
Plano de aula: o melhor amigo do professor 

Confira 12 exemplos campeões de audiência e 

inspire-se para planejar bem o seu trabalho, do 

diagnóstico à avaliação 

TEXTOANNA RACHEL FERREIRA EDIÇÃO RAISSA PASCOAL 

Todo professor, não importa a disciplina que ele leciona, tem 

uma lista de conteúdos que os alunos devem aprender. Ele pode 

dominar os temas que serão abordados, mas sempre haverá o 

desafio de organizar as atividades de uma maneira que faça 

sentido para a turma e atenda às diretrizes da escola. 

O segredo para equilibrar bem esses elementos está na 

preparação. “Ninguém pode entrar em sala de aula sem saber o 

que fará. O planejamento antecipa as ações e as articula com o 

que aconteceu antes e o que acontecerá depois”, explica Débora 

Rana, professora e formadora do Instituto Avisa Lá. 

O plano que funciona é aquele que tem um objetivo claro, 

delimita um ou alguns conteúdos, revela os passos para atingir 

as metas e avalia o que deu certo ou não. A seleção desta edição 

especial congrega esses atributos. Fizemos uma grande pesquisa 

entre mais de 3 mil planos de aula publicados por nós em nosso 

site e escolhemos alguns, entre os melhores e mais acessados, 

para ajudar quem está pensando no planejamento do segundo 

semestre. 

A educadora argentina Delia Lerner, no livro Ler e Escrever na 

Escola: o Real, o Possível e o Necessário, explica que o tempo, 

na rotina da escola, é um fator crítico. Parece nunca haver 



minutos suficientes para tratar de todos os conteúdos previstos 

no currículo. "Não se trata somente de aumentar o tempo ou de 

reduzir os conteúdos, trata-se de produzir uma mudança 

qualitativa na utilização do tempo didático", explica a autora. E 

pensar num plano de aula que organiza a duração das situações 

didáticas e recupera o que foi estudado em outras etapas é uma 

das maneiras de se fazer isso. 

Ler os exemplos reunidos aqui é uma maneira de se inspirar em 

um colega de profissão para pensar na própria prática. E não há 

nada de errado nisso. Mas, continua sendo essencial abrir os 

olhos e ouvidos para escutar o que a turma diz e, com base 

nisso, rever ou alterar o caminho que se pretendia percorrer. 

“Intencionalmente, o educador deve se atentar aos saberes que 

os estudantes já têm, pensar no melhor jeito de agrupar os 

alunos para as atividades propostas, nos materiais que 

oferecerá, na organização do espaço da sala de aula e nas 

intervenções que poderá vir a fazer”, resume Beatriz Gouveia, 

professora e consultora pedagógica da Somos Educação. 

Preparado? Então, veja 12 bons planos de aula, de todas as 

disciplinas, da Educação Infantil aos anos finais do Ensino 

Fundamental, sobre temas atuais, conteúdos interessantes e com 

textos formativos. Agregue-os ao seu planejamento, caso isso 

faça sentido, adapte-os ou inspire-se para criar os seus próprios 

instrumentos. Nessa tarefa, ainda é possível contar com 

o gerador de planos de aula para construir um novo plano do 

zero ou adaptar um já existente. 

Boa leitura e bom trabalho! 

Navegue pelos planos: 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula


Educação Infantil 

Apresentação do sistema numérico por meio dos rótulos dos 

alimentos 

Como desenvolver identidade e autonomia em crianças 

Descobrindo o livro e o prazer em ouvir histórias 

Anos iniciais do Ensino Fundamental 

O atletismo na Educação Física escolar 

Ditado para sondagem na alfabetização 

Como preparar e apresentar seminários 

Rural e urbano: diferentes na paisagem, mas cada vez mais 

misturados 

Anos finais do Ensino Fundamental 

Manifestações artísticas em espaços não convencionais 

Poemas: escutar, ler, compreender, interpretar e declamar 

O povo na Proclamação da República 

O homem e o meio ambiente 

Variedades linguísticas da língua espanhola 
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SALA DE AULA 

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA – MATEMÁTICA 

Apresentação do sistema numérico por meio 

dos rótulos dos alimentos 
Introdução 

No dia a dia, as crianças relacionam os números que falam e 

ouvem com a escrita e, assim, identificam algumas 

regularidades que vão ajudá-las a avançar no aprendizado sobre 

o sistema numérico. Uma alternativa para impulsionar esse 

conhecimento pode estar em um recurso simples, como uma 

coleção de diferentes embalagens de bebidas e alimentos. 

A sugestão desta sequência didática é que, com base no 

manuseio desse material, você proponha desafios aos pequenos, 

como procurar informações numéricas ou interpretar os 

números dos rótulos dos alimentos. Comece com a análise da 

data de validade, do peso e das informações nutricionais e, em 

seguida, proponha problemas pontuais de interpretação, 

produção e comparação. 

  

Objetivos 

 Ler, comparar e ordenar números. 

  

Conteúdos 



 Investigação de algumas regularidades do sistema de 

numeração. 

 Leitura e comparação de números. 

 Análise das informações nos rótulos dos alimentos. 

  

Ano 

Pré-escola. 

  

Tempo estimado  

De cinco a seis aulas. 

  

Material necessário  

 Diferentes embalagens de alimentos. 

  

Desenvolvimento 

1ª etapa – Descobrir informações numa embalagem 

Peça que as crianças tragam de casa embalagens de alimentos 

como cereal matinal, amido de milho, café, chocolate em pó e 

gelatina. Quando você já tiver uma quantidade razoável (uma 

média de cinco embalagens para cada quatro crianças), divida a 

turma em grupos e convide os pequenos a encontrar números 

nos pacotes e a pensar para que eles servem. 

As crianças devem explorar as embalagens e discutir nos grupos 

o que interpretaram. Organize uma socialização para que elas 



dividam suas descobertas, ideias e opiniões. É interessante gerar 

condições para que elas contem as hipóteses que encontraram e 

discutam as dos colegas. Nesse momento, levante questões, 

como: 

 Esse grupo acredita que o número que aparece na frente da 

embalagem indica até quando o alimento pode ser 

ingerido. O que vocês pensam? 

 Será que esse número pode servir para duas coisas 

diferentes? 

Para registrar as conclusões, cole uma embalagem desmontada 

em um cartaz e destaque os vários números encontrados junto 

das hipóteses da turma para as funções de cada um. É 

importante ter em mente que, nesta primeira etapa, o esperado é 

que as crianças descubram novas informações por meio da 

exploração dos materiais, por isso se preocupe em provocar 

questionamentos e não em dar respostas. 

  

2ª etapa – Encontrar o alimento mais pesado e o mais leve 

Recupere o que foi aprendido na etapa anterior. Para isso, você 

pode usar o cartaz já elaborado. Se considerar necessário, 

acrescente outras informações ou questionamentos para que as 

crianças avancem nas hipóteses. 

Em seguida, entregue quatro embalagens para cada grupo e 

peça que as crianças descubram os números que indicam o peso 

dos produtos e mostrem quais são os mais pesados. Uma dica 

para o sucesso da atividade é procurar embalagens que tenham 

a mesma unidade de medida (como "gramas", por exemplo) e 



números de dois ou três dígitos. Não há problema em oferecer 

embalagens de alimentos iguais para os diferentes grupos. 

Exemplo: todos podem ter uma caixa de cereais, uma de amido 

de milho, uma de gelatina e outra de chocolate em pó. 

Durante aproximadamente dez minutos, as crianças devem 

discutir nos grupos como solucionar o problema. Ao longo da 

atividade, faça uma observação minuciosa do que os pequenos 

estão fazendo para reconhecer as estratégias utilizadas por eles.  

Logo após, selecione dois grupos que tenham respostas 

diferentes sobre o peso dos pacotes. Essa seleção atende a, pelo 

menos, dois objetivos: o primeiro é ver se todos consideraram o 

número que representa o peso do alimento na embalagem. O 

outro é evidenciar a maneira como as crianças compararam os 

números e escolheram o mais pesado. Atenção: o fundamental 

não é apontar erros e acertos, mas proporcionar o intercâmbio 

de diferentes ideias e permitir que os pequenos contem quais os 

critérios que utilizaram. 

Saiba que é possível que os grupos considerem outros valores 

em vez da quantia de gramas para definir qual é o mais pesado. 

Nessas situações, traga algumas embalagens para a roda e faça 

perguntas como: 

 Percebi que o grupo olhou para este número para saber 

quanto pesava esta gelatina (apontando para a data de 

validade). Vocês acham que esse número mostra o peso 

deste alimento? 

 Para onde temos que olhar para descobrir o peso? 

 Existem outras maneiras de descobrir qual é o mais 

pesado sem olhar para este número? 



Esse momento serve para compartilhar uma informação que 

pode não ser evidente para todos e que vai ajudá-los, no futuro, 

a resolver novos desafios. 

  

3ª etapa – Ordenar os alimentos pelo peso 

Novamente, relembre o que já foi feito e, em seguida, peça que 

as crianças organizem três ou quatro embalagens pelo peso, do 

menor para o maior. Para dar conta dessa tarefa, elas precisarão 

analisar as escritas dos números considerando o que já sabem 

sobre o sistema de numeração. 

Esteja atento à complexidade do exercício! Se para alguns for 

muito difícil ordenar quatro embalagens, reduza para três ou até 

mesmo duas. Mais uma vez, as conclusões da turma devem ser 

compartilhadas. Para que os pequenos compreendam a 

regularidade do sistema numérico, levante pontos importantes 

na organização, como: 

 Os números com menos algarismos vêm primeiro. 

 O número que começa com o algarismo menor vem na 

frente (no caso de números com a mesma quantidade de 

algarismos). 

 Quando há dois números que começam com o mesmo 

algarismo, temos que olhar para o segundo para saber 

quem vem antes. 

É bem provável que as crianças não utilizem a palavra 

algarismo, mas você pode informá-los dos nomes 

convencionais para que aprendam a se expressar com mais 

precisão. 



  

Avaliação  

Analise se as crianças avançaram no uso social dos números 

encontrados nos rótulos, e se evoluíram na leitura, na 

comparação e na utilização das informações, como tabela 

nutricional e peso, como fonte de pesquisa. É importante 

também observar os critérios utilizados para fazer as 

comparações. 

Pensando que o aprendizado do sistema numérico é sequencial, 

você deve analisar aspectos como: os tópicos das discussões, os 

equívocos das crianças, as questões que ainda poderiam ser 

exploradas e quais outras informações você incluiria nas 

próximas aulas. 

  

Consultoria 

Fernanda Glaessel Ramalho Formadora de professores 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
SALA DE AULA 

EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE E PRÉ-ESCOLA – IDENTIDADE E 

AUTONOMIA 

Como desenvolver identidade e autonomia em 

crianças 
Introdução 

A construção da identidade se dá por meio das interações da 

criança com o seu meio social. A escola de Educação Infantil é 

um universo social diferente do da família, favorecendo novas 

interações, ampliando os conhecimentos dos pequenos a 

respeito de si mesmos e dos outros. A autoimagem também é 

construída por meio das relações estabelecidas nos grupos em 

que a criança convive. Um ambiente farto em interações, que 

acolha as particularidades de cada indivíduo, promova o 

reconhecimento das diversidades, aceitando-as e respeitando-as, 

contribui para a construção da unidade coletiva e de uma 

autoimagem positiva. 

