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NO LABIRINTO  

DO MINOTAURO 
 

GUIÃO 

 

DESTINATÁRIOS: dos 8 aos 13 anos 

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 28   

DURAÇÃO PREVISTA DA SESSÃO: 50+10 minutos 
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TEMA: Mito do Minotauro 

 

Material necessário: 

1 exemplar do livro 

Folhas de papel e lápis de carvão 

(opcional: computador) 

 

Trabalho a desenvolver: 

1. Mostrar a capa do livro. Observar imagem, título, editora. Centrar a atenção dos participantes 

nas personagens. Prever idade e local onde se encontram. Relacionar com título. Sublinhar 

que a atividade que vai ser desenvolvida não se vai centrar nas aventuras dos cinco amigos, 

mas no mito que está na base da história. (5 minutos) 

2. Atentar no título. Que figura mitológica é destacada no título do livro? Perguntar aos 

participantes se conhecem esta figura. (deixar os participantes referir cartas, desenhos 

animados, piões ou outras figuras onde o Minotauro surge representado). (10 minutos) 

3. Desafiar os participantes para um “jogo”. Da lista de palavras a seguir deverá ser selecionada 

a única que se relaciona com a história do Minotauro (lista: serpente, cobra, areia, outo, 

touro, vaca). Discutir brevemente os motivos da(s) escolha(s). (5 minutos) 

4. Ler as páginas 79 a 82 (até “em jeito de conclusão”). Convidar os participantes a tomar nota 

de personagens e figuras mitológicas referidas na história. (5 minutos) 

5. Partilhar a lista de figuras e discutir o papel de cada uma na história: (20 minutos) 

Minotauro (criatura  com cabeça de touro e corpo de homem, personagem principal da 

história),  

rei Minos ( rei que ficou com o touro que viu emergir da água em lugar de o sacrificar, como 

prometera a Poséidon, de forma a tornar-se rei),  

Dédalo e Ícaro (responsáveis pela construção do labirinto feito para prender o Minotauro), 

Poséidon (deus dos mares a quem Minos pediu para ser rei de Creta e que o castigou com a 

maldição do Minotauro),  

Pasífae (mulher de Minos que se apaixonou pelo touro que Minos não sacrificou e mãe do 

Minotauro),  

Andrógeo (filho de Minos morto pelos atenienses),  

Teseu (herói grego que conseguiu matar o Minotauro),  

Ariadne (filha de Minos que se apaixonou por Teseu e lhe ofereceu a espada com a qual ele 

matou o Minotauro e o novelo de lã que lhe permitiu não se perder). 

6. OPCIONAL [ Visitar o site Olimpvs.net e, na secção Mitologia – Deuses, ver qual das cinco 

figuras se relaciona com a história do Minotauro (Poséidon). Ler a sua breve biografia. (10 

minutos) ] 

7. Representar a história numa folha de papel através de palavras, imagens, recortes ou 

desenhos. (5 minutos) 


