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A vingança da medusa
GUIÃO
DESTINATÁRIOS: dos 8 aos 13 anos
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 28
DURAÇÃO PREVISTA DA SESSÃO EM SALA DE AULA OU BIBLIOTECA: 60 minutos

MATERIAL: lápis/caneta e papel; um exemplar do livro
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TEMAS: figuras da mitologia; a história de Perseu e Medusa / escrita e oralidade.

Atenta na capa da obra.
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1. Descreve a personagem feminina que a mesma apresenta, destacando os
traços físicos que a tornam especial. [Atividade oral. Espera-se que os alunos
se refiram à cabeleira de serpentes e às mãos.]
2. Cria uma breve história que explique a origem das suas características
diferenciadoras. [Atividade escrita. No final, podem ler-se algumas das
histórias criadas pelos alunos. Esta atividade pode ser substituída por uma
atividade oral.]
3. Lê agora a verdadeira história desta personagem que os cinco heróis
Olimpvs.net descobriram e compara-a com a tua versão. Para isso, consulta
as páginas 64 a 68 do livro. [O professor seleciona previamente alguns alunos
para fazerem a leitura, ou pode fazê-la ele próprio.]
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[excerto tem início na p. 54 (a partir de “A Medusa é, na verdade, a mais conhecida
das três irmãs Górgonas (…)” e vai até à p.68 (até “– O Pégaso, aquele cavalo
espetacular, é filho da Medusa?!? uau! – exclama o mais novo.”)]

4. Recorda outras personagens mitológicas que surjam na história de Medusa,
recontada nas págs 64 a 68 do livro, e toma nota do maior número possível.
[Pode reler-se o excerto para o desenvolvimento desta tarefa.]

Esteno, Euríale – irmãs de Medusa.
Atena - deusa da sabedoria e guerra, responsável pela maldição das três irmãs Górgonas. Foi ela
que deu o escudo espelhado a Perseu. [Minerva na mitologia romana.]
Poséidon – deus dos mares que assediou Medusa e irritou com esse facto Atena. [Neptuno na
mitologia romana.]
Perseu – filho de Zeus, o deus dos deuses, que conseguiu derrotar Medusa, cortando-lhe a cabeça
com a ajuda dos elementos oferecidos pelos deuses Atena, Hermes e Hades.
Hermes – deus mensageiro dos deuses e patrono da ginástica, guia das almas dos mortos para o
reino de Hades. Deu umas sandálias aladas a Perseu. [Mercúrio na mitologia romana.]
Hades – deus dos mortos e do submundo. Deu a Perseu um elmo de invisibilidade. [Plutão na
mitologia romana.]
Pégaso – cavalo alado, filho de Poséidon e Medusa.
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Crisaor - gigante dourado, filho de Poséidon e Medusa.
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