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Português | Educação Literária: 

● Ouvir ler obras literárias e textos de tradição popular. 
● Antecipar o desenvolvimento da história por meio de 

inferências reveladoras da compreensão de ideias, de 
eventos e de personagens. 

 

   

 

 

O João e os Monstros 
 

 

 

1.º e 2.º anos 

 

1. À noite, no teu quarto, quando apagas a luz as sombras aparecem.  

Torna-te um caçador de sombras e descobre as figuras que elas escondem. 

Como por exemplo: Animais, objetos, personagens de histórias, super-heróis… 

(Podes levar alguém contigo nesta viagem.) 

 

 

2. Será que é possível tapar uma Sombra?  

Escolhe um objeto e coloca-o num lugar onde se veja a sua sombra. Depois, 

tenta tapar a sombra desse objecto (tapa só a sombra, não o objeto). Podes 

,  
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utilizar um pano, uma caixa, um pouco de terra (se tiveres) e/ou outras coisas 

que te pareçam bons esconderijos. Conseguiste? 

 

  

3. Pede a um adulto que projete a luz do candeeiro da mesinha de cabeceira 

num pedaço de parede lisa e descobre as sombras do teu corpo e as formas 

que ele desenha. (Aproxima, afasta, movimenta…)  

 

Desafio 

 

Se não acreditas em monstros, este desafio não é para ti.  

Se acreditas, segue as pistas e descobre o que está escondido para ti. 

 

1. Pega na última folha de um dos teus cadernos e com o lápis da cor de que 

menos gostas desenha uma forma geométrica (grande, de forma a 

preencher bem a folha); 

2. Dentro dessa forma desenha três lentes que permitam a essa figura ver, uma 

curva que permita cheirar e um buraco que permita morder; 

3. Fora da forma geométrica acrescenta um número par de algo que permita 

à figura ouvir e um número ímpar correr a sete pés;  

4. Está quase a descoberto. Se quiseres, agora preenche com cores, ou 

acrescenta algum elemento que aches que falte e …. 

5. Por último, dá-lhe um nome “escanifobético” (oh! Uma palavra estranha, 

podes ir ver ao dicionário) e acrescenta-lhe super poderes… FINALMENTE, aí 

está ele... 

6.  APRESENTO-TE o monstro que vive dentro da tua imaginação.  

 

Assombra-te! 

 


