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           Atividade de Língua Portuguesa 

           Continuando a história 

Objetivo:  

Incentivar o hábito de ouvir histórias, possibilitar o posicionamento 

perante uma situação-problema e estimular a reflexão sobre possíveis soluções 

para o caso. 

Material: História infantil-Cinderela 

Abordagem principal: produção de texto e questionário sobre a 

história. 

Desenvolvimento: 

Fazer um levantamento com os alunos sobre as histórias que eles 

conhecem. 

Orientar os alunos para que prestem muita atenção na leitura que 

será feita em seguida, pois ao final, eles terão que produzir uma atividade 

relacionada ao conto narrado. 

Fazer a leitura em voz alta da história: Cinderela. 

Responder as questões sobre a história. 

Solicitar que criem e escrevam uma continuação à história da 

Cinderela. 

O professor poderá apresentar para classe o desfecho da continuação 

da história produzida por alguns alunos. 

 

 

 

Orientações:  
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ESCOLA:___________________________________________ 

NOME: ___________________________________________ 

DATA: ______/_____/________ 

        SEGUNDA           TERÇA              QUARTA            QUINTA                SEXTA 

Filme: Cinderela 

1. Assinale a alternativa que explica porque o pai de Cinderela casou-se novamente, 

após a morte de sua esposa? 

a.(  ) porque ele estava apaixonado. 

b.(  ) porque a Cinderela queria uma madrasta. 

c.(  ) porque o pai de Cinderela não queria que no futuro ela ficasse sozinha. 

 

2. Descreva psicologicamente a madrasta da Cinderela. 

 

 

3. Como a Cinderela era tratada por suas irmãs? Explique. 

 

4. Por que o rei (pai do príncipe) promoveu uma festa no reino? 

a.(  ) para festejar o natal. 

b.(  ) para que seu filho escolhesse uma namorada. 

c.(  ) para que seu filho escolhesse uma noiva. 

 

5. Quando souberam da festa, as irmãs de Cinderela ficaram felizes e: 

a.(  ) convidaram a Cinderela para ir ao baile com elas. 

c.(  ) obrigaram a Cinderela a arrumá-las com os mais belos vestidos. 

d.(  ) chamaram a Fada Madrinha para ajudar a Cinderela. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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6.Todos foram ao baile menos Cinderela que ficou em casa chorando e muito triste, 

mas de repente: 

a.(  ) apareceu uma bruxa que jogou um feitiço na Cinderela para ela ir ao baile. 

b.(  ) apareceu uma Fada Madrinha quer consolou a Cinderela fazendo ela entender 

que era impossível ela ir ao baile. 

c. (  ) apareceu uma Fada Madrinha que transformou os trapos de Cinderela em um 

lindo vestido e de uma abóbora fez surgir uma carruagem linda e luxuosa. 

 

7. A Fada Madrinha advertiu a Cinderela que ela deveria: 

a.(  ) voltar para casa à meia-noite , pois a essa hora o encanto terminaria. 

b.(  ) ficar até amanhecer no baile, pois assim ela iria conquistar o príncipe. 

c.(  ) dizer ao príncipe que ela era pobre. 

 

8. Assinale a alternativa incorreta. 

Quando Cinderela chegou ao palácio: 

a.(  ) todos ficaram encantados com sua beleza. 

b.(  ) as irmãs não a reconheceram, tal era sua formosura . 

c. (  ) o príncipe só dançou com ela. 

d. (  ) a madrasta a reconheceu na hora e a fez ir embora do baile correndo, por isso 

ela perdeu seu sapatinho de cristal. 

 

       Observe a cena abaixo e escreva uma frase de acordo com a  história da 

Cinderela: 

   

 

 

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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ESCOLA:___________________________________________ 

NOME: ___________________________________________ 

DATA: ______/_____/________ 

        SEGUNDA           TERÇA              QUARTA            QUINTA                SEXTA 

Produzindo! 

Agora que você já sabe toda história da Cinderela, escreva o final da história 
lembrando dos detalhes que o seu professor contou. 

 