Por isso, a utilização de fotos pode ser amplamente aproveitada 

pelo professor desta etapa.  Esta sequência de atividades foi 

pensada para ser aplicada desde o início do ano letivo e algumas 

delas podem ocorrer diariamente, como a elaboração da rotina e 

do quadro de presença. 

  

Objetivos 

 Interagir e relacionar-se por meio de fotos. 



 Perceber-se a si mesmo e ao outro, identificar igualdades e 

diferenças mediante as interações estabelecidas. 

 Sentir-se valorizado e reconhecido. 

 Enxergar-se a si mesmo como parte de um grupo. 

  

Anos 

Creche e Pré-escola. 

  

Tempo estimado  

De um a dois meses. 

  

Materiais necessários 

 Fotos das crianças em diferentes situações: sozinhas, com 

familiares, com o brinquedo preferido, realizando 

atividades de que gostam sozinhas e junto dos colegas na 

escola. 

 Caixas de sapato infantil pintadas ou forradas. 

 Papel Kraft. 

 Papel-cartão colorido e cola para confeccionar os cartazes 

com janelinhas. 

 Fita adesiva. 

  

Desenvolvimento  

1ª etapa – Eu, eu e eu  



Peça aos familiares que enviem fotos das crianças em diversas 

situações do cotidiano, sozinhas, com parentes e com os 

brinquedos favoritos. Quando recebê-las, distribua as imagens 

para a turma e ajude as crianças a colocar uma delas sobre os 

cabides (ou onde ficam penduradas as sacolas ou mochilas de 

cada uma). Deixe as fotos sempre no mesmo local para que os 

pequenos saibam o lugar destinado a guardar seus pertences. Se 

for mais adequado para o espaço da sala, faça um mural com 

bolsos e, com a ajuda das crianças, cole uma foto em cada um. 

Faça um cartaz com o papel Kraft representando a escola. 

Numa roda, sorteie uma foto por vez para que o grupo 

identifique quem é quem. Incentive as crianças a nomear e a 

relacionar a foto ao colega. Também sugira que cantem alguma 

canção simples, que diga os nomes das crianças neste momento, 

como: "Bom dia, Mariana, como vai? Bom dia, Mariana, como 

vai? Bom dia, Mariana, bom dia, Mariana, bom dia, Mariana, 

como vai?". Cada um que é chamado leva a sua foto ao cartaz 

da escola. Outra possibilidade é espalhar as fotos pela sala e 

pedir que cada criança encontre sua imagem e a leve para o 

cartaz. Nesse momento, você pode introduzir outra canção, 

como: "Cadê o Léo, cadê o Léo, o Léo onde é que está?". 

Após a atividade, cole as fotos de todos os pequenos.  Continue 

a brincadeira de encontrar as próprias imagens entre as demais. 

  

2ª etapa – Eu, tu, eles 

Faça um pequeno cartaz com janelinhas que abram e fecham, e 

cole atrás delas a foto de cada criança. Sugira que os pequenos 

abram as janelinhas até encontrar sua imagem. 



Com as caixas de sapato, crie caixinhas-surpresa e coloque as 

imagens dos pequenos com seus familiares e com seus 

brinquedos favoritos. Distribua-as entre as crianças 

aleatoriamente. Peça que abram, descubram de quem é a foto 

encontrada e entreguem para o colega que aparece na imagem. 

Em roda, cada criança deve mostrar a foto do seu brinquedo 

preferido para o grupo e, com ajuda do professor, contar o que é 

e como se brinca com ele. Depois, incentive a turma a colar 

essas fotos perto da janelinha com sua foto. É possível repetir 

essa atividade e alterar o tema da foto com algo do cotidiano de 

cada criança (foto do quarto, do animal de estimação etc.). 

  

3ª etapa – Nós e todo mundo  

Monte um grande mural com os cartazes para que as crianças 

tenham acesso livre para verificar as fotos de suas janelinhas e 

as de seus colegas. 

Tire fotos dos pequenos na escola, sozinhos e em grupos, em 

suas atividades cotidianas. Imprima as imagens, monte um 

móbile na altura deles e pendure em um canto da sala. 

Selecione as situações mais ilustrativas das atividades que 

acontecem diariamente para confeccionar um quadro de rotina 

do grupo. Todos os dias, monte a rotina, com a ajuda das 

crianças, sequenciando as atividades representadas pelas fotos. 

  

Avaliação 

Acompanhe se a percepção das crianças em relação a sua 

imagem e a dos colegas torna-se mais clara mesmo com novas 



situações criadas, e se a criação da identidade individual e do 

grupo está se verificando em outros momentos da rotina. 

  

FLEXIBILIZAÇÃO (PARA DEFICIÊNCIA VISUAL) 

Para que os pequenos com deficiência sejam incluídos e consigam 

reconhecer a si mesmos e aos colegas, trabalhe estímulos relacionados 

aos outros sentidos. Músicas, cheiros e objetos que caracterizem os 

colegas – a Mariana usa óculos, o João está sempre de boné etc. – são 

fundamentais nesse processo. Substitua algumas brincadeiras com 

fotos por brincadeiras com objetos de cada criança. O móbile da sala 

também pode ser construído com brinquedos e caixinhas encapadas 

com tecidos de diferentes texturas. Descreva as imagens e as 

características de cada criança. Você também pode trabalhar com as 

imagens em relevo (em braile, cola de relevo ou barbantes nos 

contornos). 

  

BIBLIOGRAFIA 

As Cem Linguagens da Criança, Carolyn Edwards, Ed. Artmed. 

Aprender e Ensinar na Educação Infantil, Eulália Bassedas, Ed. 

Artmed. 

Referencial Nacional para a Educação Infantil, MEC. 

Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagem e 

Orientações Didáticas para a Educação Infantil, PMSP - SME/ 

DOT. 

  

  
Consultoria 

Ana Lúcia Antunes Bresciane  Psicóloga e formadora de professores 

do Instituto Avisa Lá 
 

 



SALA DE AULA 

EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – LEITURA 

Descobrindo o livro e o prazer em ouvir 

histórias 
Introdução 

Selecionar livros com textos bem elaborados e ilustrações de 

qualidade é muito importante se o seu objetivo é dar início ou 

continuidade ao processo de formação de leitores. Para essa 

faixa etária, as histórias escolhidas devem ter estruturas textuais 

repetitivas que favorecem a compreensão e a memorização. 

Também é bacana se programar para disponibilizar os livros em 

diferentes momentos da rotina. 

  

Objetivos 

 Desenvolver o hábito de escutar histórias. 

 Vivenciar momentos de prazer em grupo. 

 Ter contato com textos de qualidade literária. 

 Valorizar o livro como fonte de entretenimento e 

conhecimento. 

  

Para crianças até 1 ano  

 Dirigir-se aos livros por meio de falas, gestos, balbucios 

(gritinhos, sorrisos, vocalizações, entre outros) e 

expressões faciais. 



 Imitar sons com base na fala do educador. 

 Estabelecer situações comunicativas significativas com 

adultos e outras crianças do grupo. 

 Reconhecer o livro como portador de história, 

manifestando prazer ao explorá-lo e ao ser convidado pelo 

professor para escutar o que será lido. 

 Ouvir o professor com progressiva atenção. 

 

Para crianças até 3 anos  

 Ampliar o repertório de palavras e histórias conhecidas. 

 Construir frases e narrativas com base nas conversas sobre 

os livros. 

 Entreter-se com leituras mais longas participando 

atentamente. 

 Reconhecer e nomear alguns livros. 

 Manipular o livro, folheando as páginas e fazendo 

referências às imagens. 

 Cuidar do livro e valorizá-lo. 

 Imitar o adulto lendo histórias. 

  

Ano 

Creche. 

  

Tempo estimado  



No mínimo um mês (ou o ano inteiro). 

  

Material necessário  

 Livros de literatura. 

 Almofadas. 

 Bebês-conforto. 

  

Desenvolvimento 

1ª etapa – Para conhecer a história 

Antes de ler um livro para as crianças, treine a entonação e a 

fluência da leitura lendo em voz alta para si mesmo. Prepare o 

espaço para que todos fiquem confortáveis. Eles podem deitar-

se entre almofadas, sentar-se em roda ou no bebê-conforto. É 

importante que todos consigam ver o livro. 

Nesta etapa, a intenção é que você leia um livro para que as 

crianças possam conhecer bem a história. Apresente o título 

selecionado para o grupo destacando as informações da capa 

(título, capa, nome do autor, ilustrador etc.). Faça uma breve 

apresentação da história despertando o interesse em escutá-la. 

Leia o texto (sem adaptações ao que está escrito) e mostre as 

ilustrações conforme lê. No fim, converse com as crianças sobre 

a história: pergunte se e do que gostaram, volte às partes 

comentadas, mostre novamente as ilustrações e deixe que elas 

explorem o livro. 

  



OPÇÕES DE LIVROS PARA LER PARA A TURMA 

A Casa Sonolenta, de Audrey Wood, Ed. Ática. 

Bruxa, Bruxa, Venha a Minha Festa, de Arden Druce, Ed. Brinque-

Book. 

Como os Dinossauros Dizem Boa Noite?, de Jane Yolen, Ed. Globo. 

Da Pequena Toupeira Que Queria Saber Quem Tinha Feito Cocô 

na Cabeça Dela, de Werner Holzwart, Ed. Companhia das Letras. 

O Caso do Bolinho, de Tatiana Belinky, Ed. Moderna. 

O Porco Narigudo: Um Livro de Dobraduras, de Keith Faulkner, 

Ed. Companhia das Letras. 

O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso 

Esfomeado, de Audrey Wood, Ed. Brinque-Book. 

O Sapo Bocarrão: Um livro com Dobraduras Surpresas, de Keith 

Faulkner, Ed. Companhia das Letras. 

O Soluço do Lúcio: Um livro de Dobraduras,  de Keith Faulkner, 

Ed. Companhia das Letras. 

Tanto, Tanto!, de Trish Coocke,  Ed. Ática. 

  

2ª etapa – Repita a história 

Explique para as crianças que você lerá a mesma história e 

observe o interesse do grupo. Sempre antes de iniciar a 

atividade, cuide do espaço para garantir um momento 

confortável e prazeroso. 

Mostre o livro às crianças e pergunte se lembram da história. 

Questione sobre o título, os personagens e os acontecimentos. 

Só então leia novamente o livro. Essa atividade pode ocorrer em 

média três vezes na semana. 

  



3ª etapa – Novo livro 

Prepare-se para a apresentação de um novo livro realizando os 

mesmos procedimentos relatados na primeira etapa. Conte que 

apresentará uma obra que os pequenos ainda não conhecem e 

faça a leitura. 

Promova conversas sobre os livros fazendo perguntas e 

descrições, destacando os personagens e retomando as partes 

que as crianças consideram mais queridas. Após apresentar um 

livro novo, repita a leitura dele várias vezes para que a turma 

possa se apropriar da narração, memorizar partes da história e 

interagir com seu conteúdo. 

Alterne, durante a semana, a leitura de histórias repetidas e a 

introdução de novas. Esteja sempre atento às iniciativas das 

crianças e responda a elas por meio da fala, de gestos e de 

expressões faciais. Sempre promova conversas entre os 

pequenos sobre o que foi lido. 

  

Avaliação  

Verifique se as crianças ficam atentas à sua fala e às ilustrações. 

Veja se conseguem comentar a história com os colegas e se 

respondem às perguntas feitas sobre um livro já conhecido. 

