
Sugestões para explorar a história 
 

 

Chapeuzinho Amarelo conta a história de uma       
garotinha amarela de medo. Tinha medo de tudo, até         
do medo de ter medo. Era tão medrosa que já não se            
divertia, não brincava, não dormia, não comia. Seu        
maior receio era encontrar o Lobo, que era capaz de          
comer “duas avós, um caçador, rei, princesa, sete        
panelas de arroz e um chapéu de sobremesa”. Ao         
enfrentar o Lobo e passar a curtir a vida como toda           
criança, Chapeuzinho nos ensina uma valiosa lição       
sobre coragem e superação do medo.  

 
Como sugestão de pesquisa e inspiração seguem alguns links de propostas e            

atividades que podem contribuir para o planejamento após monitoramento, lembrando que           
os materiais apresentados devem ser analisados e adaptados criteriosamente,         
conforme os níveis em que os estudantes se encontrem, levando em conta a             
flexibilização. 
 
 
Chapeuzinho Amarelo - história no slideshare 
https://www.slideshare.net/nadiechristina/chapeuzinho-amarelo/11 
 
 
Propostas no portal do professor: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=54762 
 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=10154 
 
 
 
Atividades pedagógicas - Blogs com diversas sugestões 
http://inspiracoeseducativas.blogspot.com/2013/10/quebra-cabeca-chapeuzinho-amarelo.htm
l 
 
http://paula-lyu.blogspot.com/2015/11/chapeuzinho-amarelo.html 
 
http://princesa212012.blogspot.com/2012/08/lancamento-do-livro-chapeuzinho-amarelo.html 
 
http://bibliotecamunicipaldebrumado.blogspot.com/2013/10/projeto-contacao-de-historias.htm
l 
 
 
 
Dobraduras e recortes 
http://so-para-menores.blogspot.com/2012/09/chapeuzinho-amarelo.html 
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Pinterest - diversos 
https://br.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=chapeuzinho%20amarelo%20atividade
s&eq=chapeuzinho%20amarelo&etslf=9049&term_meta[]=chapeuzinho%7Cautocomplete%7
C0&term_meta[]=amarelo%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=atividades%7Cautocomplet
e%7C0  
 
 
Projeto - Conhecendo as histórias de Chapeuzinho vermelho e Chapeuzinho Amarelo 
http://www.conteudoseducar.com.br/conteudos/arquivos/3721.pdf  
 
 
Sequência didática: 
http://professoraangelapinheiro.blogspot.com/2013/06/sequencia-didatica-chapeuzinho-verm
elho.html 
 
 
Música “Enquanto Seu Lobo não vem” 
//www.youtube.com/watch?v=9amuUt4w0zg 
 
 
Outras sugestões de obras de literatura : 
  

 
E se o chapeuzinho de Chapeuzinho Vermelho não        
fosse vermelho? E se o Lobo fosse bonzinho? E se          
houvesse um romance entre o Caçador e a Mãe? E          
se tudo fosse um plano diabólico da Avó? Com         
algumas mudanças, os autores buscaram     
transformar a história da Chapeuzinho Vermelho. Em       
'Chapeuzinhos Coloridos', a heroína pode ser uma       
menina que sonha em ser famosa, outra que é         
caçadora, ou ainda outra que adora comer (e seu         
prato preferido é bisteca de lobo). São seis meninas         
diferentes que convidam os leitores a inventar a sua         
própria maneira de ir pela estrada a fora.  
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Quem tem medo do Lobo Mau? Através de vários         
clássicos infantis com este personagem nada      
amigável, o autor nos conta, com muito humor,        
histórias de Lobo de arrepiar! Aliás, o Lobo voltou!         
Mas será que ele ainda mete medo? 
 
Teatro: 
https://www.youtube.com/watch?v=I3NiKSWKYFI 
 

  

 
 
Então, você pensa que conhece a história da        
Chapeuzinho Vermelho? Às vezes, as coisas não       
são como parecem ser. Quando o Lobo escreve à         
Chapeuzinho Vermelho pedindo que o ensine a ser        
bom, ela fica eufórica. Mas, assim que o Lobo, agora          
bonzinho, torna-se uma celebridade, Chapeuzinho     
Vermelho, ciumenta, decide fazer alguma coisa.      
Uma variedade de papéis e de novas texturas        
complementa esta divertida história!  

 

 
 
 
 
Será que a história dos três porquinhos ocorreu        
daquele jeito mesmo? Dando a palavra ao lobo, que         
naturalmente narra os acontecimentos do seu ponto       
de vista, Jon Scieszka consegue reforçar a       
"veracidade" da história original, contar uma história       
nova e engraçada e dar às crianças a oportunidade         
para demonstrar que compreendem muito bem as       
coisas. 



 

 
 
 
Um lobo faminto chegou a uma fazenda, em busca         
de alimento. Ficou surpreso ao ver que ali os animais          
eram muito instruídos e até meio esnobes. Para se         
aproximar deles, o único jeito foi aprender a ler. E a           
partir de então nunca mais o lobo foi o mesmo. Com           
leveza e bom humor, o autor mostra que saber ler é           
muito mais do que saber juntar letras. 
 
 

   
 
 
 
Ao visitar a vovó, Chapeuzinho Vermelho desvia-se       
das flores e vai apreciar animais e plantas do         
Cerrado. Encontra o lobo-guará, que, a pedido de        
Anhangá (o espírito do mal), deve substituir o lobo         
mau. Acontece que o lobo-guará, por mais que se         
esforce, não consegue fazer grandes maldades e       
acaba modificando toda a história.  
 

 
 


