
EXEMPLO DE ROTEIRO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

 

Materiais necessários: um desenho de uma onça, de outros animais e um 

desenho de um jabuti. Pode ser também bichinhos de pelúcia. 

 

  Um dia uma onça caiu de cima de um pau e foi obrigada ficar de cama 

durante alguns dias. 

(fazer o gesto com o bichinho de pelúcia – onça -  caindo de cima de uma 

árvore e depois, deitado com dor). 

Como todos os bichos tinham medo dela, ninguém a visitava e ela começou 

até a passar fome. 

(fazer a voz da onça - bichinho de pelúcia - dizer “ai, que fome”) 

Uma tarde o jabuti passou por perto da janela da onça e ela lhe pediu que 

avisasse a todos os animais que ela estava à morte e que queria vê-los antes de 

morrer, e despedir-se deles. 

(Pegar algo que represente o jabuti e fazer a onça dizer a ele “Avisa todo o 

mundo que eu vou morrer e quero me despedir de todos, quero ver todo 

mundo antes de morrer!”) 

O Jabuti foi avisar todos os bichos. 

(fazer o Jabuti gritando, fazer uma voz mais fina: “Pessoal, pessoal! A onça vai 

morrer! Ela quer se despedir de todo mundo! Vamos lá, tadinha da onça!”) 

Pouco a pouco, os bichos vieram visitar a onça. 

(fazer alguns bichinhos de pelúcia chegando perto da onça) 

Cada um que chegava perto dela e perguntava se estava melhor, ela dizia 

que sim e... 

(dar uma pausa grande e depois falar bem alto): 

comia o visitante! (fazer a onça grunhindo, abocanhando o visitante) 

Assim a onça fez durante vários dias, matando a fome e até engordando. 



Um dia o jabuti, que não era nada bobo, foi ver a onça. (Falar mais baixo, com 

voz de medo) 

(Fazer o jabuti chegando perto da casa da onça, bem devagarinho) 

(falar quase sussurrando) Antes de entrar na casa dela, porém, observou 

bem as condições de entrada e saída, descobrindo que só havia rastros de 

entrada de bicho e nenhuma de saída. 

(falar mais alto e de forma decidida, fazer o objeto que representa o Jabuti 

indo embora rápido) Tratou logo de fugir dali e não quis saber de visitar onça 

nenhuma. 

 


