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DATA DE ENVIO: 22/02/2022
DATA DE ENTREGA: 
Realizar na semana do dia 22 de fevereiro
Professora Joyce 
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º__________

 Olá, meninas e meninos do 5º ano! 

Como foram de férias? Imagino que vocês brincaram bastante, assistiram TV e acordaram
tarde. Estou com saudade de vocês, de vê-los ainda que pela tela do meu computador.
Desejo muito que possamos nos vacinar o quanto antes para voltarmos com segurança
para o nosso querido CEPAE.  

Estamos na 3º Escala, o tempo está passando muito rápido, não é mesmo? Um pulo e
vocês estarão no 6º ano. Aproveitem a 3ª Escala para fazer os roteiros com cuidado e
atenção. É importante ler todos os textos de forma atenta. Vocês já sabem, mas não custa
repetir que uma leitura atenta nos permite entender melhor o mundo que vivemos. 

Neste roteiro vocês conhecerão um conto de fada que nos faz pensar sobre justiça. Ele se
chama“O desenho na parede” e foi retirado do livro “ Reis, moscas e um gole de astúcia”
de Susana Ventura e Helena Gomes. Essa história mistura magia e suspense, tenho certeza
que vocês vão adorar.  

Os roteiros deverão ser entregues presencialmente na data agendada no prédio dos Anos
Iniciais ou fotografados e enviados para o meu e-mail joycelaine@ufg.br

Beijos e abraços, 
Com carinho e saudade, 
Profe. Joyce

Por que o nome contos de fadas? 

Os contos de fadas, levam este nome porque a origem de suas histórias estão ligadas
à  cultura  Céltico-Bretã,  uma  região  da  Europa,  em  que  a  fada,  esse  ser  existencial  e
fantástico tem muita importância.  
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São contos de fadas, porque as fadas são consideradas criaturas com qualidades
positivas e dons sobrenaturais, capazes de mudar o destino dos homens e das mulheres  e
ajudá-los  em  situações  extremas,  como  acontece  com  a  Cinderela,  em  que  sua  fada
madrinha permite que a jovem vá ao baile ao encontro do príncipe. Como a fada azul que
muda a vida do Gepeto que sonhava com um filho dando vida a Pinóquio, um boneco de
madeira.  Mas quando esses seres apresentavam características negativas  passavam a ser
chamadas de bruxas, como a madrasta da Branca de Neve que disfarçada de uma velha
bruxa malvada lhe presenteou com a maçã envenenada.

Os  contos  de  fadas  são  histórias  que  vem  de  tempos  muito  antigos,  nas  suas
narrativas o bem e o mal estavam sempre presentes, por essa razão havia muitos dramas e
muitas cenas de violência. Eles nasceram de histórias da tradição oral, em que mulheres e
homens, na maioria das vezes mulheres, reuniam pessoas em volta da fogueira e contavam
histórias. Histórias, que eram passadas de geração em geração e que foram se modificando
com o passar do tempo e conforme os interesses de quem as ouvia. As suas histórias nem
sempre se apresentaram da forma como conhecemos nos dias de hoje, muitas amenizaram
os dramas, as cenas de violência para que o público infantil pudesse apreciá-las. 

Esse ritual de contar histórias em volta da fogueira aquecia o coração e o imaginário
das  pessoas  ajudando-as  a  enfrentar  as  longas  noites  de  fome,  de  medo e  de  frio.  Nós
conhecemos algumas dessas histórias, porque elas não ficaram apenas na boca e na memória
das pessoas que as contavam, elas foram registradas por meio da escrita e transformadas em
livros.  São muitos  os  autores  dos  contos  de  fadas,  mas certamente  já  ouvimos falar  de
alguns como os irmãos Grimm através  das  histórias  de  Rapunzel,  Cinderela,  Branca de
Neve, Chapeuzinho Vermelho...

 Aposto que vocês não conhecem o conto de fada “ O desenho na parede” porque
ele foi retirado de um livro em que as autoras Susana Ventura e Helena Gomes recontam
contos de fadas que são desconhecidos pela maioria das pessoas. “O desenho na parede” é
uma narrativa que mistura suspense e magia, além de nos fazer pensar sobre justiça. Vocês
vão adorar! 

Fonte de Pesquisa: para escrever esse texto informativo “ Por que o nome contos de fadas?” Consultei

os sites:  https://conversadeportugues.com.br/2012/02/contosdefada/ 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/historia-dos-contos-fadas.htm 

Atividade 1 

Leia o texto e a imagem a seguir: primeiro sugiro que faça a leitura do texto de
forma silenciosa, lendo com os olhos; depois brinque com o texto, leia em voz
alta com pausas e entonações. Se quiser poderá ler para alguém da sua família
ou até gravar um áudio da sua leitura e enviar para o meu e-mail. Vou adorar te
ouvir! 
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O desenho na parede 

Fonte: ilustração de Alexandre Camanho, 2018. 
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Há vários anos se conta essa história. Muitos acham que é uma lenda, mas eu sei

que é  verdade.  Ela  era  uma mulher  bela,  negra,  conhecia  o  mistério  das  ervas  e  o

segredo da cura de muitas doenças. Vivia em um ajuntamento de gente vinda de muitos

quadrantes, naquele que era chamado de Novo Mundo. Ali, a fama daquela mulher corria

mais do que os cavalos e avançava todos os dias para o coração da terra. 