Observe se conseguem se lembrar de algum título conhecido 

quando perguntado e se pedem para que você leia em diversos 

momentos da rotina. 
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SALA DE AULA 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO FÍSICA 

O atletismo na Educação Física escolar 
Introdução 

O atletismo engloba diversas provas, a maioria delas praticada 

individualmente. Por isso, quando for trabalhá-lo com a turma, 

agrupe as modalidades e explique que há variações das corridas, 

dos saltos, dos arremessos e dos lançamentos. As corridas, por 

exemplo, incluem as de velocidade de 100 e 200 metros, de 

revezamento, de obstáculos, com barreiras, maratona etc. Note 

que, em várias das etapas, você terá a oportunidade de discutir 

regras e as questões de gênero, e que é possível fazer jogos 

inspirados no esporte. 

  

Objetivos 

 Conhecer alguns elementos do atletismo como modalidade 

esportiva olímpica. 

 Refletir sobre a questão de gênero nas modalidades 

esportivas. 

  

Conteúdos 

 Conceituação do atletismo. 

 Jogos e situações próximas às da modalidade oficial. 

 Competições oficiais e as diferenças de gênero. 

  



Anos 

4º e 5º do Ensino Fundamental. 

  

Tempo estimado  

Sete aulas. 

  

Material necessário  

 Cordas, bambolês e cones. 

 Garrafas PET com um pouco de água, giz, fita crepe, 

jornal, fita adesiva grossa, cabos de vassouras, caixas de 

papelão, barbante, cartolina ou papel pardo. 

  

Desenvolvimento  

1ª etapa – Primeiro contato 

Pergunte aos alunos o que eles conhecem sobre o atletismo. Em 

seguida mostre um vídeo com imagens de diversas provas, 

como esse e esse. Discuta-os com os alunos, buscando construir 

um conceito sobre o esporte. Deixe que eles se manifestem. 

Complemente, corrija equívocos e responda às perguntas que 

surgirem. 

Escolha uma das modalidades para trabalhar com a turma, 

como a corrida de velocidade, que pode ser feita de uma 

extremidade à outra da quadra. Primeiramente, separe meninos 

e meninas explicando que, nas modalidades de corridas oficiais, 

a regra divide atletas dessa maneira. Depois, coloque-os para 

http://youtube.com/watch?v=wfQ_sWRnL08
http://youtube.com/watch?v=IolPJ_PiYYM


correr juntos, divididos em grupos mistos menores. Quem 

estiver esperando a vez fica responsável por marcar os tempos 

ou observar e anotar quem chega primeiro. 

Em seguida, proponha um jogo no qual os estudantes são 

colocados em duplas. Cada dupla receberá uma folha de jornal 

que deverá ser levada ao colega parceiro – que se posicionará à 

sua frente, em sentido contrário ao dele e a uma distância que 

pode ser de uma lateral a outra da quadra (ou de uma linha de 

fundo a outra). 

A folha deve ser colocada em contato com o corpo, sem ser 

dobrada, ou segurada pelas mãos. Quem está com a folha leva 

para o parceiro, chegando ao lado oposto à sua posição inicial. 

O parceiro, então, pega a folha e a leva para o outro lado, de 

onde saiu seu companheiro. A dupla que conseguir fazer essa 

troca de lugar levando a folha de jornal junto ao corpo andando 

rápido, mas sem correr, vencerá. Esse mesmo jogo poderá ser 

feito com mais estudantes, e a equipe que trocar de lugar 

primeiro, levando o jornal desse mesmo modo, vence o jogo. 

Concluídas as duas atividades, organize uma roda de conversa e 

incentive todos a comentar as vivências, identificando o que foi 

aprendido e de que forma, ou a apresentar dúvidas. Fale sobre 

as diversas provas de corrida de velocidade e as características 

básicas delas: distâncias curtas, saídas baixas (com blocos de 

partida, para dar impulso) e velocidade como capacidade física 

fundamental. Incentive a discussão sobre a questão do gênero e 

a superação de preconceitos. Comente sobre a corrida 

individual, por gênero e depois mista, perguntando como foi 

para os alunos essa experiência. Exponha as questões 



fisiológicas que permeiam as competições olímpicas e que 

separam os atletas dessa forma. 

  

2ª etapa – Corrida em grupo 

Retome as atividades da aula anterior, relembrando as 

características básicas das corridas de velocidade, e proponha a 

prática de um jogo. Divida a turma em grupos mistos com 

aproximadamente oito integrantes cada um. Se as equipes 

ficarem com o número desigual basta um aluno participar duas 

vezes. Organize-os em colunas distantes 2 metros uma das 

outras numa das laterais da quadra. 

Um aluno do grupo fica do lado oposto da quadra e, ao seu 

sinal, sai em busca do colega que está no início da coluna à sua 

frente. Lá, segura esse colega pela mão e os dois voltam para 

lado oposto da quadra. Os dois dão meia volta e buscam o 

próximo da fila, sem soltar as mãos. Ganha a equipe que se 

transferir mais rapidamente para o outro lado da quadra. 

Terminado o jogo, reúna os estudantes numa roda de conversa e 

peça que exponham suas reflexões sobre a prática e a 

construção do conhecimento acerca dela. Faça um comparativo 

com as características das corridas de velocidade e as de 

resistência, buscando levantar os elementos que caracterizam 

esta última: distâncias longas, saída alta (em pé) e resistência 

aeróbica como capacidade física principal. 

  

3ª etapa – Corrida na raia 



Resgate as vivências realizadas nas aulas anteriores e, em 

seguida, pergunte o que as crianças sabem sobre o espaço onde 

ocorrem as competições de atletismo. Discuta o tema e 

proponha que todos construam uma pista na quadra. Você pode 

propor a utilização de giz ou fita crepe para contornar o espaço 

e construir pelo menos duas raias. Outra opção é o uso de cones 

ou garrafas PET com água. Feitas as raias, explique que há 

diferença no comprimento da raia interna e que, por isso, quem 

está nela tem de largar de uma marca localizada mais atrás. 

Proponha, então, uma corrida de velocidade entre os alunos. Se 

não for possível fazer várias raias, peça que alguns alunos 

marquem os tempos dos outros e anotem os nomes numa 

cartolina ou papel pardo para posterior análise. Nesse período, 

os que não estiverem participando devem realizar outra 

atividade. 

Depois, organize uma corrida de revezamento utilizando cabos 

de vassoura cortados ou folhas de jornal enroladas em forma de 

canudos. Coloque os estudantes em grupos mistos e ressalte a 

importância do trabalho em equipe. 

No fim, forme uma roda de conversa para todos exporem as 

reflexões sobre as vivências e o que aprenderam com elas. 

Retome o cartaz com os nomes e os tempos para uma análise 

conjunta dos melhores tempos e equipes. Levante as razões dos 

resultados e a questão de ganhar e perder. Aponte se houve 

mais meninas que meninos com tempos melhores, incentivando 

o debate. Cada turma terá um cenário diferente. O importante é 

levar os alunos a analisar os resultados de forma crítica, 

observando as inúmeras questões que envolvem a competição e 

as diferenças de gênero. É possível que apareça uma menina 



mais rápida que todos os meninos ou não. A discussão é válida 

em ambos os casos. 

  

4ª etapa – Corrida de resistência 

Recorde o que foi abordado nas aulas anteriores, comparando 

os dois tipos de corrida e suas características principais. Aponte 

para a importância da vivência na pista construída e proponha o 

uso dela para as corridas de resistência. Como seria possível 

utilizá-la tomando por base as características desse tipo de 

competição? Em cada turma surgirão ideias diferentes. 

Uma possibilidade é o jogo do mensageiro. Divida os alunos em 

dois ou três grupos, que deverão numerar seus participantes. O 

número 1 de cada equipe receberá uma mensagem a ser levada 

ao rei tendo que, para isso, dar três voltas na pista. Depois, ele 

passará a mensagem para o próximo mensageiro do seu grupo 

(número 2) até que ela chegue ao rei. O grupo que levar a 

mensagem ao rei primeiro vence o jogo. No fim do jogo, 

discuta com todos sobre o que sentiram e aprenderam. Em 

seguida, conte a história da maratona, de forma a despertar a 

curiosidade e a imaginação da garotada. 

  

5ª etapa – Marcha atlética 

Faça uma revisão do que foi aprendido até aqui, sempre com 

base no que os alunos mencionarem. Inicie a construção do 

conceito de marcha atlética, questionando-os a respeito da única 

prova de atletismo que se faz andando. Proponha o jogo pega 

congela andando. Dois ou mais pegadores devem encostar a 

mão nos demais para congelá-los e quem está livre tem de 



descongelá-los da mesma maneira – mas ninguém pode correr, 

somente andar. Mude os pegadores a cada dois ou três minutos. 

Após esse jogo, converse sobre os movimentos necessários 

durante a brincadeira e incentive as discussões sobre o tema 

buscando construir o conceito de marcha atlética. Em seguida, 

explique a diferença entre essa prova e as anteriores, como a 

inexistência da fase aérea presente na corrida. 

Em seguida, proponha uma atividade de pega-pega em duplas. 

Numa das laterais da quadra, os alunos são posicionados um na 

frente do outro, os dois voltados para a mesma direção. A 

distância entre eles deve ser de três passos. Ao seu sinal, a 

criança de trás tenta pegar a da frente, mas ambas só podem 

andar rápido. Ao chegarem à outra lateral as funções se 

invertem e o jogo se repete. A atividade pode ser retomada com 

a troca dos membros da dupla. Primeiro, proponha trajetos 

curtos para que a turma entenda a dinâmica da marcha. No 

entanto, é importante alterar o percurso a fim de que os 

estudantes fiquem mais tempo nessa movimentação. Se preferir, 

estabeleça um tempo para que consigam pegar o colega. 

No fim da atividade, volta-se à roda de conversa para que falem 

sobre o que sentiram e as dificuldades encontradas. Com base 

nisso, complemente os conceitos construídos anteriormente e 

trate das características dessa prova: distâncias longas, partidas 

altas e resistência aeróbica como capacidade física fundamental. 

É importante que os alunos cheguem à conclusão que ela se 

parece mais com as corridas de resistência. 

  

6ª etapa – Corridas com barreiras e obstáculos 



Retome novamente o que os alunos aprenderam anteriormente e 

pergunte sobre as corridas com barreiras e obstáculos, 

incentivando a curiosidade e a descoberta. Após essa primeira 

sensibilização, mostre este vídeo. Os alunos vão relembrar os 

outros tipos de corrida e observar imagens da de obstáculos e da 

com barreiras. 

Pensar com a turma na possibilidade de realizar essas corridas 

na escola torna-se importante para criar adaptações. Proponha a 

colocação de barreiras feitas com cones e cordas na pista 

construída na quadra ou de uma extremidade à outra da quadra. 

Pode-se usar barbante e garrafas PET empilhadas. Para isso, 

corte a boca de algumas garrafas e encaixe uma na outra até a 

altura desejada. Coloque água ou terra na garrafa de baixo. 

Prenda o barbante na boca da de cima. 

Incentive os alunos que ficarem com medo de tropeçar ou 

mesmo de fracassar. Deixe que eles experimentem antes de 

começar a corrida, sempre lembrando que o objetivo da aula é 

diferente do relativo ao esporte oficial. Forme dois ou três 

grupos. Cada integrante receberá um número. O primeiro 

realiza o trajeto, volta, dá o sinal para que o segundo vá e assim 

por diante. A ideia de formar grupos visa dinamizar a aula, pois 

o elemento competitivo é motivador. Além disso, estimula o 

trabalho em equipe e o respeito às diferenças de gênero, de 

habilidades e às pessoas com deficiências. 

