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Apresentação
Repleta de magia, esta narrativa possui ilustrações e texto que transportam o leitor para o maravilhoso mundo da 
literatura infantil. O livro conta a história de Kianga, uma bela e jovem princesa. Ao encontrar um ninho repleto 
de pedras preciosas, ela é atingida diretamente nos olhos por uma luz cujo brilho intenso compromete sua visão.

Justificativa
Amor, ternura, traição, inveja e cobiça são alguns dos sentimentos abordados pela historinha. Também são 
explorados valores como justiça, paciência e sabedoria, extremamente relevantes para a formação do caráter. Nas 
atividades, o professor pode enriquecer as discussões falando sobre assuntos relacionados à pluralidade cultural.

Projeto pedagógico 
Como conscientizar os alunos sobre a ética e os valores morais; como estabelecer critérios para o enfrentamento 
de obstáculos.

Temas secundários
Cultura, floresta, castelo, magia, casamento e família.

Temas transversais
Ética, saúde, pluralidade cultural e meio ambiente.

Indicação
A partir do 4º ano.

Áreas de conhecimento
Arte, Literatura e Língua Portuguesa, Ciências Naturais e Sociais, História e Geografia.

*Beatriz Tavares de Souza é mestre em Linguística Aplicada e pós-graduada em Língua Portuguesa pela PUC-SP. 
Tem licenciatura plena em Língua Portuguesa e é bacharel em Língua Espanhola, também pela PUC-SP.

A princesa, o pássaro e a sabedoria
Autor: Alexandre Carvalho
Ilustrações: Veruschka Guerra
Elaboração do Projeto: Beatriz Tavares de Souza
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Objetivos
Desenvolver nos alunos a oralidade e a habilidade para escreverem/produzirem seus próprios textos. A partir do 
conhecimento de mundo de cada um, ajudá-los a relacionarem a narrativa com diversas manifestações culturais.

Antes da leitura
Sugerimos que o professor comente sobre os possíveis ensinamentos que podem ser transmitidos por uma 
história do mundo encantado. Converse sobre os sentimentos das pessoas. Pergunte o que eles representam 
para a formação do caráter humano.

Iniciando a leitura
Você e seus alunos podem manusear o livro, observarem as imagens, as cores, o nome da obra, da editora e 
os dos autores. Em que ano o livro foi publicado? Ajude os estudantes a perceberem as primeiras impressões 
causadas pela obra verificando se compreenderam o que as ilustrações estão representando. Qual é a sua 
opinião sobre os traços, cores etc.?
Pergunte à classe: Vocês sabem que tipo de material a ilustradora utilizou para fazer os desenhos? Giz de 
cor? Giz de cera? Lápis? Tinta a óleo? O que será que o autor Alexandre Carvalho quis dizer com o título A 
princesa, o pássaro e a sabedoria?
Ainda como sugestão, faça uma leitura em voz alta e depois solicite aos alunos uma silenciosa. Em seguida, 
peça-lhes que, a lápis, sublinhem de leve as palavras desconhecidas ou que por acaso não consigam ler. É 
interessante revezar a leitura entre eles e você, pois o intuito é chamar a atenção do estudante para observar 
a entonação e a pontuação corretas.
Crie estratégias para compreender a história, levante hipóteses, incentive os alunos a se manifestarem. 
Pergunte: Houve algum trecho que você não tenha entendido direito? Qual a sua opinião sobre a narrativa?