Um dia, vieram guardas para prendê-la. 

- O que houve? Ela perguntou, muito aflita.

- Nossa ordem é levá-la à presença do juiz – respondeu um dos guardas.

- Juiz? Mas de que sou acusada?

Os dois guardas entreolharam-se, indecisos, sem saber se deveriam falar. 

Digam, que culpa me atribuem? Sou uma mulher de bem. Vivo aqui com minhas

ervas, que vendo para viver. O que acham que eu fiz de errado? 

- A senhora é acusada de feitiçaria – disse o outro guarda, e acrescentou: - Por

favor, venha conosco, pois temos ordem de levá-la por bem ou por mal.

A mulher, muito surpresa, pegou seu xale e sua bolsa, e foi com dois guardas até

o Palácio da Justiça. 

Ali, fizeram-na esperar por horas, até que a porta da sala de audiências se abriu

de par em par e um funcionário saiu para dizer o nome da mulher em voz alta e mandar

que entrasse. Ela obedece. Atrás de uma mesa estava o juiz. Ao lado dele permaneceram

os dois guardas que ainda a companhavam. 

- A senhora é acusada de feitiçaria – disse o Juiz. - Temos aqui muitos relatos de

gente que diz ter a certeza de que a senhora é uma bruxa.

Ele remexeu papéis, assestou os óculos sobre o nariz e começou a dizer muitas

coisas: que ela havia curado um doente que estava à beira da morte, que ajudou um

fazendeiro a encontrar água em suas terras no ano anterior, quando uma seca terrível se

abatera sobre a região, que enfeitiçara o filho da estalajadeira que, por amor a ela, havia

terminado um longo noivado…

A mulher não se conteve:

- Senhor, de que sou acusada?

O juiz pareceu bastante perturbado quando tirou os óculos. Encarou-a. 

-  Já  disse,  você  é  acusada  de  feitiçaria.  Tenho  ainda  relatos  de  que  luzes

estranhas são vistas durante a noite por aqueles que passam em frente a sua porta…

A mulher interrompeu-o: 
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- Luzes? Que tipo de luzes? E quem passa pela porta da minha casa durante a

noite?

O Juiz não respondeu mais nada, deu a audiência por encerrada e mandou qye

os  guardas  levassem  ao  calabouço.  Sucederam-se  semanas  de  muita  aflição,  com

interrogatórios bizarros em que ela era acusada dos atos mais estranhos: fazer voar uma

vaca que não sei qual vizinho tinha enxergado no meio da noite a flutuar pelo céu do

povoado, conquistar o amor de mais de um homem comprometido, curar várias pessoas

de doenças diversas…

sem compreender nada desde o dia em que a foram buscar em casa, a mulher

viu as acusações se somarem e, por fim, foi condenada à morte sem mais possibilidade

de apelação. Marcada a data para seu enforcamento, ela tirou de sua bolsa um pedaço

de carvão e começou a desenhar na parede da cela. 

Um guarda interpelou-a: 

-  Como acha ânimo para se divertir,  mulher,  se em poucos dias encontrará a

morte?

Ela respondeu sem nem sequer se voltar: 

- Estou desenhando e neste momento não há nada mais importante do que isso,

nem mesmo minha própria vida.

O guarda prosseguiu: 

- E o que você desenha?

- Uma embarcação. O que acha que falta nela?

- Parece-me um amontoado de rabiscos e neles nem se distinguem os mastros.

A mulher agradeceu e, calmamente, riscou a parede três vezes na vertical:

- Aqui estão eles, os mastros.

No dia seguinte, quando o primeiro guarda veio para trazer um pedaço de pão

que serviam aos prisioneiros como desjejum, deparou-se com a mulher absorta, voltada

para a parede, desenhando com o pedaço de carvão. 

- Que belo trabalho o seu, que beleza de navio!

Ela agradeceu e perguntou ao guarda, sem se voltar:

- E o que acha que falta no meu desenho?

- É tão belo que diria que não falta nada. Mas, sendo a representação de um

navio, faltam as velas.

A mulher agradeceu e, continuando o desenho riscou as velas, bem infladas pelo

vento. 
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No terceiro  dia,  o  guarda  responsável  por  trazer  o  almoço  parou  diante  das

grades e olhou a mulher que desenhava. 

- Que belo desenho o seu! É oena que não poderá mais desenhar. Em algumas

horas, ao anoitecer, virão buscá-la para sua execução.

A mulher pareceu não se abalar. Apenas continuou desenhando. 

- Que bom que você se agrada do meu desenho! - comentou. - Diga-me, o que

acha que falta nele?

O guarda parou  por  alguns instantes.  O desenho  era  perfeito.  O mar,  então,

parecia real. 

- É tudo tão bonito, o sol se pondo, o mar calmo, a embarcação. Só falta mesmo

que seu navio navegue.

A mulher parou o desenho e olhou para o guarda. 

Então é isso que ele fará agora mesmo. Adeus! 

E dizendo isso ela pulou na embarcação. 

