
 

Contos de Andersen 
Proposta de trabalho  

1. Apresentar o autor (sugestão: 
http://nonio.eses.pt/contos/andersen.htm?j=0&k=
1&som_corrente=_global%2Ess) 

2. Levar alunos a enunciar títulos da bibliografia do 
escritor através da utilização de imagens – v. anexo.  

3. Usar conhecimentos prévios acerca do conto “A 
princesa e a ervilha” e pedir que ordenem os 
acontecimentos (slide 9 do anexo). 

4. Ler conto “A princesa e a ervilha” e confrontar com 
respostas ao exercício anterior. 

5. Escolher provérbio que melhor se adapta à história 
(slide 9 do anexo). 

Luísa Pires, 2013-14 

http://nonio.eses.pt/contos/andersen.htm?j=0&k=1&som_corrente=_global%2Ess
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6.   Ouvir gravação do som de rouxinol e pedir 
para o descreverem; identificar a ave e 
introduzir conto “O rouxinol e o imperador”. 
Localizá-lo no tempo (cronológico e histórico)e 
no espaço (físico e cultural) – slide 8 do anexo. 

7. Mostrar imagens (slides 12 a 15 do anexo) e 
pedir a alunos para anteciparem história. 

8. Ler conto “O rouxinol e o imperador” (ir 
confrontando com imagens e antecipações dos 
alunos). 

9. Sugestões para trabalhos posteriores: 
“Faz a capa para uma destas histórias” 

OU 

“Imagina uma conversa entre o rouxinol e o Imperador num dos seus encontros” 

OU 

“Escreve uma carta ao rouxinol, pedindo-lhe que visite o nosso país” Luísa Pires, 2013-14 



ANEXO 



Nasceu no dia 2 de abril, hoje Dia 
Internacional do Livro Infanto-
juvenil. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/HCA_by_Thora_Hallager_1869.jpg


Mais de 150 contos em 145 línguas… 

ERA UMA VEZ… 









Ordena os eventos 
• Num dia de terrível tempestade, uma jovem princesa 

apareceu toda encharcada. 

• O príncipe finalmente casou com a princesa. 

• A princesa acordou cheia de marcas negras no corpo. 

• O príncipe viajou pelo mundo à procura de uma princesa. 

• A rainha colocou uma ervilha na cama da princesa. 
 

 

Qual o provérbio que se adequa à história? 
 
• Quem tudo quer tudo perde. 
• As aparências iludem. 
• Grão a grão enche a galinha o papo. 



Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=RfmY--QnbcQ
https://www.youtube.com/watch?v=RfmY--QnbcQ


CHINA 

JAPÃO 

ANTECIPAÇÃO 











Faz a capa para uma destas histórias 
 
OU 
 
Imagina uma conversa entre o rouxinol e o Imperador num 
dos seus encontros. 
 
OU 
 
Escreve uma carta ao rouxinol, pedindo-lhe que visite o nosso 
país. 