Em seguida, construa com as crianças os obstáculos para outra 

modalidade de corrida. Podem ser usadas as mesmas barreiras 

da atividade anterior e também caixas de papelão grandes ou 

outros materiais disponíveis. Lembre-se de deixar a turma 

explorar os materiais antes da competição em grupos, de 

http://youtube.com/watch?v=kwmmFZWdyOU


estabelecer um percurso mais longo ou indicar que os 

participantes passem duas ou mais vezes por ele, apontando 

uma das diferenças entre as duas corridas. Depois, organize 

uma roda de conversa expondo as reflexões e os apontamentos, 

e fazendo a construção de conceitos sobre os dois tipos de 

corridas e suas características. 

  

Avaliação  

Observe a participação dos alunos nas rodas de conversa e a 

compreensão deles em cada revisão realizada. Proponha uma 

avaliação documental sobre o que foi aprendido (por escrito ou 

com desenhos) para que os estudantes coloquem no papel o que 

aprenderam na prática sobre as diferenças entre as corridas, os 

elementos que cada uma delas apresenta, como são realizadas 

etc. 

Peça, ainda, uma autoavaliação individual para que eles reflitam 

sobre todo o processo de aprendizagem sobre as corridas do 

atletismo. Separe a autoavaliação dessa forma: 

1. Corridas de velocidade e resistência. 

2. Marcha atlética. 

3. Elaboração e construção do material e pista. 

4. Corridas com barreiras e obstáculos. 

5. Atribuição de uma nota de 0 a 5, com base em todo o 

trabalho, justificando os motivos da nota. 

Em cada tópico, o aluno pontuará o que foi mais e menos 

interessante, o que de fato aprendeu, de que momento mais 



gostou, como foi participar do processo e o que mudaria para 

melhorar a forma de trabalhar com o atletismo. Cada ponto tem 

de ser justificado. Lembre a todos que a autoavaliação fará parte 

do processo avaliativo, juntamente com a nota da avaliação 

documental. No fim, exponha a sua percepção sobre o 

desenvolvimento da turma durante o processo. 
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SALA DE AULA 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – ALFABETIZAÇÃO 

Ditado para sondagem na alfabetização 
Introdução  

Nos primeiros dias de aula, o professor alfabetizador tem uma 

tarefa imprescindível: descobrir o que cada aluno sabe sobre o 

sistema de escrita. É a chamada sondagem inicial (ou 

diagnóstico da turma), que permite identificar quais hipóteses 

sobre a língua escrita as crianças têm e com isso adequar o 

planejamento das aulas de acordo com as necessidades de 

aprendizagem. 

Por que devemos fazer o diagnóstico inicial das hipóteses de 

escrita dos alunos? Além de objetivos práticos, como a 

organização de parcerias produtivas de trabalho e o 

acompanhamento da evolução dos alunos, a realização da 

sondagem pressupõe um respeito intelectual do professor em 

relação ao conhecimento do estudante. Significa assumir que os 

alunos pensam sobre a língua escrita – formulando hipóteses 

sobre o seu funcionamento – e que é primordial para o 

desenvolvimento de um bom trabalho conhecer detalhadamente 

o que eles pensam sobre o sistema alfabético. A sondagem não 

é um momento para ensinar conteúdos, e sim para o aluno 

mostrar ao professor o que pensa sobre o sistema alfabético de 

escrita. Portanto, o único objetivo dessa atividade é fazer com 

que os alunos escrevam da maneira como acreditam que as 

palavras devem ser escritas. 

  

Objetivo 



 Escrever uma lista de palavras e uma frase, ditadas pelo 

professor, aproveitando todos os conhecimentos 

disponíveis. 

  

Anos 

Do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. 

  

Tempo estimado  

Uma aula (no início do ano letivo e no fim de cada bimestre). 

  

Material necessário  

 Papel e lápis. 

  

Desenvolvimento  

1ª etapa – Preparação das listas de palavras 

Ao planejar o ditado, escolha palavras do mesmo campo 

semântico, por exemplo: lista das comidas de uma festa de 

aniversário, frutas, animais etc. Lembre-se de que o ditado deve 

ser iniciado por uma palavra polissílaba, seguida de uma 

trissílaba, de uma dissílaba e, por último, de uma monossílaba. 

Isso é importante porque, no caso de as crianças escreverem 

segundo a hipótese do número mínimo de letras, poderão se 

recusar a escrever se tiverem de começar pela palavra com 

apenas uma sílaba. 



A escolha das palavras da lista deve ser muito cuidadosa. Evite 

vocábulos que tenham vogais repetidas em sílabas próximas, 

como ABACAXI, por exemplo, por causar um grande conflito 

para as crianças cuja hipótese de escrita talvez faça com que 

creiam ser impossível escrever algo com duas ou mais letras 

iguais. Por exemplo: um aluno com hipótese silábica com valor 

sonoro convencional, que utiliza vogais, precisaria escrever 

AAAI. 

Após terminar de pensar na lista, elabora uma frase que envolva 

pelo menos uma palavra já mencionada. A ideia é observar se o 

aluno volta a escrevê-la de forma semelhante, ou seja, se a 

escrita da palavra em questão permanece estável mesmo num 

contexto diferente. 

  

2ª etapa – Realização da sondagem 

Você deve realizar a primeira sondagem no início do período 

letivo e, depois, no fim de cada bimestre. A atividade deve ser 

feita individualmente. Chame um aluno por vez e explique que 

ele deve tentar escrever algumas palavras e uma frase que você 

vai ditar. Pronuncie as palavras normalmente, sem marcar a 

separação das sílabas. 

Abaixo, veja três sugestões de lista: 

Sugestão 1 

CENTOPEIA 

JOANINHA 

FORMIGA 

MINHOCA 

ABELHA 



LESMA 

GRILO 

RÃ 

A FORMIGA MORA NO JARDIM. 

Sugestão 2 

MUSSARELA 

ESCAROLA 

TOMATE 

PALMITO 

PRESUNTO 

ALHO 

ATUM  

COMEMOS PIZZA DE MUSSARELA COM TOMATE. 

Sugestão 3 

REFRIGERANTE 

MORTADELA 

PRESUNTO 

MANTEIGA 

QUEIJO 

SUCO 

PÃO  

NO LANCHE DE HOJE TEREMOS PÃO COM 

MORTADELA. 

  

3ª etapa – Registro 

Fique atento às reações dos alunos enquanto escrevem e anote o 

que eles falam, sobretudo de forma espontânea. Isso pode 



ajudar a perceber quais as ideias deles sobre o sistema de 

escrita. 

A cada palavra ditada, peça que o estudante leia em voz alta o 

que acabou de escrever. 

Por meio da interpretação da criança sobre a própria escrita é 

que se pode observar se ela estabelece ou não relações entre o 

que escreveu e o que lê em voz alta – ou seja, entre o falado e o 

escrito – ou se lê aleatoriamente. 

Anote em uma folha à parte como o aluno faz a leitura, se 

aponta com o dedo cada uma das letras, se lê sem se deter em 

cada uma das partes, se associa aquilo que fala à escrita, em que 

sentido faz a leitura etc. 

Mantenha um registro criterioso do processo de evolução das 

hipóteses de escrita das crianças. Ao mesmo tempo, é 

fundamental uma observação cotidiana e atenta do percurso dos 

alunos. Confira um exemplo de tabela para organizar o 

mapa de hipóteses da turma. 

  

Avaliação  

Analise qual hipótese de escrita o aluno demonstrou na 

atividade e utilize os dados para planejar outras propostas de 

alfabetização, levando em consideração os conhecimentos 

prévios que os estudantes já têm sobre o sistema de escrita. 

  

AS HIPÓTESES DE ESCRITA 

As educadoras argentinas Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, nas 

suas pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita no fim dos 

http://revistaescola.abril.com.br/alfabetizacao/mapa-hipoteses-alfa.pdf
http://revistaescola.abril.com.br/alfabetizacao/mapa-hipoteses-alfa.pdf
http://novaescola.org.br/lingua-portuguesa/alfabetizacao-inicial/conhecer-nova-turma-431205.shtml


anos 1970 e publicadas no Brasil em 1984, conseguiram mostrar que 

as crianças em processo de alfabetização constroem diversas ideias 

sobre a escrita e elaboram teorias próprias para explicar o 

funcionamento da escrita. São elas: 

Pré-silábica sem variações quantitativas ou qualitativas dentro da 

palavra e entre as palavras. O aluno diferencia desenhos (que não 

podem ser lidos) de escritos (que podem ser lidos), mesmo que sejam 

compostos de grafismos, símbolos ou letras. A leitura que realiza do 

escrito é sempre global, com o dedo deslizando por todo o registro. 

Pré-silábica com exigência mínima de letras ou símbolos, com 

variação de caracteres dentro da palavra, mas não entre as 

palavras. A leitura do escrito é sempre global, com o dedo deslizando 

por todo o registro escrito. 

Pré-silábica com exigência mínima de letras ou símbolos, com 

variação de caracteres dentro da palavra e entre as palavras 

(variação qualitativa intrafigural e interfigural). Nesse nível, o 

aluno considera que coisas diferentes devem ser escritas de forma 

diferente. A leitura do escrito continua global, com o dedo deslizando 

por todo o registro. 

Silábica com letras não pertinentes ou sem valor sonoro 

convencional. Cada letra ou símbolo corresponde a uma sílaba falada, 

mas o que se escreve ainda não tem correspondência com o som 

convencional daquela sílaba. A leitura é silabada. 

Silábica com vogais pertinentes ou com valor sonoro convencional 

de vogais. Cada letra corresponde a uma sílaba falada e o que se 

escreve tem correspondência com o som convencional daquela sílaba, 

representada pela vogal. A leitura é silabada. 

Silábica com consoantes pertinentes ou com valor sonoro 

convencional de consoantes. Cada letra corresponde a uma sílaba 

falada e o que se escreve tem correspondência com o som 

convencional daquela sílaba, representada pela consoante. A leitura é 

silabada. 

Silábica com vogais e consoantes pertinentes. Cada letra 

corresponde a uma sílaba falada e o que se escreve tem 



correspondência com o som convencional daquela sílaba, representada 

ora pela vogal, ora pela consoante. A leitura é silabada. 

Silábico-alfabética. Esse nível marca a transição do aluno da hipótese 

silábica para a hipótese alfabética. Ora ele escreve atribuindo a cada 

sílaba uma letra, ora representando as unidades sonoras menores, os 

fonemas. 

Alfabética inicial. Nesse estágio, o aluno já compreendeu o sistema 

de escrita, entendendo que cada um dos caracteres da palavra 

corresponde a um valor sonoro menor do que a sílaba. Agora, falta-lhe 

dominar as convenções ortográficas. 

Alfabética. Nesse estágio, o aluno já compreendeu o sistema de 

escrita, entendendo que cada um dos caracteres da palavra 

corresponde a um valor sonoro menor do que a sílaba e também 

domina as convenções ortográficas. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 



SALA DE AULA 

ANOS INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL – TODAS AS DISCIPLINAS – 

APRESENTAÇÃO ORAL 

Como preparar e apresentar seminários 
Introdução 

O seminário tem por objetivo informar uma determinada 

audiência sobre um determinado tema. É uma situação 

comunicativa que prevê várias exposições de aspectos 

diferenciados de um tema comum. Por isso, é um processo 

privilegiado de estudo com todas as áreas do currículo escolar. 