Assustado, o guarda deu o alarme e chamou todos os que passavam por ali. 

Diante dos olhos incrédulos, o navio foi singrando o mar até sumir no horizonte.  

Fonte: conto retirado do livro “ Reis, moscas e um gole de astúcia: contos de fadas para pensar sobre
justiça” escrito por Susana Ventura e Helena Gomes, com ilustrações de Alexandre Camanho, publicado
pela Editora Biruta, em 2018, São Paulo. 

Pensando o conto:   O desenho na parede

Eu  adorei  essa  história,  principalmente   a  última  cena  do
conto em que a mulher entra dentro de um navio, que na verdade é
um desenho na parede e sai navegando o mar sem fim para bem
longe das grades da sela em que estava. Um desenho, uma magia,
um  portal  que  a  levara  para  outro  mundo.  Fico  pensando  no
soldado com os olhos assustados e os cabelos arrepiados de ver a
mulher indo embora. Podemos fazer muitas interpretações a partir
dessa cena, não é mesmo? 

Mas  as  autoras  Susana  Ventura  e  Helena  Gomes,  que  recontaram  este  conto
fizeram com o propósito de nos fazer pensar sobre justiça. Não dá para esquecer que
essa é uma história muito, mas muito antiga, de séculos atrás. Naquele tempo as pessoas
dependendo do crime que cometiam eram condenadas ao enforcamento, algumas ainda
eram queimadas em praça pública. 

O que mais me chama atenção nessa história é que a mulher só tinha um estilo de
vida diferente das demais pessoas. Ela tinha as suas crenças, curava as pessoas por
meio de ervas naturais. Mas não cometera crime nenhum, ao contrário, andou salvando
pessoas doentes com as suas ervas. Ela era apenas uma curandeira que utilizava os
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recursos  naturais  como  instrumento  de  trabalho.  Os  homens  ali  ao  seu  redor  foram
preconceituosos e cruéis com ela. 

A  justiça  se  baseou nos ditos,  nas fofocas,  nos  boatos  em que os  homens ali
presentes no julgamento fizeram dela.  Você concorda com esse tipo de justiça?  Você
acredita que ainda hoje homens e mulheres são presos injustamente? São perguntas
para pensarmos e refletirmos. 

Lembretes importantes: 

 Não esqueça de colocar parágrafos no seu texto. 

 Releia o que escreveu e veja se as frases estão coerentes e se você escreveu corretamente
as palavras. Se tiver dúvida na escrita de alguma palavra peça ajuda para um adulto. 

 Observe  se  o  seu  texto  não  está  com  muitas  palavras  repetidas  e  não  se  esqueça  da
pontuação. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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O grande desafio de hoje é escrever o que vem depois da
cena em que a mulher embarca no navio. O que acontece
com a mulher depois do seu embarque? Para onde ela
vai? Crie um novo final para a história. 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ilustre o conto: 

O desenho na parede 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO

3ª ESCALA
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05

 

DATA DE ENVIO: 22/02/2021
DATA DE ENTREGA: 
Realizar na semana do dia 01 de março

Professora Joyce  
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Olá, turminha do 5º ano!

Gostaram de saber um pouco mais sobre os contos de fadas? O que acharam do conto
“o desenho na parede”? Vocês perceberam como as mulheres eram tratadas naqueles
tempos antigos, não é mesmo? Se uma mulher não seguisse os modelos de vida da
época  era  condenada  e  julgada,  mesmo  sem cometer  crime  algum.  Mulheres  que
ousavam desafiar o patriarcado eram consideradas bruxas, pessoas más. 

Essa palavra patriarcado quer dizer que os modos de viver de um lugar são impostos
por  homens.  Era  assim  em outros  tempos,  mas  em alguns  lugares  e  em algumas
culturas o patriarcado ainda persiste,  infelizmente.  As bruxas na maioria  das vezes
eram heroínas que lutavam por liberdade de viver e ser o que é. Joana D'Arc foi uma
delas, a única mulher que lutou no exército francês na Guerra dos 100 anos. Ela foi
considerada bruxa pelos ingleses porque escutava vozes divinas que diziam ajudar o
exercito francês na guerra. Anos mais tarde depois de sua morte a sua história foi
revisitada e ela foi considerada Santa pela igreja católica. 

Escrevi  tudo  isso  para  dizer  que  neste  roteiro  e  no  próximo  estudaremos  sobre
liberdade feminina, porque o dia 08 de março está próximo, e é uma data que merece
ser lembrada: o dia internacional da mulher. 

Lembro que os roteiros deverão ser entregues presencialmente na data agendada no
prédio  dos  Anos  Iniciais  ou  fotografados  e  enviados  para  o  meu  e-mail
joycelaine@ufg.br

Beijos, 

da Profe. Joyce 
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Você conhece Malala Youzafzai? 

Malala era uma menina que queria ir para a escola. Mas no lugar onde vivia, isso era
proibido.  Livro,  só  escondido.  No  caminho  para  a  escola  havia  muitos  perigos.  Riscos
inimagináveis de morte até. Esse lugar se chama Vale do Swat, e fica num país distante
chamado Paquistão. Lá tem campos verdejantes, cercados por montanhas gigantes cobertas
por neve quase o ano todo. 

