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Guião  

Ateliê Cartas de Amor 

 

 
 

1 Objetivos 

 

Geral | Dar a conhecer a obra “A Brasileira de Prazins” de Camilo Castelo Branco. 

Específicos | Incentivar a imaginação das crianças a partir de ilustrações sobre textos 

escritos por outras crianças; Incentivar à escrita de cartas; emails, SMS, etc. 

 

2 Público-alvo 

Crianças dos 7 aos 10 anos (1º ciclo do ensino básico). 

 

3 Duração 

1h00 

 

4 Recursos materiais (em anexo) 

Cedidos com a exposição (opção A ou B): 4 livros “Cartas de Amor”;  

Da parte da escola: papel para escrever ou outro suporte e/ou Acesso à internet para consulta 

do blogue Escrever Camilo http://escrevercamilo.blogspot.pt/ (opcional) ou para enviar 

email. 

 

5 Recursos humanos 

1 Professor 

 

6 Desenvolvimento 

 

1ª Parte | Apresentação da História “A Brasileira de Prazins” 
Em primeiro lugar fazer uma abordagem à obra “A Brasileira de Prazins” de Camilo Castelo 

Branco. 

http://escrevercamilo.blogspot.pt/
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No caso de a escola possuir o livro adaptado por Francisco José Viegas, pode-se ler em voz 

alta a história. 

 
 

No caso de não terem este livro, fazer um resumo. 

 

A Brasileira de Prazins foi escrita em 1882. 

É considerado o último grande romance do autor, já profundamente influenciado pelo 

realismo. Teve uma única edição em vida do autor, publicado por Ernesto Chardron.  

O livro começa com o autor a descrever, no prólogo, como lhe veio parar às mãos uma 

carta desesperada escrita por uma jovem, a Marta de Prazins a José Dias, o homem que 

ama e que está a morrer. O autor recorre então a um conhecido que lhe relata a história. 

O romance em si conta duas histórias. Após introduzir as personagens que vão ser 

centrais na segunda parte do livro, este passa a centrar-se na história de um falso D. 

Miguel que se esconde na casa de um padre minhoto. Deste modo Camilo procura dar 

ao leitor um retrato das condições sociais, políticas e económicas do Minho no período 

pós-lutas liberais. 

A segunda parte do livro conta a história de Marta e do seu amor por José Dias, e como 

ela acaba conhecida como a brasileira de Prazins. 

 

2ª Parte | Visita à exposição Cartas de Amor 
 

3ª Parte | Atividade Leitura 
 Só com os cartazes da opção B – 5 histórias ilustradas  

 As crianças deverão estar de pé à volta dos cartazes expostos e em silêncio ouvem 

uma das 5 histórias contada pelo professor. 

 O professor lê do livro “Cartas de Amor” uma das histórias em voz alta e os alunos, 

à volta dos cartazes da exposição, procuram os que correspondem à história que 

estão a ouvir. O professor pode procurar mais relações na história e nas ilustrações. 

 No final desta atividade, as crianças podem consultar os livros “Cartas de Amor” ou 

na Internet o blogue Escrever Camilo onde estão todas as histórias com as 

ilustrações. 

 

4ª parte | Atividade Escrita 
 Realçar a importância das cartas (mensagens escritas, emails, SMS, etc.) na vida das 

pessoas ainda hoje, como no tempo do escritor Camilo Castelo Branco. 

 A partir da história contada e ilustrada, motivar as crianças à escrita de uma carta, 

email ou SMS. O assunto poderá ser o “amor”, a “amizade, “ saudades” 

“informações”, etc.  

 Escrita da carta no suporte à escolha (papel, computador, telemóvel). 
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Lista das 5 Histórias: 

1 

Título | Amor proibido 

Grupo | As Nossas Palavras 

Nomes | Ana Saraiva, Diana Silva, Inês Santos, Mónica Sampaio, Simão Silva 

Escola Básica nº1 de Souto Cabeçudos | Turma CAB4- 2012-13 

2 

Título | Amor impossível 

Grupo | Autores 

Nomes | Alexandre Oliveira, Bruno Sampaio, Lara Coutinho, Pedro Araújo, Pedro Freitas 

Escola Básica Louro/Mouquim | Turma 4º I-2012-13 

3 

Título | Amor fatal 

Grupo | Os Pequenos Escritores 

Nomes | Inês Sousa, João Sá, Lara Maia, Paulo Carvalho, Rodrigo Silva, Sandro Rodrigues 

Escola Básica Louro/Mouquim | Turma 4º H-2012-13 

4 

Título | Recordações da juventude 

Grupo | Falcões 

Nomes | Carolina Carneiro, Diana Dinis, Mafalda Frutuoso, Simão Costa, Sónia Mendes, 

Tiago Figueiredo 

Escola Básica nº1/JI Requião | Turma 4º D-2012-13 

5 

Título | No último momento 

Grupo | Os Guardiões dos Livros 

Nomes | Diogo Martins, Geraldo Neto, Igor Marinho, Pedro Araújo, Pedro Pereira 

Escola Básica Louro/Mouquim | Turma 4º J-2012-13 

 

 

 

 