Atividades
 1. Organize os alunos em dupla e peça para analisarem os elementos do texto a partir das perguntas:

a. Como é composto o texto? Em verso, prosa? ________________________________________________
b. Quem são os personagens? _______________________________________________________________
c. Como o rei era perante o povo? ___________________________________________________________
d. A irmã dele era amorosa? Piedosa? Invejosa? ________________________________________________
e. Como crescia Kianga? ___________________________________________________________________
f. Griô era um homem velho? Jovem? Sábio? Corajoso? _________________________________________
g. Por que foi escolhido o nome Kianga? Para a rainha, o que ele significava? _______________________

2. Releia os textos respondendo as seguintes questões:
a. Por que o rei estava preocupado com o futuro de seus súditos? Qual surpresa a rainha ofereceu a eles? 
b. Por que a irmã do rei não gostou do fato de a rainha ser mãe?
c. Qual foi o comportamento do rei perante a rainha e sua filha recém-nascida? Decepção? Raiva? 
Amor? Alegria?
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d. O livro nos mostra como uma pessoa invejosa se comporta em relação à outra. Encontre o trecho que 
revela o comportamento causado por esse sentimento e escreva sua opinião.

3. Escolha a alternativa correta.

Para você, por que a princesa saiu de perto da ama para ver o brilho vindo do meio das árvores?
(   ) A princesa estava encantada com o brilho da luz.

(   ) A princesa era muito curiosa.

(   ) A ama era distraída, e a princesa, muito esperta.

4. Responda:

a. Como a menina ficou ao se deparar com um ninho de pedras multicoloridas? Maravilhada?

b. O que ela decidiu fazer? O que aconteceu com a princesa quando sua mão tocou a pedra mais 
brilhante? Por quê?

Oralidade
Para refletir e discutir com o colega:

Voltando à leitura
Releia o texto e responda:

1. Que consequência sofreu a princesa por ter deixado a ama e seguir o brilho da luz? ________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Kianga ficou totalmente cega ou apenas não enxergava com nitidez? ___________________________
__________________________________________________________________________________________

3. O que o rei e a rainha sentiram ao ver a situação da princesa? __________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Enquanto as pessoas ao redor da menina estavam agitadas, como ela se mantinha? Igualmente agitada? 
Revoltada? Serena? Agressiva? _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5. Ao sair pelos arredores do palácio, como a princesa se manifestava? Com palavras de afeto, de sabedoria, 
de ordem? ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Você teria coragem de sair de perto dos seus pais ou de outro adulto para ver 
algo desconhecido? Você já passou por situação semelhante à da princesa? 

Se sim, como foi? Sentiu medo? Qual(is) foi(ram) a(s) consequência(s)?
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É chegada a hora da festa
1. Agora, no seu caderno, desenhe e descreva como foi a festa de aniversário de 15 anos de Kianga.

2. Converse com seu colega: Você já teve curiosidade em conhecer um palácio real? Como seria participar 
de uma festa de princesa? Que roupa você usaria? Que presente de aniversário você daria a Kianga?

Mapeando o texto
1. De todos os convidados, a princesa demonstrou interesse em se aproximar de Griô. Por quê?

2. Qual foi o pedido feito ao Griô pela princesa?

3. Por que ela queria levar a caixa com as pedras?

4. Pinte as figuras usando as cores das pedrinhas da história.

5. Complete: 

“A princesa estava diante de _____________________. Cada uma delas com ______________________
_________________________________. Seu coração de menina não foi capaz de __________________
______________________________________________________. A pedra da ______________________, 
aquela que a princesa tocara anos atrás, enchera seu coração de __________________________ que 
sua visão exterior se tornara ______________________________. As demais pedras trazidas pelo Griô 
possuíam beleza singular, mas tal beleza não se comparava à beleza da __________________, que, 
agora, estava desaparecida”.

Para pensar com o colega
Podemos conceituar a inteligência como sendo a faculdade que nos permite entender, pensar, raciocinar. Os 
inteligentes têm conhecimento profundo sobre algo e são capazes de compreender assuntos bem complexos. 
Do mesmo modo, a sabedoria é a soma de conhecimentos, de prudência, bom senso e juízo. Há até quem 
diga: “As pessoas sábias são as que têm conhecimento inspirado pelas coisas divinas e humanas”.