A jovem chamou atenção das pessoas quando começou a escrever com o pseudônimo
Gul Makai a respeito da vida sob o regime do Talibã. O Talibã é um movimento político
que tomou o governo no país em que Malala nasceu, esse regime criou várias proibições
para as mulheres e meninas, dentre elas, as garotas de sua região estavam proibidas de ir à
escola.  Depois dessa proibição Malala começou a falar publicamente sobre a educação das
meninas de sua comunidade e sobre o desejo que sentiam em frequentar escolas. A voz de
Malala ganhou tanta força que os principais jornais do mundo ficaram sabendo sobre o que
acontecia em sua comunidade. Em outubro de 2012, alguns homens poderosos do Talibã
tentaram silenciar a sua voz, Malala foi  atacada quando estava voltando da escola,  mas
contra todas as expectativas, ela sobreviveu. 

Nos dias de hoje, Malala e sua família vivem em Birmingham, na Inglaterra, e ela
viaja  pelo  mundo defendendo o  direito  de  todos  à  educação.  Em 2013,  criou  o  Fundo
Malala,  que  desde  então  abriu  escolas  para  garotas  no  Paquistão,  assim  como  para
refugiados sírios no Líbano e na Jordânia. Em reconhecimento a sua coragem e militância,
aos 17 anos, em 2014 recebeu o prêmio Nobel da Paz. 

Malala é uma jovem inspiradora, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a
história dela poderá acessar os links: 

Fafá conta: Quem é Malala?  https://bit.ly/2ZmNQGM

Você poderá ler a adaptação do livro “Malala: a menina que queria ir para a escola”  de
Adriana Carranca e ilustrações de Bruna Assis Brasil através do link  https://bit.ly/3jTjzsp

Neste  roteiro  conheceremos  um  pouco  da  história  de  vida  da  Malala
Youzafzay. Você irá ler a seguir um capítulo de um livro que se chama
“Malala a menina que queria ir para a escola”. Este livro foi escrito por
Adriana Carranca e ilustrado por Bruna Assis Brasil. Adriana é jornalista e
atravessou meio mundo e foi até o Vale do Swat, no Paquistão para colher
informações  sobre  a  vida  dessa  menina  chamada  Malala  e  escrever  sua
biografia. 

Fonte da imagem: desenho de Kerascoet 

Atividade 1 

Leia o texto e as ilustrações a seguir sem pressa, vá grifando as partes que você considera mais
importantes. Como é um texto longo, se quiser poderá dividir a leitura em dois dias. O desafio deste
roteiro é apenas ler o texto com atenção. No próximo roteiro faremos uma atividade escrita sobre a
história da Malala. 
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Malala a menina que queria ir para a escola 

Capítulo 4

Fonte: ilustração de Bruna Assis Brasil retirada do livro Malala a menina que queria ir para a escola,  de
Adriana Carranca, publicado pela Editora Companhia das Letrinhas em 2015. 
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Malala nasceu e cresceu entre os corredores e carteiras antigas de madeira da Escola

Khushal, a maior do Vale, do professor Ziauddin Youzafzai, seu pai. Era 12 de julho de

1997 quando a mãe deu à luz a menina com a ajuda de uma vizinha parteira, num casebre na

frente da escola. Ziauddin lhe transferiu seu sobrenome. Aos nossos olhos, parece um gesto

comum, mas nas sociedades patriarcais do Sul da Ásia, como o Paquistão, filhos homens

tem predileção. A chegada de um menino é motivo de festa, celebrada com música, dança e

comidas típicas, enquanto a de uma menina não é sequer anunciada. Criada para se casar

cedo,  quando  adotarão  o  nome  da  tribo  do  marido,  elas  raramente  são  registradas  no

nascimento. Oficialmente, não existem. 

Malala não conheceu essa distinção. Pai e filha tinham uma relação especial. 

Em parte, porque de acordo com pashtunwali (um código de conduta) uma menina

não pode sair a rua sem estar acompanhada de um mahram ( o guardião da casa, um avô, um

tio, o pai, o irmão mais velho). São os pais que as levam a escola, ao médico, a um passeio,

enquanto as mães são mantidas em purdah ( no confinamento em que vivem, dentro de casa,

elas só podem sair com autorização do marido e acompanhadas por ele). Isso aproxima pais

e  filhas.  Em parte,  porque  Malala  era  a  filha  mais  velha  e  desde  pequena  acompanha

Ziauddin, enquanto a mãe cuidava da casa e dos filhos menores, Khushal e Atal, nascidos

respectivamente dois e sete anos depois da irmã. 

A dedicação de Ziauddin ao aprendizado fez dele um homem importante. Como

representante da tribo Yousafzai, considerada a mais educada do vale, de uma linhagem de

poetas e filósofos do Swat, Ziauddin integrava a quami jirga ( uma assembleia de líderes

locais que se reúnem para decidir assuntos importantes para a comunidade) presidia uma

associação de escolas e,  mais tarde, fundou o Conselho de Paz Global,  que lutava para

manter a paz na região. Malala o acompanhava em protestos, reuniões e eventos públicos,

sempre atenta aos movimentos e dizeres do pai. Os dois se tornaram grandes companheiros.