Trata-se de uma comunicação em instância pública que prevê 

diferentes exposições orais articuladas, mediadas por um 

coordenador que, ao final, pode tentar articular as diferentes 

exposições procurando a melhor compreensão do tema pela 

audiência. 

Essas exposições podem ser sustentadas por recursos materiais 

diversos, inclusive por esquema escrito que sintetize as 

principais ideias que serão focalizadas e esclareça a audiência 

sobre o tema. 

  

Objetivos 

 Apropriar-se de procedimentos de escuta e participar de 

uma exposição oral e de um seminário. 

 Organizar a apresentação de maneira a possibilitar a 

compreensão da audiência. 

 Apropriar-se de procedimentos de planejamento, produção 

e revisão de uma exposição oral. 



 Compreender as características fundamentais da 

organização interna de uma exposição oral. 

 Utilizar o registro adequado de fala ao organizar a 

exposição. 

 Reconhecer e utilizar as marcas linguísticas características 

de uma exposição oral em um seminário. 

  

Conteúdo 

 Oralidade. 

  

Anos 

Do 1º ao 5º do Ensino Fundamental. 

  

Tempo estimado  

Dez aulas. A velocidade do preparo de um seminário depende 

da quantidade de alunos envolvidos e do ritmo de trabalho do 

grupo. 

  

Materiais necessários 

 Cartolina para confeccionar cartaz, lápis preto, lápis de 

cor, borracha, caneta hidrocor, apagador, papel, máquina 

copiadora. 

 Outros materiais que podem ser utilizados como auxiliares 

nas apresentações: transparências para retroprojetor, 

xerox, DVD, fotografias, Datashow, PPT, entre outros. 



  

Desenvolvimento  

1ª etapa – O que é um seminário 

Levante os conhecimentos dos alunos a respeito do que vem a 

ser um seminário, fazendo as seguintes perguntas: 

 O que é um seminário? 

 Qual a finalidade dele? 

 Como se organiza? 

 Quem dele participa? 

 Quais as funções dos participantes? 

 Onde costumam acontecer seminários? 

Registre os comentários dos alunos no quadro e deixe exposto 

para poder retomar posteriormente. 

Depois disso, apresente aos estudantes sua proposta de trabalho, 

que é realizar uma pesquisa sobre determinado assunto (escolha 

o tema previamente) e, posteriormente, fazer uma exposição 

oral sobre ele. 

A seguir, defina o contexto de produção do seminário: 

 Planeje as atividades de estudo do gênero. 

 Determine a finalidade. 

 Defina quem serão os interlocutores. 

 Defina o espaço no qual se realizará e o público ao qual 

será destinado (para a escola toda, outras turmas ou apenas 

a classe). 



 Indique a data. 

 Organize quais grupos tratarão de quais aspectos. 

   

2ª etapa – Estudo do gênero seminário 

Apresente aos alunos seminários para que eles tenham 

referências para realizar seus próprios trabalhos. Uma 

possibilidade é você organizar na escola, em colaboração com 

outros professores, uma exposição oral a respeito de um tema 

de relevância para o currículo escolar. Os estudantes devem 

assistir a essa apresentação e estudá-la, fazendo anotações 

orientadas por um roteiro que focalize os aspectos mais 

importantes para a organização e participação de um seminário. 

Desse roteiro deverão constar observações relativas a: 

 Qual a finalidade do seminário? 

 Quais foram os participantes? 

 Como foi organizado no que diz respeito à ordem de 

participação e à função dos participantes? 

 Como se deu a exposição de cada participante? Como 

iniciou a apresentação? Quais recursos foram utilizados? 

Foi possível compreender o que foi exposto e por quê? 

 Como se deu a participação da audiência? Em quais 

momentos foram feitas perguntas? As questões foram 

adequadas ou não e por quê? De que maneira as questões 

foram apresentadas, lidas pelo coordenador do seminário 

ou faladas pelos participantes? 

 De que maneira o seminário terminou? 



Seria muito interessante que a exposição fosse filmada, para 

que se pudesse utilizar em estudos posteriores, quando se 

buscará um aprofundamento na análise. Caso não seja possível, 

grave em áudio e depois transcreva alguns trechos para que se 

possa estudar as expressões utilizadas na abertura e fechamento 

do seminário, a maneira de apresentar cada participante, os 

modos de passar a palavra para a audiência para intervir, a 

organização interna das exposições, assim como suas marcas 

linguísticas. 

  

3ª etapa – Análise e planejamento 

Organize os alunos em grupos e solicite que cada um sintetize 

um ou dois aspectos observados e registre suas conclusões em 

um cartaz. Compare esse cartaz com o que foi organizado na 

primeira etapa, pontuando as confirmações, os equívocos, as 

ampliações e os aprofundamentos realizados. 

Depois desse estudo, planeje com os alunos como será 

organizado o seminário que a turma realizará. 

  

4ª etapa – Observação do gênero oral 

Peça à turma que estude outras exposições para observar sua 

organização interna e as marcas linguísticas usuais. Se forem 

seminários gravados, divida a classe em grupos e solicite que 

cada um analise um diferente. Oriente que essa observação siga 

um roteiro que focalize aspectos fundamentais do gênero, 

verificando como o apresentador: 



 Abre a exposição (De que maneira ele entrou em contato 

com o público? Qual foi a saudação inicial?). 

 Introduz o tema e delimita o assunto dentro desse tema. 

Peça que os alunos fiquem atentos, nesse item, se há 

expressões do tipo: “O assunto de minha exposição será.... 

Abordarei nesta exposição alguns aspectos sobre...”.  

 É claro em sua maneira de falar, se as informações estão 

bem organizadas, se são coerentes e se têm uma 

progressão lógica, e de que forma finaliza a apresentação. 

Houve a retomada de forma sintética dos principais pontos 

da exposição? Solicite que os estudantes observem 

expressões do tipo: “Em resumo”, “O que foi dito aqui 

foi”, “Para concluir”, “Recapitulando, podemos dizer 

que”. 

 Indica uma questão aos ouvintes, com o objetivo de 

desencadear uma discussão ou reflexão entre os 

participantes. 

 Utiliza com eficácia os recursos materiais: cartazes, 

registro na lousa, equipamentos. 

 Posiciona-se diante do público. É interessante observar a 

direção do olhar, o tom de voz em cada situação. 

 Usa marcas linguísticas, como as expressões “então”, “ao 

longo desta apresentação”, “para finalizar”, “vamos 

observar”. 

  

5ª etapa – Socialização 

Solicite que os grupos socializem suas observações com os 

demais alunos da classe, apresentando-as coletivamente. 



Enquanto isso, registre em cartazes. Compare cada quadro para 

analisar os pontos em comum e o que houve de diferente, 

focalizando aspectos indispensáveis para a organização de uma 

exposição oral. 

Caso os alunos não tenham observado, destaque cada um dos 

recursos utilizados pelos expositores do ponto de vista da sua 

adequação ao conteúdo e à compreensão do público, 

focalizando as estratégias mais eficazes. 

A seguir, organize um quadro com as características que as 

apresentações de cada grupo precisarão ter. 

  

6ª etapa – Preparo da apresentação 

Peça aos alunos que retomem, em classe, os resumos dos 

conteúdos pesquisados, sobre os quais versarão os seminários. 

Retome os aspectos levantados na etapa anterior e oriente os 

alunos a utilizar essas referências para planejar suas exposições. 

Acompanhe-os na elaboração do esquema orientador da fala, 

assim como na seleção de recursos mais adequados ao conteúdo 

e à compreensão dos interlocutores. Se for o caso, auxilie-os na 

preparação desses recursos (cartazes, PPT, transparências para 

retroprojetor etc.). 

  

7ª etapa – Ensaio da exposição oral 

Reserve duas aulas para os ensaios. Os colegas que 

compuserem a audiência de cada grupo terão como papel 

fundamental analisar as apresentações criticando-as do ponto de 



vista da sua adequação tanto às características do gênero e ao 

contexto de produção, quanto à compreensão. 

Depois de cada apresentação, discuta-a com a classe, 

solicitando alterações, focalizando aspectos positivos que 

devem ser mantidos etc. 

Proponha um segundo ensaio, analisando as modificações 

realizadas e eventuais correções ainda necessárias. Antes da 

apresentação do seminário, defina com a turma tempo e ordem 

de apresentação, coordenador do grupo e posicionamento dos 

recursos. 

  

8ª etapa – Apresentação 

No momento da apresentação, organize o espaço de forma a 

facilitar o trabalho dos apresentadores. Círculo e semicírculo 

geralmente são disposições mais adequadas, principalmente se 

o debate estiver previsto. Garanta que os ouvintes possam ver e 

ouvir o grupo. Combine com os alunos a filmagem dos 

seminários para que se possa analisar as apresentações na 

avaliação final. 

  

Avaliação  

Avalie a participação dos alunos no estudo realizado, suas 

contribuições, seu interesse e o trabalho efetivamente realizado. 

Solicite, ainda, uma autoavaliação dos estudantes, tanto no que 

se refere às atividades realizadas em grupo, quanto no que tange 

à participação individual. 



Eleja trechos dos seminários que foram filmados para analisar 

com a turma aspectos do gênero e do conteúdo apresentados e 

fazer um arremate final da discussão. 

  

FLEXIBILIZAÇÃO (PARA CADEIRANTE COM POUCA 

MOBILIDADE NOS MEMBROS SUPERIORES OU 

ALUNO COM ALTERAÇÃO NA MOTRICIDADE 

ORAL) 

É importante adequar materiais para as atividades gráficas usando 

recursos próprios, como adaptadores, e também fixar o papel na 

carteira ou numa mesa maior a fim de ampliar o espaço para a escrita 

do aluno. Quando for sintetizar as observações na lousa, lembre-se de 

fixá-las em um local que permita a visualização da criança. 

Se o aluno tiver alteração na motricidade oral, faça afirmações para 

que responda concordando ou discordando. Oriente o estudante a 

escolher um recurso que favoreça sua comunicação e expressão (uso 

de imagens e textos curtos ou um trecho de um filme). 

  

Consultoria 

Ivaneide Dantas da Silva Pedagoga e mestre em Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUCSP) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



SALA DE AULA 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – GEOGRAFIA 

Rural e urbano: diferentes na paisagem, mas 

cada vez mais misturados 
Introdução  

A paisagem é um conceito na Geografia contemporânea que se 

convencionou definir como "o visível do espaço geográfico". 

Nesse sentido, ela não é o espaço integralmente, pois nele, há 

conteúdos, funções e significados que não são visualmente 

identificáveis. 

No Ensino Fundamental 2, o tema da paisagem é muito presente 

justamente por sua concretude e palpabilidade para a garotada. 

E, embora a expressão se refira apenas às realidades 

geográficas, ela atua como um meio de acesso à compreensão 

de fenômenos sociais e naturais. Esse raciocínio pode fazer 

sentido quando as referências são as paisagens urbanas e rurais. 

Visualmente bem distintas, suas imagens podem servir de 

caminho para a distinção dos modos de vida, dos hábitos 

culturais, dos processos econômicos, das condições ambientais, 

tudo muito importante no desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes. 

Neste plano de aula, o objetivo é propor atividades que 

contribuam para essas distinções, mas também já avancem para 

uma percepção um pouco mais sofisticada, que relaciona 

movimentos sociais e diferentes realidades geográficas. Mas, 

para se chegar a tal, uma questão chave deverá ser trabalhada: a 



atualização da distinção do urbano e do rural, algo 

perfeitamente perceptível para uma criança ou um adolescente. 