1. Em sua opinião, todo mundo faz uso da sabedoria para praticar o bem? Sim? Não? Por quê? ________
__________________________________________________________________________________________

2.  De acordo com a história, a princesa pediu ao Griô que voltasse ao palácio e a orientasse sobre como 
ela deveria usar sua sabedoria. Por que ela fez tal pedido? ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Buscando em outros livros, podemos conhecer a biografia de alguns cientistas que usaram a sabedoria para o 
bem e muito fizeram para ajudar a humanidade.

3. Abaixo você encontra o nome de algumas pessoas merecedoras de destaque no meio científico.
Pesquise e marque, na frente de cada um dos nomes, a respectiva descoberta/invenção feita:

4. O desejo da princesa ao pedir orientação ao Griô agradou o rei? Por quê?

5. O que o rei determinou em relação à princesa, ao Griô e ao palácio?

6. O que a princesa percebeu quando estava perto da janela de seu quarto?

7. O que representava o pássaro na vida da jovem Kianga? E sua tia, a irmã do rei?

8. Griô escolheu o amor verdadeiro e desprezou os sentimentos da irmã do rei.

a. O que sentia a irmã do rei pelos outros?

b. O que você entende por amor verdadeiro?

9. Escreva ou desenhe: no livro, como é a história narrada sobre a vida do filho de Griô?

10. O que representou a sabedoria da tia, a irmã do rei, na vida das pessoas do reino? E a sabedoria da 
princesa Kianga?

Desvendando a linguagem do texto
1. Interprete os trechos grifados retirados do livro:

a. “O tempo dos frutos parecia ter passado, quando (...).”

b. “Afinal, a rainha já havia ultrapassado o tempo da maternidade (...).”

c. “A irmã do rei, na escuridão do seu coração, logo percebeu que o pássaro que visitava a princesa não 
era uma ave comum.”

d. “E foi através dos olhos do coração que ela e seu esposo, anos mais tarde, governaram o povo 
daquele pequeno reino.”

Vocabulário
Procure primeiramente no texto, para depois recorrer ao dicionário, o significado das palavras:

Especial Formação de Professor

exceto  varão  espaldar divisar  nitidez  extenuado
vetado banidos trinar  imposto umbral longínquos
velados recuar  terminantemente  metamorfose 

Albert Einstein
Albert Sabin
Alberto Santos Dumont
Euryclides de Jesus Zerbini
Osvaldo Cruz
Thomas Edison
Vital Brasil
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Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para 
a mediação do trabalho pedagógico com a obra A princesa, o pássaro e a sabedoria, 
da PAULUS, e que não pretendem ser determinantes no trabalho desenvolvido em 
sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades espe-
cíficas de sua turma.

Exercitando a gramática
1. Dê os antônimos dos adjetivos e substantivos da frase:

“Kianga crescia bela e saudável como desejavam seus pais e quase todos   
a sua volta.”

2. Passe para o singular:

“Passados três dias, e cercada de cuidados especiais, a princesa começou     
a dar sinais de que despertaria.”

3. Encontre os verbos, substantivos e adjetivos e marque-os com três
cores diferentes:

“A menina estava muito feliz e ansiosa com toda a movimentação. Por ter 
escolhido o amor verdadeiro — e desprezado os sentimentos da irmã do rei —, 
seu filho, ainda menino, fora transformado num pássaro.”

Um assunto puxa o outro
O livro mostra o que há de melhor ou pior nos sentimentos: somos capazes de 
doar amor, sermos tolerantes, dedicados, serenos. Em contrapartida, também 
podemos nos contaminar pelo ódio, inveja e vaidade.
Voltando para a nossa realidade, busque em noticiários, converse com seu 
professor, seus pais e colegas e avalie o que existe de melhor e pior nas 
pessoas da sociedade. Exemplifique, monte um painel ou escreva um texto 
sobre a sua pesquisa.

Desafio
Convide seu colega de dupla a buscar a pedra da sabedoria perdida. 
Como? Tentando analisar o que ele tem feito às pessoas e a você 
mesmo. Encontrou? Então, que tal criarem uma história bem bacana?

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades e atendimento às propostas de trabalho 
(individuais ou em grupos).
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Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br