Ziaddin era um homem justo e dava à filha os mesmos direitos que conferia aos

filhos. “Os meninos (Atal e Khushal) se sentavam no colo do pai, e Malala ao lado deles.

Depois de alguns minutos com a família, a pessoa que deixava uma impressão mais forte em

você era ela. As meninas da nossa sociedade são muitas vezes intimidadas. Elas não falam,

não dividem os seus sonhos, aspirações e ambições porque suas vidas estão definidas pelos

pais e elas não tem escolhas. É raro para uma menina pashtun das áreas tribais ter permissão
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do pai para estar entre os homens adultos e,  se estiver,  ficará calada em um canto e só

responderá a pergunta feitas diretamente a ela. Malala era diferente. Você podia ver que ali

estava alguém que queria mais da vida. Isso podia ser visto desde que ela tinha dez ou onze

anos. Era uma criança extraordinária”, me disse o príncipe Adnan durante nossa conversa

em sua casa.

“Todos os que um dia colocaram os olhos em Malala sabiam que ela tinha algo

especial”, confirmou a diretora Maryan Khalique, quando visitei a Escola Khushal. 

Antes mesmo de aprender a ler e escrever, Malala assistia às aulas infiltrada entre as

alunas mais velhas, “ os olhos brilhando para o quadro negro”, me disse madame Maryan.

Era assim que as meninas chamavam a diretora. 

A escola  fica  em um casarão branco.  Sentada  em um banquinho no saguão de

entrada, eu observava as alunas chegando para as aulas do período matutino. Ao atravessar

o pequeno e discreto portão de madeira talhada, uma a uma, elas se transformavam, como se

aquele fosse um portal mágico. O semblante preocupado dava lugar ao sorriso. O medo, à

animação.  O  silêncio,  à  algazarra.  Os  passos  cuidadosos  e  vigilantes,  ao  corre-corre

escadarias acima!

Era uma manhã ensolarada e eu as encontrei reunidas no terraço, com vista para as

lindas montanhas do Swat, como fazem todos os dias antes de começar a aula. 

As meninas me contaram que, 
na escola, 
Malala era, 
a mais sabida, 
a mais valente, 
a mais falante.  
Desde pequena, discursava como gente grande! 
Era a mais sorridente e também a mais confiante. 
Foi o que as colegas de classe me disseram. 

A escola organizava gincanas e competições entre as alunas,  e Malala passou a

colecionar troféus. Participava de todas as atividades, de testes de conhecimento a esportes

de  teatro.  Um  dia,  Malala  escreveu  e  produziu  uma  sátira  de  Romeu  e  Julieta,  que

interpretou com a amiga Malka-e-Noor, Malala como Romeu e Malka como Julieta. Todos,

alunas e professores, riram muito. Quem me contou foi um de seus mestres, Fazal Khalq,

que me mostrou fotografias daquele dia alegre. 
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As meninas  também participavam de  atividades  fora  da  escola.  Elas  criaram a

Assembleia de Direitos das Crianças, em que se reuniam para discutir os problemas do vale

do Swat e encaminhar pedidos e ideias de soluções para o governo. Com isso, chamaram a

atenção das autoridades para o vale. Em uma das sessões, decidiram acabar com o trabalho

infantil;  em outra,  que todas as crianças deveriam estar na escola.  Malala foi  eleita sua

oradora. 

Malala quase tirava dez. Às vezes oito, mas isso quando a prova valia oito, como na

prova de física. Às vezes vinte, mas isso quando a prova valia vinte, como na de álgebra. E

onde já se viu menina gostar de física e álgebra? Malala gostava! De física, matemática e

química. História, biologia e geografia. Mas o seu tema preferido era poesia: Malala gostava

de rimar. Em urdu, pastho, inglês, as línguas que aprendeu a falar, além de umas palavrinhas

em árabe. 

O nome da escola foi escolhido em homenagem a um poeta pasthun: Khushal Khan

Khark, que viveu no século XVII. Era conhecido como o poeta guerreiro. Um guerreiro das

palavras como Malala. 
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Ao contrário de sua mãe, Tor Pekai, que não teve oportunidade de ir para a escola,

Malala aprendeu a amar os livros desde pequena. 

Nos intervalos das aulas, Malala e as amigas trocavam volumes da saga Crepúsculo

de Harry Potter, seus preferidos. Durante a guerra, o menino mágico tinha o poder de levá-

las para bem longe, a lugares onde podiam se divertir e se sentirem mais protegidas. 

Como lia  muito,  Malala  sabia  muito  também.  Por  isso,  quando  falava,  todos  a

ouviam. Era com ela que o pai gostava de discutir política, porque Malala tinha opinião

sobre tudo. 

E  o  que  fazia  Malala  ser  tão  especial?  O  querer  saber,  oras!  Às  vezes,  ela

perguntava as pessoas, outras aos livros, mas não ficava sem resposta. Era essa vontade

grande de saber que a fazia ser especial. 

