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TEMA: “Perséfone e o mito da origem das estações”
Material necessário:
1 exemplar do livro
Folhas de papel e lápis de carvão
Cartolina ou quadro de feltro + pequenos cartões (imprimir anexo)
1 romã escondida num saco para que os leitores não a vejam
(opcional: computador)

Trabalho a desenvolver:

1.

Observar o quadro das frutas (anexo). Pedir para referir o que distingue o limão das restantes
frutas, de acordo com os dados do quadro (a maioria das frutas tem um tempo próprio; o
limão existe todo o ano). (5 minutos)

2.

Referir que o mito que o livro de hoje apresenta tem exatamente a ver com o tempo das
coisas que é determinado pelas estações do ano. Além disso, pretende explicar, de forma
mágica, como nasceram as estações do ano. (1 minutos)

3.
4.
5.

Ler a página 93 e 94 até ao final do primeiro parágrafo. (2 minutos)

6.

Voltar a observar o quadro das frutas. Pedir para indicar qual a fruta que, habitualmente, se
come entre outubro e novembro? (romã) (2 minutos)

7.
8.

Abrir a romã. Observar como ela é constituída por pequenos bagos. Dar a provar. (5 minutos)

Selecionar um voluntário para resumir a ação. (3 minutos)
Pedir uma breve definição de cada uma das personagens deste mito (escrever num quadro
ou pedir para o fazerem oralmente): (5 minutos)
a. Perséfone: (a deusa, irmã de Atena, que foi raptada por Hades)
b. Hades: (deus do mundo inferior e dos mortos)
c. Deméter: (mãe de Perséfone e deusa da agricultura)
d. Zeus: (deus dos deuses)

Dizer que, segundo o mito, foi um destes bago que prendeu Perséfone a Hades. Esta fruta
tem, então, um papel mágico nesta história. Ler excerto da página 121 a partir de “Exato!”. (10
minutos)

a. De acordo com o mito, qual a personagem responsável pela origem das estações do
ano? (Hades.)

9.

Conhece melhor a história de Hades, ouvindo as páginas 115 a 119 (até separador)
a. Com quem dividiu Hades o mundo? (Com os seus irmãos Zeus e Poséidon.)
b. Que parte lhe coube? (O mundo inferior)
c. Qual é o seu animal de estimação? Como se chama? Qual a sua particularidade?
(Cérbero, o cão. Tem três cabeças)

10.

[OPCIONAL Visitar o site Olimpvs.net, secção Mitologia, e ler a versão do mito da Origem das
Estações, da responsabilidade do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras, e a
rede Olimpvs.net, deixando uma mensagem na mesma] (10 minutos)
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