
PRETINHA EDUCADORA – 1º EDIÇÃO 
Tatiane Santos 



QUEM SOU EU?? 

 

TATIANE SANTOS 

EDUCADORA , PALESTRANTE, 

MÃE 

MILITANTE ÉTNICO RACIAL 

COACHING EDUCACIONAL 

 

Acredito que compartilhar 

saberes é a melhor forma de 

militância de direitos, e para uma 

educação igualitária. 



APRESENTAÇÃO 
 

     NESSE EBOOK COMPARTILHO TRÊS HISTÓRIAS 

INFANTIS COM PERSONAGENS NEGROS, PARA 

TRABALHAR EM SALA DE AULA. 

     NELE ESCREVO DICAS DE COMO DESENVOLVER AS 

HISTÓRIAS REFLETINDO SOBRE UMA APRENDIZAGEM 

ONDE TENHA DIVERSIDADE , RESPEITO E EMPATIA, 

PORÉM,  ISSO NÃO IMPEDE QUE O PROFESSOR TENHA 

OUTRAS IDÉIAS 

E COMPONHA EM SUA SALA DE AULA. 

 

BOM TRABALHO!!! 



Durante dez anos, a escritora e 

ilustradora Rachel Isadora percorreu 

vários países da África, inspirando-se 

para adaptar contos de fadas, como 

esta clássica história de Hans 

Christian Andersen. Suas primorosas 

ilustrações levam os leitores até as 

belas paisagens africanas, onde uma 

pequenina ervilha será capaz de 

mudar destinos.  

Livro 1  - A Princesa e a Ervilha 



 

 

Dicas para a sala de aula: 

 
 

• Este livro primeiramente fala sobre um príncipe e uma 

princesa. Importante destacar outras fábulas, 

enfatizando que qualquer pessoa, de qualquer etnia 

pode ser príncipe ou princesa. 

 

• A história se passa na África, por que não trazer para a 

sala de aula o mapa do Brasil e da África. Pintar com os 

alunos, assistir um video sobre tudo de bom que a na 

África ( não estou falando sobre savana) 

     Lugares, pessoas, passeios e etc. 

 

• A língua africana se faz presente no livro. Pesquisar as 

palavras, de onde elas vem, fazer um cartaz com as 

palavras em português e como esta no livro. 

 

 
 

 

 



Uma divertida família se 

reúne para uma festa-

surpresa. Enquanto o 

aniversariante não chega, 

todos querem brincar, 

agarrar e beijar o bebê da 

casa. 

 

 

Livro 2 – Tanto ,Tanto! 



DICAS PARA A SALA DE AULA: 

 
• Ótimo livro para trabalhar questão familiar e identidade. 

Após a leitura do livro em uma roda de conversa 

questionar os alunos: 

- Quem é a sua família? 

- Quantas pessoas fazem parte dela? 

- Quem mora na sua casa?  

 

• Pedir aos alunos que tragam fotos da família, depois 

fazer um cartaz e comparar as fotos com a família 

descrita na história. 

 

• O livro também pode ser uma ciranda de leitura entre as 

famílias, cada criança leva no fim de semana para  ler, 

fazer um desenho e devolver para a escola. 

 



No Brasil no tempo da 

escravidão brancos e negros 

não podiam ser amigos não. 

Mas para as crianças quem 

manda é o coração. E o 

escravo Matias era amigo de 

Ioiô seu patrão. Brincavam e 

brigavam indiferentes a 

qualquer lei sem saber que um 

dia um deles ainda seria rei.  

 

Livro 3 – O Amigo do Rei 



DICAS PARA A SALA DE AULA: 
 

• Antes de iniciar a leitura do livro com os alunos, mostrar a 

capa do livro e pedir para os alunos descreverem a capa. 

• Falar sobre a vestimenta dos personagens, do ambiente 

onde estão. 

• Perguntar quem é o rei e porque. 

(nesse momento o professor precisa anotar e considerar todas 

as hipóteses dada pelos alunos, guardar para observação) * 

 

• Iniciar a leitura sem falar quem é o rei, deixar eles 

descobrirem durante a história. 

• Ao encerrar a leitura falar sobre a amizade, que é 

independente de cor ou ser rico/pobre 

•  Utilizar as observações de fala * para uma atividade  

 sobre cor de pele. Quantos tons de pele nos temos? 

Todos os tons de pele são bonitos e de grande importância. 

( fazer um cartaz com personagens que vemos na tv ou em  

Histórias infantis com várias etnias) 

 

 



CONTATOS: 
 
 

 11. 96690.8276 

@pretinhaeducadora 

Preta, preta, pretinha 

Seja o melhor profissional, 

Que você mesmo!!! 

 

Tatiane Santos 

Coaching Educacional 


