ideia toda azul, Marina Colasanti. 

 

 



 

 

 
 

Michely Correa Monteiro. 6º B. Obra: “Uma ideia toda azul”, Marina Colasanti. 

 



 

PROJETO COMBINANDO PALAVRAS 

Nome da escola: EMEF PROF. RAUL MACHADO  

Cidade: RIBEIRÃO PRETO 

Endereço da escola: RUA HUMAITÁ, 930 

Nome(s) do(s) professor(es): MARÍLIA BULHÕES / VERA LÚCIA 

Autor escolhido: MARINA COLASANTI 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: A moça tecelã 

 

Metodologia: Na disciplina de Português, proporcionou o estudo de gênero conto fantástico, 

estudo das características das principais obras da Marina Colasanti, análise e interpretação do conto 

A moça tecelã. 

Foi realizado um estudo do gênero do poema, produção de texto com o tema ‘A arte de tecer a 

vida,” foi realizada uma relação entre o tema do conto e o trabalho de tecelagem feito pelos alunos 

na instalação, articulados com  a disciplina de arte . 

Gênero: O gênero textual utilizado foi híbrido: mistura de poesia, arte concreta e arte manual. 

Sugerimos se possível, um local para apresentação na entrada do teatro, pois durante o período de 

apresentação os alunos podem ficar tecendo. 

 

Produção 

Quadrinhas  

Tema: A arte de tecer a vida. 

 

Para a nossa vida tecer, 

precisamos de sorrisos. 

E, quando vamos aprender, 

os amigos são precisos. 

                                  Helen, 6º B   

 

Vou tecer sonhos,  

que vão virar sorrisos. 

Assim vou descobrir 

os caminhos mais precisos. 

                                    Vitória Alice, 6º B 

 

Tecer o futuro 

tem um significado, 

que é inseguro 

e um pouco complicado. 

                                      Maria Eduarda Rodrigues, 6º B 

 

Temos que ter paciência 

para ganhar aquela vitória. 

Pois essa vivência 

vai tecer nossa história. 

                                        Maria Eduarda da Silva, 6º B 

 

O tear que tece minha vida 

tem cores sem fim.  



 

E as cores  

são importantes para mim. 

                                          Lucas Olsen, 6º B 

 

Tecer a vida tem significado, 

quando alguém lhe dá a mão. 

Sozinho é complicado. 

Precisamos de um irmão. 

                                            

 

Teço a vida com amor 

e um grande sorriso. 

Esqueço a dor, 

persistência é preciso. 

                             Iago e José Henrique, 6º B 

  

Para termos bom futuro, 

precisamos aprender, 

tecer caminho seguro 

e não nos perder. 

                             Fernando e Francisco, 6º ano C     

Ela teceu sua história, 

fundo nos pensamentos. 

Conquistou sua vitória, 

mas muitos sofrimentos. 

             Maria Luísa Cabral e Ana Laura, 6º ano C 

 

Para tecer a vida, 

devemos criar nossa história. 

Encarar dúvida envolvida 

para seguir rumo à vitória 

                                    Rebeca e Isabela, 6º ano C 

 

A arte de tecer a vida 

tem grande significado... 

Tem muita coisa envolvida, 

sem sonhar é complicado. 

                          Enzo, 6 º ano C 

 

Devemos aprender. 

Não importa a idade. 

Precisamos tecer 

para encontrar felicidade. 

              Anna Heloísa e Camilly Victoria, 6 º ano B 

 

ENTREGA DE OBRA À AUTORA:  

Um trabalho de tecelagem realizado pelo aluno José Eduardo de Almeida Santos 6° ano B 

(deficiente visual.). 

 



 

PROJETO COMBINANDO PALAVRAS 

 

Nome da escola: EMEF Sebastião de Aguiar Azevedo – Unidade II 

Cidade: Ribeirão Preto 

Endereço da escola: Rua José Mendonça Uchoa, 710 - Jardim Presidente Dutra. 

 

Atividade 1 

Nome do professora: Marcia Beleboni Nishi  

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: 

 
 “Breve história de um pequeno amor”; 

 “Uma estrada junto ao rio”; 

 “Histórias de amor”; 

 “O menino que achou uma estrela”; 

 “A casa das palavras”; 

 “Acontece na cidade”. 

 

Metodologia: foram confeccionadas seis pinturas em tela (30x40cm) pelos 

alunos de 6º Ano, uma de cada obra acima citada. Cinco telas serão expostas e uma tela 

será um presente para a autora, a ser entregue no dia 21/05, no período da tarde. 

Gênero: Arte (pintura em tela) 

 

Atividade 2 

 

Nome(s) do(s) professor(es): Luciana David Prevatti (Coordenadora Pedagógica) 

Autor escolhido: Marina Colasanti 

Obra(s) escolhida(s) para trabalho em sala de aula: 
“Eu sei mas não devia” 

 

Metodologia: o poema foi lido na Roda de Leitura do Clube do Livro. Após 

debate e análise literária, foi produzido um vídeo com a narrativa da reescrita do poema 

com foco no contexto escolar. 

Gênero: Literatura (reescrita de poema) e Arte Visual (vídeo) 



 

Atividade 
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