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CUBES
Story

o aprender brincando!

Cubos Prontos!

Os alunos do Primário II  aliaram o 
aprendizado sobre o texto narrativo 
à leitura de livros infantis para 
realizar a divertida e educativa 
atividade de criar histórias em 
cubos. A “brincadeira” é uma forma 
de estimular os alunos a 
interpretarem a leitura. O story cube 
ou o cubo história, é uma 
ferramenta online que permite que 
uma única história ganhe seis faces 
ao ser dividida entre personagens, 
local de acontecimento, conflito 
principal, resolução do conflito, 
tema e parte favorita, disponível no 
site www.readwritethink.org. 
Quando todos os elementos da 
história estão completos, é possível 
imprimir o cubo e montá-lo.

A atividade foi desenvolvida pelos 
alunos do Primário II. Depois de ler 
livros em Português e em Inglês, cada 
aluno escolheu a sua história preferida 
para transformá-la em um story cube 
que ganhou forma depois de ser 
impresso, recortado e colado. “O cubo 
foi desenvolvido para o estudo da 
narrativa e da produção de resumos de 
textos. A atividade está ligada aos 
livros lidos durante o trimestre, isso 
contribui para o desenvolvimento da 
coordenação motora por meio do 
exercício de recortar e colar”, explica a 
professora do Primário II B, Gabriela 
Manaia.

O livro escolhido para ser adaptado em 
um story cube poderia ser em Inglês ou 
em Português, mas o cubo foi escrito em 
inglês. “Em Português, estamos 
estudando o texto narrativo e 
começamos a trabalhar a resenha de 
livros. Então, para criar uma experiência 
diferente, em Inglês, optamos pela 
interação oferecida pelo story cube. E 
eles adoraram recortar e montar o 
cubo”, conta a professora do Primário II, 
Tereza.  

Agora prontos, os cubos são 
utilizados durante as aulas no 
book talk,  ocasião em que cada 
aluno indica um livro aos 
colegas de classe, mas sem 
contar o final da história, é 
claro! 
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“O livro que escolhi 
conta a história de um 
espião e eu gostei muito 
de fazer o story cube” 
Roberto Caliani Janeiro 
Filho, Primário II C.

“O livro que eu li e escolhi para fazer o story cube 
foi o Judy Moody: Judy de bom humor, Judy de 
mal humor,  sempre Judy Moody. Nós entramos no 
site, escrevemos tudo o que pedia sobre a história 
e depois imprimimos e montamos o cubo”, Maria 
Fernanda de Oliveira Souza, aluna do Primário II B.

“O meu livro se chama Reino Animal. É um livro 
em Português e fala sobre animais e tem a 
classificação dos peixes, das aves, dos répteis e 
outros. O que eu mais gostei no story cube foi 
poder montar o cubo e descobrir as várias partes 
da história”, Caio Travain, Primário II B. 

“Eu fiz o story cube sobre o livro 
Animals and School, um livro em inglês. 
Eu gostei de aprender a fazer um cubo e 
de aprender quais são as partes de 
história, em inglês. Agora, nós vamos 
compartilhar o cubo com os nossos 
amigos para eles verem o que nós 
fizemos”,  Sara Calixto de Souza, 
Primário II C.

“A minha história era inglês, sobre 
um cachorro e um menino. O que eu 
mais gostei do livro foi que o menino 
tentou limpar o cachorro e o 
cachorro não deixava! Para fazer o 
story cube nós imprimimos e 
montamos o cubo, foi bem legal”, 
Gabriela Salgado, Primário II A.