  

Objetivos  

 Distinguir realidades urbanas e rurais, por intermédio da 

leitura da paisagem. 

 Identificar e relacionar os movimentos sociais às 

realidades geográficas urbanas e rurais, visando uma 

exposição simples da complexidade que envolve essas 

duas realidades. 

  

Conteúdos  

 Paisagens rurais e urbanas. 

 Movimentos sociais. 

 Movimentos sociais nas diversas realidades geográficas. 

  

Anos  

4º e 5º do Ensino Fundamental. 

  

Tempo estimado  

Três aulas. 

  

Material necessário  



 Fotografias alusivas às paisagens rurais e urbanas. 

  

Desenvolvimento  

1ª etapa – Distinguir as paisagens rural e urbana 

Inicie o trabalho com a construção de um quadro simples, mas 

que serve para introduzir, de forma ajustada, a questão da 

distinção entre paisagens rurais e urbanas. Você vai ver que 

todos os elementos listados abaixo são visualmente 

identificáveis: 

Elementos da paisagem Rural Urbana 

1. Espaços naturais + _ _ 

2. Vegetação + _ 

3. Fauna (domesticada e silvestre) + _ 

4. Gente _ + 

5. Edificações _ + 

6. Infraestrutura (estradas, redes elétricas, 

escolas etc.) 
+ _ + 

  

Apresente o quadro com apenas a primeira coluna preenchida e 

peça que os estudantes, individualmente, em grupo ou com toda 

a classe, preencham-no com sinais de mais ou de menos. 

Certamente, essa lista pode ser complementada com outros 

elementos. Se for preciso e caso a turma demonstre não ter tido 

experiência concreta com alguma dessas paisagens, mostre a ela 

fotografias. 



Após o preenchimento do quadro, apresente à classe outra 

tabela, agora, referente a elementos que não têm, 

necessariamente, expressão visual, mas que ajudam a 

caracterizar as realidades sociais mais amplas presentes e 

representadas pelas paisagens rural e urbana. A ideia é que os 

estudantes consigam ir além do que a paisagem mostra, ou 

melhor, consigam deduzir algumas características do modo de 

vida, da cultura e das atividades econômicas ali desenvolvidas. 

  

  

 Elementos da vida social 
Rural Urbana 

1. Tipos de bens produzidos _ + 

2. Quantidade de 

 bens produzidos 
+ + 

3. Número de profissões _ + 

4. Diversidade de tipos de pessoas _ + 

5. Diversidade de práticas culturais e de 

lazer 
_ + 

6. Local de moradia dos trabalhadores 
Nas 

fazendas 

Nas 

cidades 

  

A finalização do preenchimento dos dois quadros encerra a 

primeira aula. 

  

2ª etapa – Aprender significados além do visual 



Como as tabelas foram preenchidas na aula anterior, é possível 

que os alunos tenham tido tempo para construir algumas 

hipóteses sobre paisagem. Aproveite isso para introduzir 

algumas questões: 

 Quais são os indicativos na paisagem rural que permitem 

afirmar que há poucos tipos de atividades? 

 Quais são os indicativos que dizem que a produção é 

grande? 

 Quais são os indicativos que dizem que há poucas 

profissões? 

 Quais são os indicativos de que os trabalhadores moram 

nas fazendas? 

 

O objetivo desses questionamentos é estimular os estudantes a 

enxergar as relações existentes entre a expressão visual e os 

possíveis significados. Exemplo: vastos campos agrícolas que 

aparecem tomando quase toda a paisagem rural indicam uma 

atividade econômica muito dominante, a agricultura, algo que 

não poderá ser depreendido ao se observar uma paisagem 

urbana, que, visualmente, pode indicar múltiplas atividades. O 

mais importante dessa proposta não é que os alunos acertem as 

respostas, mas façam relações. 

Depois dessa fase, aproveite as caracterizações e as associações 

feitas pela turma para introduzir uma pequena problematização 

para atualizar a clássica distinção entre campo e cidade. Não 

convém, porém, em nome da facilidade pedagógica, criar 

estereótipos que separam o rural e o urbano de forma muito 

marcada. Nas discussões entre os alunos, possivelmente 



surgiram dúvidas a respeito do local onde moram os 

trabalhadores das duas realidades geográficas ou, então, sobre 

as práticas culturais e de lazer. Então, vale comentar esses dois 

exemplos. 

Faça alusão à presença de indústrias nas zonas rurais. Se 

necessário, mostre fotos. É cada vez mais comum a existência 

do que chamamos de agroindústria para a produção de álcool, 

de suco de laranja embalados e congelados, de óleo de soja etc. 

Os trabalhadores dessas indústrias exercem várias profissões 

(engenheiros, operadores de máquinas, técnicos de informática, 

entre outros) e na maioria dos casos moram nas cidades e 

trabalham na zona rural. Portanto, se existem profissionais de 

diversas áreas trabalhando no campo, isso significa que não são 

todos agricultores, características que se assemelha mais com as 

cidades. Além disso, trabalhadores rurais morando em zonas 

urbanas é um indicativo de uma mistura dessas duas realidades. 

Insira novas questões na discussão: 

 Os moradores do mundo rural desenvolvem atividades 

culturais típicas desse modo de vida: festas, música, 

brincadeiras e competições de destreza com animais. Mas 

é só isso? Essas tradições permanecem atualmente? 

 As pessoas da zona rural não vão às cidades com 

frequência, não estudam nas cidades, não praticam lazeres 

urbanos ou as ligações entre o campo e a cidade são bem 

mais intensas atualmente, devido à maior quantidade de 

meios de transporte e de comunicação? 

 Hoje, não temos diversos exemplos de mistura das duas 

realidades, mesmo quando as paisagens se mantêm bem 

distintas? Ocorre o mesmo com os modos de vida? 



  

Esses comentários farão sentido para os estudantes ao lado de 

todo o trabalho anterior de identificação, de classificação e de 

caracterização das paisagens rurais e urbanas e do esforço para 

enxergar algo além do que as paisagens mostram. O arremate 

dessa conversa dará o tom da conclusão desta sequência 

didática. 

  

3ª etapa – Estudar movimentos sociais e a relação com os 

espaços 

Comece a aula com o seguinte comentário: as populações que 

vivem as realidades rurais e urbanas podem encontrar muitas 

dificuldades para conseguir seu sustento, educar seus filhos, 

cuidar da saúde, morar etc. No Brasil, existe um bom número 

de pessoas nessas condições e elas não estão conformadas com 

essa situação. É nesse cenário que surgem os movimentos 

sociais, que são grupos de pessoas de uma região, de um espaço 

ou de uma profissão que se organizam para reivindicar das 

autoridades melhores condições para suas vidas. Em nosso país, 

existem movimentos sociais tanto nas zonas rurais como nas 

cidades. 

Depois dessa explicação, faça alguns questionamentos que 

ajudem os estudantes a identificar e classificar os momentos 

sociais em associação às realidades rurais e urbanas. A ideia é 

que a construção das respostas aconteça por meio do diálogo 

com a turma. 

 Quando falamos em movimentos sociais rurais, estamos 

nos referindo a movimentos de trabalhadores que moram 



no campo ou que apenas trabalham lá, mas moram nas 

cidades? A resposta deve ser os trabalhadores que moram 

no campo. 

 O que essas pessoas reivindicam? Terra para plantar, antes 

de tudo, pois não agricultor sem acesso à terra. No Brasil, 

existem problemas diversos de acesso à terra para um 

segmento importante de trabalhadores que se organizam 

em movimentos. Só para ilustrar, vale mencionar que um 

deles se chama Movimentos dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST). Caso a turma não conheça, forneça 

reportagens de jornais ou promova uma pesquisa na 

internet sobre esse tema. 

 Quando falamos em movimentos urbanos, o que há de 

parecido? As cidades são espaços bem mais complexos, 

com muito mais gente, mais diversidade de negócios e 

interesses. Por isso, os movimentos sociais podem se 

organizar por muitos motivos diferentes. Inclusive, alguns 

deles lutam por questões relacionadas à condição do 

espaço, como os movimentos por moradias dignas (que 

envolvem pessoas que moram em favelas, figura marcante 

de paisagens urbanas brasileiras), por transporte e por 

melhores condições ambientes (é comum ver rios 

poluídos, poucas árvores e excesso de prédios em grandes 

cidades). 

Pergunte aos alunos se eles conhecem algum movimento social 

rural ou urbano e faça uma lista na lousa. 

Para concluir a sequência, faça mais um comentário que mostra 

como as realidades desses dois espaços se misturam: o 

movimento social dos homens do campo reivindicando terras 

para trabalhar realiza várias ações, mas algumas delas se dão 



nas cidades. São manifestações, passeatas, atos públicos. Por 

que será? O que há nas cidades que faz com que esses 

movimentos se dirijam para lá? Se for preciso, explique aos 

estudantes o que são esses atos públicos e mostre vídeos ou 

fotos de algum evento que aconteceu recentemente. 

Uma pista pode ser dada para que as reflexões das crianças 

encontrem uma referência para se apoiar: há muitas pessoas 

numa cidade para ver a manifestação. Além disso, é comum que 

os governantes estejam nesses grandes centros, assim como a 

imprensa. 

Conclua a sequência demonstrando, novamente, a ligação entre 

o rural e o urbano, mostrando que, cada vez mais, eles se 

aproximam, ainda que preservem paisagens bastante distintas. 

  

Avaliação 

Além da participação nas propostas para identificar distinções, 

semelhanças e relações entre campo e cidade, pense e realize 

atividades complementares para avaliar se a turma 

compreendeu o conteúdo trabalhado. Algumas possibilidades 

são pequenas pesquisas sobre movimentos sociais na cidade em 

que os estudantes moram e nas zonas rurais próximas ou a 

exposição de notícias ou pequenos textos referentes aos 

movimentos e o pedido para que os alunos os caracterizem 

segundo o que foi discutido nas diversas aulas: são movimentos 

rurais ou urbanos, o que reivindicam, o que a paisagem na qual 

eles nasceram tem a ver com suas lutas etc. 
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SALA DE AULA 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – ARTE 

Manifestações artísticas em espaços não 

convencionais 
Introdução 

Grafite, pichação e "pixação". Muitos alunos ou até mesmo 

professores podem não saber a diferença entre os três. Mas ela 

existe e a conversa sobre o assunto gera uma boa reflexão com 

a turma. Para que isso aconteça com sucesso na sua sala de 

aula, tematizar a atitude de cada uma dessas manifestações é 

fundamental para evidenciar as diferenças. 

Não há dúvida de que cada uma delas tem uma carga de 

transgressão. Consideradas como articulação entre arte e 

política para aqueles que as realizam, não se pode dizer o 

mesmo a respeito das instituições e do público, que, muitas 

vezes, questionam suas atitudes, considerando-as depredatórias, 

além de provocar poluição visual. 

A proposta é que esta sequência didática ganhe um caráter 

político, uma vez que vamos dar voz aos alunos, além de dar 

espaço para que atuem com expressividade. 

  

Objetivos 

 Debater sobre as manifestações artísticas em espaços não-

convencionais. 

 Experimentar o caráter transgressor da arte. 



 Conhecer e debater sobre as relações entre a arte e a 

política. 

  

Conteúdos 

 Relações entre a arte e a política. 

 O grafite como expressão poética e política. 

 

Anos 

6º, 7º, 8º e 9º do Ensino Fundamental. 