É que, no vale do Swat,  as crianças não são encorajadas a fazer perguntas,  mas

apenas a ouvir os adultos e aceitar o que dizem como certo. Em pashto, a palavra para

pensamento, soch, é a mesma que para preocupação. E desde quando pensar é o mesmo que

se preocupar? Pensar é bom, preocupação, não. Quando você pergunta às crianças do Swat?

Wuli? Por que? Muitas respondem: Sakh ( Eu não sei) ou Asai (porque sim). E repetem:

Sahid, Sajid! (Sei, sei!). Só que, às vezes sem saber. 

Na escola é diferente, todos aprendem a pensar, os meninos e as meninas também –

em classes separadas, porque é assim no vale do Swat: meninas para cá, meninos para lá.

Isso é meio chato, mas como disse Malala um dia, o importante é estudar. 

A vida das meninas é um pouco mais difícil que a dos meninos, porque elas ajudam

no trabalho doméstico  e  tem menos tempo para  ser  criança,  brincar  e  aprender.  Mas é

também verdade que elas tem uma vantagem: como as mães raramente podem deixar a casa,

as  meninas  são  usadas  desde  pequenas  para  trazer  e  levar  as  fofocas  da  vila.  Então,

aprendem a observar e a saber das coisas sem exatamente perguntar. Assim, desenvolvem

um talento especial, que levam para a escola, onde aprendem mais rápido e tem as melhores

notas. Os meninos ficam furiosos! Vai ver é por isso que aqueles homens queriam proibir as

meninas de estudar. 

Fonte: Este texto é um capítulo do livro Malala a menina que queria ir para a escola escrito por Adriana
Carranca, as ilustrações que compõe o capítulo são de Bruna Assis Brasil, publicado pela Editora Companhia
das Letrinhas em 2015. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO

3ª ESCALA

ROTEIRO DE ATIVIDADES – N 06

 

DATA DE ENVIO: 22/02/2020

DATA DE ENTREGA: 22/03/2021

Realizar na semana do dia 08 de março

Professora Joyce 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Olá, turminha do 5º ano!

Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história de Vida da Malala Youzafzai. Ela
é mesmo uma garota inspiradora. Malala acredita no poder de aprender, esse aprender que
vem da  escola e  dos  livros.  Para ela  “uma criança,  um professor,  um livro  e  uma
caneta podem mudar o mundo”. 

A leitura do roteiro passado foi diferente,  com muitos nomes de pessoas e de lugares,
porque é um texto biográfico, e nas biografias, se narra ou se descreve a vida das pessoas
pontuando no texto os detalhes do vivido. A jornalista Adriana Carranca, a autora do livro
“Malala a menina que queira ir para e escola”  foi até o país e o lugar em que Malala
nasceu e cresceu e entrevistou as pessoas com quem a jovem conviveu desde pequenina. 

Neste roteiro faremos um exercício de escrita a respeito da biografia da Malala. Portanto,
leia com atenção todos os textos, pois eles te orientarão na escrita do seu texto. 

Lembro que os roteiros devem ser entregues presencialmente no prédio dos Anos Inciais
ou fotografados e enviados para o e-mail joycelaine@ufg.br

Beijos, 
da profe. Joyce 

Dialogando sobre o livro “ Malala a menina que queria ir para a escola”  

O texto que você irá ler a seguir é um prefácio que a Adriana Carranca, autora do livro “Malala a
menina que queria ir para a escola” escreveu. Neste prefácio ela conta um pouquinho da aventura
que foi viajar até o Vale do Swat para pesquisar a vida da Malala. 
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Prefácio 

Tudo o que eu vou contar aqui aconteceu de verdade. É incrível que tenha sido assim,
mas foi. Eu sei porque estive lá. Atravessei meio mundo com uma missão: descobrir o que
aconteceu de verdade com uma menina chamada Malala Youzafzai  e  porque ela estava
sendo perseguida. Eu recebe essa missão porque é isso que os jornalistas fazem: investigam
e bisbilhotam tudo, plantam perguntas e colhem histórias. 

Era uma missão perigosa e eu sabia que teria de enfrentar grandes desafios. No dia da
minha partida, ouvi pelo rádio uma ordem: que os jornalistas não viajassem ao Swat! O vale
tinha  se  tornado  um  território  proibido,  mas,  assim  como  as  crianças,  os  jornalistas
adoraram fazer tudo o que é proibido. Então arrumei a mochila às pressas, coloquei minha
lanterna a manivela, o mosquiteiro, o gás de pimenta e o que mais cabia dentro dela, e parti.
Atravessei o Atlântico e a África até o deserto, cruzei o mar Arábico e segui em direção às
montanhas, onde Malala vivia. 

Quando cheguei ao meu destino, eu tive de me disfarçar, porque os perigos ainda
assombravam o vale e ninguém podia saber que eu estava lá. Só o Ejaz, meu guia e protetor,
um homem grandalhão; e a família de Sana, muito generosa e corajosa, que aceitou me
esconder em sua casa para que eu pudesse conhecer essa história, tão aterrorizante quanto
cativante, que vou contar agora. 