  

Tempo estimado  

Oito aulas. 

  

Materiais necessários 

 Para as apreciações e aulas expositivas de 

contextualização: imagens pesquisadas na internet para 

serem utilizadas durante todo o projeto (podem ser 

colocadas numa apresentação em Power Point ou 

impressas e coladas em cartões para serem manuseadas 

pelos alunos) e textos de apoio para os alunos (veja 

sugestões abaixo). 

 Para o grafite: tintas para parede de várias cores, rolos, 

pincéis, trinchas, esponjas, papéis diversos para colagem, 

pratos e potes para colocar as tintas e para limpeza do 

material. 



 Para a realização de estêncil: plástico de capa transparente 

e caneta de retroprojetor para fazer o desenho, estiletes 

para cortar o estêncil e fita crepe para fixá-lo na parede. 

 Para a proposta de ampliar o projeto coletivo na parede: 

plástico transparente e caneta de retroprojetor para 

realização do projeto e retroprojetor exibir o desenho na 

parede. 

 Para o mural, fanzine ou jornal: material gráfico e cópias 

para tiragem e circulação na comunidade. 

  

Desenvolvimento 

1ª etapa – Qual é a diferença entre grafite, pichação e 

“pixação” 

Inicie o projeto debatendo sobre as diferenças entre o grafite, a 

pichação e a "pixação". Há uma distinção entre estas duas 

últimas manifestações, que não se restringe ao modo de grafar 

as palavras. Uma quantidade significativa de alunos terá 

argumentos para diferenciá-los. Pode ser um bom caminho 

escrever as três palavras no quadro e perguntar: "Qual aparece 

mais na cidade?". 

Discuta também sobre o lugar em que aparece cada uma dessas 

manifestações. O grafite e a pichação, por exemplo, são feitos 

normalmente em paredes e muros, estão mais próximos de 

nosso ponto de vista. Já a "pixação" manifesta de modo mais 

incisivo a demarcação de território, e este pode ser um dos 

motivos de ser feita em locais que nos leva a questionar: "Como 

os 'pixadores' chegam ao topo dos prédios, em lugares 

improváveis de viadutos e pontes?". 



  

A LINGUAGEM DE CADA MANIFESTAÇÃO 

As pichações, que surgem historicamente como espaço de expressão 

de ideias políticas, lançam mão da linguagem verbal, são frases ou 

palavras de ordem. Podem também ser frases poéticas ou declarações 

de amor e amizade. A "pixação" expressa o espaço em disputa, e as 

palavras ou frases utilizadas são grafismos indecifráveis para as 

pessoas que não fazem parte do grupo. O grafite tem caráter 

transgressor pela vontade de levar a arte para fora dos muros das 

instituições. O italiano Alex Vallauri é considerado o pai do grafite no 

Brasil. A maioria das manifestações desse tipo exploram a linguagem 

visual, mas podem também trazer com frases ou palavras trabalhadas 

plasticamente com formas e cores. 

Segundo Moacir dos Anjos, curador da 29ª Bienal de São Paulo, 

em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 2010, "(...) a 

‘pixação’, ou simplesmente o pixo, com 'x' mesmo, é uma grafia usada 

por seus praticantes para diferenciar o que fazem hoje em São Paulo 

das pichações político-partidárias, religiosas, musicais, ou mesmo 

ligadas à propaganda que há vários anos enchem os muros e paredes 

da cidade, a despeito do quão 'limpa' ela queira apresentar-se. (...) o 

pixo borra e questiona os limites usuais que separam o que é arte e o 

que é política". 

Quando se fala em pichação, todas as pessoas que moram em grandes 

centros urbanos podem ter voz. Os muros e paredes das ruas e 

viadutos, prédios e fachadas de casas são alvos da vontade de alguém 

de se apropriar da cidade. Por esta razão, todas as pessoas que moram 

na rua, no bairro e na cidade estão dentro do debate – mas estando na 

escola, podemos torná-lo mais organizado e recheado de informações. 

  

2ª etapa – O debate vai para uma dimensão política 

Como o assunto é polêmico e envolve diferentes pontos de 

vista, é propício levar a proposta para uma dimensão política. 

Citando novamente Moacir dos Anjos: "Lembro que política é 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/720657-pixo-questiona-limites-que-separam-arte-e-politica-diz-curador-da-bienal-de-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/720657-pixo-questiona-limites-que-separam-arte-e-politica-diz-curador-da-bienal-de-sp.shtml


aqui entendida não como espaço de apaziguamento de 

diferenças, mas justamente o contrário. Ou seja, como o espaço 

formado pelos atos, gestos, falas ou movimentos que abrem 

fissuras nas convenções e nos consensos que organizam a vida 

comum. Ou seja, como bem coloca o filósofo francês Jacques 

Rancière, política entendida como esfera do 

‘desentendimento’". 

Caso você lecione em mais de uma classe, o debate pode 

acontecer em todas separadamente, mas é fundamental que o 

que acontecer em cada uma delas seja comunicado para todos 

os envolvidos com o tema. Para isso, organize uma assembleia 

com os alunos, durante a qual todos podem ter voz e um tempo 

determinado para defender sua posição. Para realizar o registro 

do debate, divida a turma em três e combine com cada grupo 

que seus membros ficarão responsáveis por anotar as ideias que 

surgem referentes ao que é grafite, pichação e "pixação". 

Após a assembleia, apresente algumas imagens que ilustrem os 

diferentes tipos de manifestação e pequenos textos que definam 

melhor cada uma delas. Todas as ideias que circularam podem 

ser reunidas para que possam ser compartilhadas pela 

comunidade: um mural no corredor, um jornal ou um fanzine. 

  

3ª etapa – Apreciação, contextualização e produção 

Nas próximas aulas, alterne situação de apreciação, 

contextualização e produção das diferentes manifestações. Caso 

você trabalhe esta sequência com diferentes anos, dê um 

tratamento didático diferente de acordo com a faixa etária, para 

que haja uma progressão nos desafios colocados para cada 



turma. Por exemplo, proponha para cada ano que se dedique a 

estudar diferentes aspectos: a dimensão coletiva da 

manifestação, o suporte em espaços públicos, as características 

das marcas pessoais, a institucionalização do grafite (qual é o 

movimento de levar o grafite, manifestação de rua e urbana, 

para as instituições de arte, como museus e galerias?) etc. 

Divulgue os estudos entre as classes e reserve um tempo da 

rotina para sistematizar os conhecimentos construídos em um 

mural ou em um jornal ou fanzine. 

  

4ª etapa – Caminhada pela escola para relacionar imagem e 

espaço 

Convide todos a realizar um grafite na escola – antes disso, 

defina o lugar em que cada série trabalhará. Para sensibilizar o 

olhar dos alunos, vale a pena observar os lugares escolhidos por 

diferentes artistas para que eles tenham referências. Lance 

perguntas que favoreçam relacionar imagem e espaço, 

conforme as sugestões abaixo. 

 Os artistas Leonardo Delafuente (D lafuen T) e Anderson 

Augusto (SÃO) criaram o Projeto 6emeia e espalharam 

pelos bairros paulistanos da Barra Funda e do Bom 

Retiro vários grafites em bueiros e bocas de 

lobo (clique no link para ver). Os desenhos podem 

inspirar questões: o que mais poderia ser pintado na boca 

de lobo? Que outros elementos da cidade sugerem a 

criação de imagens? Um poste, a faixa de pedestre, por 

exemplo? 

http://somentecoisaslegais.com.br/geral/49-grafites-criativos-em-bueiro-e-boca-de-lobo
http://somentecoisaslegais.com.br/geral/49-grafites-criativos-em-bueiro-e-boca-de-lobo
http://somentecoisaslegais.com.br/geral/49-grafites-criativos-em-bueiro-e-boca-de-lobo
http://somentecoisaslegais.com.br/geral/49-grafites-criativos-em-bueiro-e-boca-de-lobo


 José Augusto Amaro Capel, o grafiteiro mais conhecido 

como Zezão, olha para os elementos e questões da cidade. 

Pergunte aos alunos: quais aspectos invisíveis podem ser 

explorados? A proposta é aprofundar a relação com os 

lugares, e não os enfeitar. E nós, como podemos fazer 

isso? 

 Pode ser interessante olhar para os elementos 

arquitetônicos da escola como possíveis suportes para o 

grafite. Para isso, pergunte: de memória, quais elementos 

são atrativos para fazer o grafite? É muito bacana ver 

como os grafites dos irmãos Osgemeos seajustam 

perfeitamente à arquitetura, como se os lugares 

dissessem "Aqui cabe uma figura humana" e... "aqui 

se ajusta perfeitamente uma cabeça" (clique no link 

para ver algumas imagens). Os elementos construídos se 

humanizam, a intervenção provoca a reflexão sobre como 

as pessoas se relacionam com o crescimento da cidade e 

espaços cada vez mais ocupados por construções. Houve 

transformações significativas em nosso bairro? Quais? 

Como poderíamos comentar essas transformações por 

meio de imagens? 

Após a apreciação de imagens, é chegada a hora de caminhar 

por espaços internos e externos da escola, para investigar as 

potencialidades de cada um. É fundamental compartilhar com 

os alunos o propósito dessa investigação: com base nela que 

vão emergir as ideias para a realização dos grafites. 

Durante a caminhada, faça intervenções que provoquem os 

estudantes a refletir sobre a relação que estabelecem com o 

espaço, tais como: 

 "Vamos pensar em uma palavra para este lugar?" 

http://www.punkbrega.com.br/tag/os-gemeos/
http://www.verveweb.com.br/jornalismo/osgemeos_adrianapaiva.html
http://www.verveweb.com.br/jornalismo/osgemeos_adrianapaiva.html
http://www.verveweb.com.br/jornalismo/osgemeos_adrianapaiva.html
http://www.verveweb.com.br/jornalismo/osgemeos_adrianapaiva.html


 "Que tipo de ações ocorrem aqui?" 

 "Como nosso corpo ocupa este espaço?" 

 "Este canto guarda alguma memória?" 

 “Vamos encontrar um lugar em que houve um 

acontecimento marcante." 

Para as áreas externas, o mesmo pode acontecer, com perguntas 

do tipo: 

 "Quais são as características da rua da escola?" 

 “Quem são as pessoas que circulam por essa rua e que 

imagens vocês gostariam de criar neste espaço para 

dialogar com os passantes?" 

 "Qual a sua relação com esta rua?" 

 "Além do muro da escola, quais outros elementos 

arquitetônicos podem servir de suporte para a realização 

do grafite?" 

Oriente os alunos a fazer registros fotográficos e por escrito 

para que nada se perca. Apoie a turma no momento de expor as 

ideias após a caminhada e também ajude a definir o projeto de 

cada classe. 

  

5ª etapa – É hora de projetar o grafite 

Com as informações obtidas na caminhada pela escola, analise 

os lugares apontados pela turma como os mais interessantes, 

levando em consideração as primeiras ideias trazidas pelos 

estudantes. 



Pense nos agrupamentos que podem ser feitos em cada ano. Se 

você der aula num 6º ano, por exemplo, a proposta pode ser 

trabalhar coletivamente, favorecendo aprendizagens 

relacionadas à partilha de ideias, conhecimentos e 

responsabilidade de cada um. No 7º ano, o trabalho pode ser 

realizado em pequenos grupos, no 8º ano em duplas, e, no 9º 

ano, pode ser um grande desafio que os próprios alunos definam 

se gostariam de realizar projetos individuais, em duplas ou em 

grupos – afinal, esse tipo de organização é um aspecto 

determinante no processo de criação. 