Fonte: Prefácio do livro Malala a menina que queria ir para a escola escrito por Adriana Carranca, com
ilustrações de Bruna Assis Brasil, publicado pela Editora Companhia das Letrinhas em 2015. 
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Você percebeu que para escrever um livro, uma biografia,  é necessário muita
pesquisa  e  muito  trabalho?  Mas  vale  à  pena,  porque  escrever  pode  ser  uma
aventura  mágica  e  fantástica.  Através  da  palavra  escrita  podemos  conhecer
culturas  e  pessoas  que  com  suas  histórias  de  vidas  nos  inspiram.  Por  isso,
crianças,  é  muito  importante  que  cuidemos  dos  nossos  textos,  revisando-os,

tornando-os mais claros e criativos.  

Atividade 1 

O texto a seguir é uma carta que a própria Malala escreveu para crianças do mundo inteiro. Leia
com atenção! 

Querida amiga, querido amigo, 

Quando criança, eu via na TV um desenho chamado Shaka
Laka Boom Boom.  Era sobre  Sanju,  um garoto  que  podia  tornar
realidade qualquer coisa que desenhasse com um lápis mágico que
tinha encontrado. Ele e seus amigos se metiam em encrencas o tempo
todo  –  mas,  com  a  ajuda  do  lápis  mágico,  sempre  conseguiam
encontrar uma solução. 

Minha infância transcorreu sem grandes problemas. Cresci
no vale do Swat, um lugar lindo no noroeste do Paquistão, com dois
irmãos  mais  novos  e  atrevidos,  uma  mãe  resiliente  e  um  pai
inspirador, que era diretor de uma escola. 

O perigo chegou quando eu tinha dez anos, e as meninas foram proibidas de ir à
escola.  Primeiro,  pensei: “ O que posso fazer? Sou só uma criança”.  Ao ver meu pai
defendendo o direito das meninas à educação, percebi que também tinha uma voz e queria
usá-la. Acreditava e ainda acredito, que todas as crianças devem poder ir à escola. 

Quando somos novos, achamos que não podemos fazer grandes coisas. Confiamos
tudo o que é sério aos adultos. Mas, quando o perigo real ameaçou meu direito de estudar,
eu me senti mais forte que nunca e encontrei o poder na minha voz. No passado, desejei ter
o lápis mágico de Sanju. Hoje sei que, quando encontramos nossa própria voz, qualquer
lápis pode se tornar mágico. 

Espero que minha história inspire você a encontrar magia na sua própria vida e a
sempre defender aquilo em que acredita. A magia está em todos os cantos do mundo – na
sabedoria, na beleza, no amor e na paz. A magia está em você, nas suas palavras, na sua
voz.

Malala  

Fonte: Essa carta e a ilustração que a compõe estão no livro  Malala e seu lápis mágico. Esse livro tem
autoria da própria Malala Youzafzai e as ilustrações são de Kerascoet, foi publicado pela Editora Companhia
das Letrinhas, em 2018. 
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Roteiro para escrever a carta

 Local e data, depois coloque a saudação. 
 Comece a sua carta se apresentando: de onde você vem, quantos anos tem, onde

estuda e o que mais gosta de fazer. Conte a ela da sua escola, fale sobre o CEPAE,
sobre os seus amigos, sobre a sua família. 

 No  segundo  parágrafo  conte  para  Malala  como  você  conheceu  a  história  dela.
Comente sobre os desafios que ela enfrentou na vida. Comente a respeito da coragem
que ela teve ao contar para o mundo que as meninas de seu país estavam proibidas de
ir á escola. 

 Escreva na carta sobre os seus sonhos, o que você deseja para o mundo e o que você
quer ser quando crescer. 

 Pergunte o que quiser a ela, por exemplo: sobre a sua cultura, suas roupas, a língua
que se fala no seu país. 

 Não se esqueça de se despedir e de colocar o seu nome. 
 Inspire-se  na  carta  em que  ela  escreveu.  Veja  como ela  fez,  a  escrita  dela  pode

inspirar a sua. 

Não se esqueça de revisar o seu texto. Observe se não faltou nenhuma
palavra,  se  as  frases  estão  coerentes.  Não  se  esqueça  de  colocar
pontuação.  Ah,  e  não  se  esqueça  do  mais  importante:  use  a  sua
criatividade ao escrever,  para que a sua carta possa tocar o leitor.  A
escrita tem esse poder. Lembre-se do que disse Malala “ a magia está em
você, nas suas palavras, na sua voz. 
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O desafio de hoje é escrever uma carta para a Malala!
Contando  a  ela  um pouco  de  você.  Quem sabe  essa
cartinha não chegue até as mãos dela, hem? Podemos
dar um jeito de descobri como fazer isso. Que tal?  
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANO
3ª ESCALA

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 07

 

DATA DE ENVIO: 22/02/2021
DATA DE ENTREGA: 22/03/2021
Realizar na semana do dia 15 de maço

Professora Joyce 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Olá, turminha do 5º ano!

Quanta coisa aprendemos, não é mesmo?  Conhecemos um conto de fada super diferente.
Aprendemos um pouco sobre biografia mergulhando na história de vida da Malala. 

Há tantas mulheres no mundo e que nos inspiram, não é verdade? Algumas estão pertinho
de nós e fazem parte de nossas vidas: nossas mães, avós, tias, professoras, amigas… Neste
roteiro falaremos sobre a vida de mulheres que nos cercam. 

Lembro que os roteiros deverão ser entregues presencialmente na data agendada no prédio
dos Anos Iniciais ou fotografados e enviados para o meu e-mail joycelaine@ufg.br     

Beijos, 
da Profe. Joyce 

Vida de Soninha 

Em  1961,  no  estado  de  Goiás  em  Goiânia  nasceu  Sônia  Santana  Costa,  que

atualmente tem 58 anos e já se aposentou, depois de trabalhar 27 anos aqui no CEPAE. 

Quando era criança Sônia teve 8 irmãos, mas um infelizmente faleceu. Na infância

ela brincava de amarelinha, bola, finca, bolinha de gude, gostava de subir no pé de amora.

Gostava de ouvir as histórias que seu padrinho, mas nunca ouvia o final, pois dormia antes.

Os seus tempos de menina foram felizes, pois brincava bastante e não tinha as preocupações

da vida adulta, coisas de gente mais velha, arrumar casa, preocupar com comida, cuidar de
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filhos… Mas não pense que ela deixou de brincar só porque ficou adulta. Na escola ela

ensinava os seus alunos brincando. 

Com sete anos Sônia entrou na escola e foi lá que decidiu ser professora: em seu 1º

ano de escola  Sônia  levou um tapa no rosto  de sua professora  e jurou nunca mais  ser

professora. Por conta do ocorrido, mudaram-na de turma, então encontrou lá mesmo uma

professora tão amorosa quanto carinhosa e por isso decidiu ser o que foi durante anos: uma

professora maravilhosa. 

Mas Sônia não estudou só em uma escola, mas sim, em quatro: na 1ª fase estudou

no Colégio Estadual Dom Abel, na Escola Bezerra Menezes; na 2ª estudou no Educandário

Moderno; no Ensino Médio estudou no colégio Pré-universitário; já na Graduação foi para

as universidades Católica e Federal de Goiás; o mestrado e o doutorado ela fez aqui na

UFG. 

Sônia é casada com o Ataíde há 31 anos, ele é professor de história do CEPAE. Eles

se conheceram bem jovens em um projeto da Universidade. Do amor dos dois nasceram

Lucas e Artur,  seus filhos. Eles foram felizes trabalhando juntos no CEPAE por muitos

anos. Ela era professora dos menorzinhos  no 1º e 2º anos e ele professor dos maiores do 4º

e 5º anos. 

Faz  muitos  anos  que  Sônia  é  professora,  trabalhou  em outras  escolas  além  do

CEPAE.  Ela  sempre  foi  muito  carinhosa  com  todos  os  seus  alunos  e  alunas,  nós  a

chamamos  de  “Professora  Soninha”,  porque  ela  é  linda  com  seus  cabelos  curtinhos,

pequenina e usa óculos.  A professora Soninha é  uma grande mulher, ensinou a mim e a

muitas outras pessoas a ler e escrever e eu vou amá-la para sempre. 

Liv de Pellegrin 
5 ano B

O texto que você acabou de ler é da Liv de Pellegrin, ela foi aluna do 5º ano
no CEPAE, em 2019. O que Liv escreveu é uma pequena biografia de uma
pessoa que ela admira e que fez parte de sua vida: a professora Soninha.
Assim como a Liv, tenho certeza que muitas mulheres importantes fazem
parte da vida de vocês. A ideia aqui é escrever uma pequena biografia sobre
elas. Mas quem são essas mulheres? Nossas avós, mães, tias, madrinhas,

professoras, mulheres importantes da sua vida... 
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Mas para escrever o texto é importante fazer algumas perguntas para a mulher que

você escolher. 

1. Onde nasceu, quantos anos tem, qual é o seu trabalho, se tem filhos.
2. Como foi sua infância? Do que brincava quando era menina? Como era a sua vida nos

tempos de menina? 
3. Em que trabalha ou já trabalhou na vida? 
4. Quais foram os dias mais felizes de sua vida? 
5. Quais os seus sonhos? O que você deseja da vida? 

Atenção! Escreva  as  respostas  no  seu caderno de Português,  você vai
precisar  delas  para  construir  o  seu  textos  biográfico.   Não precisa  me
enviar essas anotações, elas servirão apenas para te ajudar a escrever o seu
texto. 

Depois de tomar nota das perguntas. Construa o seu texto!  

Roteiro para escrever o texto

 Título
 No primeiro parágrafo escreva as informações: o nome da pessoa que você escolheu,

onde nasceu, quantos anos tem, qual é o seu trabalho, se tem filhos…
 No segundo parágrafo  conte  sobre  a  infância  dessa  pessoa,  como foram os  seus

tempos  de  menina,  as  suas  brincadeiras,  se  teve  uma  infância  feliz  ou  com
dificuldades. 

 No terceiro  parágrafo  escreva  quais  foram os  dias  mais  felizes  dessa  pessoa,  os
momentos importantes que viveu, as suas conquistas. 

 Por último, escreva quais são os seus, o que ela ainda deseja da vida. 
 Não esqueça de reler o que você escreveu, observe se as palavras estão corretas e

tente substituir as palavras repetidas. 
 Inspire-se no texto da Liv para escrever o seu. 
 Ilustre o seu texto. 
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