  

REFERÊNCIAS PARA APROFUNDAR O 

CONHECIMENTO DOS ALUNOS E ALIMENTAR OS 

PROJETOS 

 Para as turmas que forem realizar trabalhos de caráter coletivo, leve 

referências das pinturas murais, um recorte que favorece o papel 

político da arte, principalmente no que diz respeito a sua função e 

relação com o público. A proposta prática pode estar mais relacionada 

aos procedimentos de pintura mural, e o principal material para fazer 

isso é o pincel. O projeto pode ser realizado em formato A4, em um 

acetato, e projetado na parede com retroprojetor. O desenho é passado 

para o local em que o grafite será realizado. Antes da pintura é 

importante fazer um estudo de cor para que todos possam participar de 

modo apropriado da produção. Saiba mais sobre o muralismo na 

Enciclopédia do Itaú Cultural. 

 Se o trabalho for elaborado por pequenos grupos, vale olhar propostas 

realizadas por coletivos. O JAMAC – Jardim Miriam Arte 

Clube pode ser uma boa referência boa para pensar sobre o 

envolvimento da comunidade e a transformação dos lugares em que 

vivem. Essa abordagem amplia a ideia de que fazer o grafite restringe-

se a embelezar os lugares. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=3190
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=3190
http://afonsopost.blogspot.com.br/2010/06/monica-nador-e-o-jamac.html
http://afonsopost.blogspot.com.br/2010/06/monica-nador-e-o-jamac.html


 Para a proposta prática, os alunos podem aprender a técnica de 

estêncil,  ou combinar diferentes linguagens, como pintura e colagem. 

Veja referências do Coletivo Matilha Cultural. 

 Para a turma que for trabalhar em duplas, proponha que os estudantes 

busquem por depoimentos de grafiteiros que falam sobre como se 

organizam no trabalho em dupla. Os informantes podem ser os próprios 

alunos, para o caso dos que já praticam esse tipo de atividade, ou 

amigos dos alunos. Assistir a alguns vídeos para analisar o modo como 

os grafiteiros, pichadores e "pixadores" pensam a relação com o espaço 

e com a cidade pode ser bem instigante. 

 Titifreak, por exemplo, explora a relação entre a palavra e a imagem, 

favorecendo abordar as diferenças entre grafite e "pixação".  Os alunos 

podem criar poemas visuais, que dialogam com o grafite, com a 

pichação e com a "pixação" também. 

  

Os alunos podem trabalhar com propostas dentro e fora da 

escola, fazendo um grafite no muro e criando objetos e pinturas 

que dialoguem com outros espaços internos. 

As ações podem tencionar mais as relações com a comunidade, 

mas tudo precisa ser feito com cautela e em comum acordo, 

para que essa ação não provoque uma recusa por parte da 

instituição de abarcar e apoiar o projeto. Afinal, a proposta é 

estudar arte, fazer um exercício de ação poética e política, 

diferentemente do que fazem os grafiteiros profissionais. Sobre 

esse assunto não faltam depoimentos na rede. 

  

6ª etapa – Apresentação para a comunidade 

Organize uma apresentação oral para que os alunos possam 

apresentar para a comunidade o que aprenderam e o que 

http://subsoloart.com/blog/2010/01/como-fazer-um-stencil-molde-vasado/,
http://subsoloart.com/blog/2010/01/como-fazer-um-stencil-molde-vasado/,
http://www.band.com.br/noticias/cidades/galeria/?ID=1000004800
http://titifreak.blogspot.com.br/
http://www.youtube.com/watch?v=-XLrae8FcP8


produziram nas últimas aulas. Se essa proposta for inviável, 

reúna pequenos grupos para apresentação em outras classes, 

para pais ou para os funcionários da escola. 

Outra opção é produzir um fanzine ou um jornal para 

documentar todas as etapas do processo e distribuir na 

comunidade. 

  

Avaliação  

Para finalizar o projeto, retome as primeiras ideias dos alunos 

(aquelas que foram registradas), reflita com eles sobre como as 

imagens que eles tinham sobre o grafite, a pichação e o "pixo" 

se transformaram ao longo do processo, e conclua com uma 

pesquisa sobre o impacto dessas ações na comunidade. 

  

Consultoria 

Marisa Szpigel Coordenadora de Arte da Escola da Vila, na capital 

paulista 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
SALA DE AULA 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – LÍNGUA PORTUGUESA 

Poemas: escutar, ler, compreender, interpretar e 

declamar 
Introdução 

Esta sequência didática aborda um conteúdo curricular pouco 

ensinado atualmente: a poesia. Conhecer esse gênero é 

altamente desejável não só para a formação do leitor e do 

escritor que aprecia e sabe fazer uso de recursos da linguagem 

literária como também para a formação de um ser humano mais 

sensível à poesia da realidade que está à sua volta. 

Antes de iniciar o trabalho, vamos refletir sobre por que vale a 

pena ensinar poesia na escola. A poesia desperta a sensibilidade 

para a manifestação do poético no mundo, nas artes e nas 

palavras. O convívio com a poesia favorece o prazer da leitura 

do texto poético e sensibiliza para a produção dos próprios 

poemas. O exercício poético desenvolve uma percepção mais 

rica da realidade, aumenta a familiaridade com a linguagem 

mais elaborada da literatura e enriquece a sensibilidade. 

  

Objetivos 

 Aprender a escutar, ler, compreender, interpretar, 

declamar e produzir poemas. 

 Reconhecer e fazer uso de recursos da linguagem poética, 

como sonoridade e diferentes significados. 



  

Conteúdos 

 Poesia e poema, rima, verso e estrofe. 

  

Anos 

8º e 9º do Ensino Fundamental. 

  

Tempo estimado 

12 aulas. 

  

Materiais necessários 

 Uma lata média ou um balde com alça. 

 Papel-cartão, tintas ou páginas de revistas para decorar o 

objeto (a lata ou o balde). 

 TV e DVD. 

 Os poemas, de Mario Quintana, L&PM,1980. 

 Amor É Fogo Que Arde Sem Se Ver, de Luís Vaz de 

Camões 

 Metáfora, de Gilberto Gil. 

 A Sociedade dos Poetas Mortos (Dead Poets Society), 

EUA, 1989. 

  

Desenvolvimento  



1ª etapa – O mundo da poesia e do poema 

Para criar um ambiente favorável ao estudo, leve para a classe 

imagens e breves biografias dos poetas que serão lidos. 

Organize um painel num canto da sala com esse material e dê 

um título a ele ou faça um concurso entre os alunos para a 

escolha do nome da área. Na medida em que o trabalho avançar, 

ali podem ser fixados poemas de autores escolhidos pelos 

alunos ou poemas produzidos por eles. 

Explique para a classe que, juntos, vocês vão ampliar a 

compreensão da linguagem poética, dedicando-se agora ao 

estudo específico da metáfora. Para introduzir o assunto e 

conhecer o que os estudantes pensam sobre o tema, pergunte: 

 Você sabe o que é metáfora? 

 O que é linguagem subjetiva e linguagem objetiva? 

 Em que a linguagem de um texto científico é diferente da 

linguagem de um poema? 

 Alguém da classe já escreveu um poema? Qual? 

  

A DIFERENÇA ENTRE POESIA E POEMA 

No ensino da poesia, é muito comum haver confusão entre o que é 

poesia e o que é poema, como se fossem vocábulos sinônimos. Então, 

poesia e poema significam a mesma coisa? 

Não. Poesia é um termo que vem do grego. No sentido 

original, poiesis é a atividade de produção artística, a atividade de 

criar ou de fazer. De acordo com essa definição, haverá poesia sempre 

que, criando ou fazendo coisas, somos dominados pelo sentimento do 

belo, sempre que nos comovermos com lugares, pessoas e objetos. A 



poesia, portanto, pode estar nos lugares, nos objetos e nas pessoas. 

Assim, não só os poemas, mas uma paisagem, uma pintura, uma foto, 

uma dança, um gesto, um conto podem estar carregados de poesia. 

Poema é uma palavra que vem do latim poema, que significava 

composição em 'verso, comédia ou peça teatral', e do grego poíéma, 

que significa 'o que se faz, manual, criação do espírito ou invenção'. 

Portanto, poema é poesia que se organiza com palavras. 

  

Dê um tempo para a classe discutir as questões em pequenos 

grupos. Depois, abra uma roda de conversa e solicite que 

comentem sobre o que conversaram. Esse momento dará a você 

uma ideia do que seus alunos já sabem ou pensam sobre 

metáfora e linguagem subjetiva e objetiva. 

  

2ª etapa – Leitura 

Diga aos alunos que você vai ler para eles um poema de Mário 

Quintana. Estude previamente a leitura do texto. Prepare-se 

para ler em voz alta e leia com bastante expressividade. Peça 

para prestarem atenção à definição que o poeta dá para poemas. 

 

Os Poemas 

Os poemas são pássaros que chegam 

não se sabe de onde e pousam 

no livro que lês. 

Quando fechas o livro, eles alçam voo 

como de um alçapão. 

Eles não têm pouso 

nem porto 

alimentam-se um instante em cada par de mãos 



e partem. 

E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 

no maravilhoso espanto de saberes 

que o alimento deles já estava em ti...  

 

(Esconderijos do Tempo, de Mário Quintana, L&PM,1980) 

 

Depois dessa primeira leitura, escreva o poema no quadro ou 

forneça cópias do texto para os alunos. Pergunte: 

 Poemas são a mesma coisa que pássaros? 

 Que semelhanças o poeta vê entre pássaros e poemas e 

que permitem ao poeta dizer que os poemas são pássaros? 

 

Após essa indagação, explique o que é sentido literal e figurado. 

  

O QUE É SENTIDO LITERAL E SENTIDO FIGURADO 

De maneira geral, usamos as palavras com dois diferentes sentidos: o 

sentido literal e o sentido figurado. 

Sentido literal: nesse caso, o sentido da palavra é exato, direto, 

simples, não deixa dúvida. Geralmente, nos textos em que deve 

predominar uma linguagem clara e objetiva, como os jornalísticos e 

científicos, as palavras aparecem com um único sentido, aquele que 

aparece nos dicionários. O sentido literal também é chamado 

denotativo. 

Sentido figurado: quando a palavra aparece com um sentido 

ampliado ou alterado no contexto, sugerindo ideias diferentes da 

literal, dizemos que ela está no sentido figurado. Ele também é 

chamado conotativo.  

http://www.revista.agulha.nom.br/quinta.html#ospoemas


  

A linguagem que os poetas utilizam não é uma linguagem 

comum. Eles não usam as palavras em seu sentido literal, do 

modo como estão no dicionário. Eles se expressam de modo 

subjetivo. O mesmo não ocorre com os cientistas. Com base 

nisso, peça para os alunos imaginarem o que aconteceria se um 

cientista explicasse uma nova descoberta em linguagem 

subjetiva. Cada profissional faria uma interpretação diferente da 

explicação e essa variedade de interpretações poderia causar 

muitos problemas. Por exemplo: para o cientista, a Lua é um 

satélite natural da Terra. Para poetas, a Lua pode ser a Casa de 

São Jorge, uma fatia de queijo, um colar de prata da noite. 

  

OUTRAS POSSÍVEIS ATIVIDADES PARA PRATICAR A 

LINGUAGEM CONOTATIVA 

1. Pergunte para a classe por que motivo um cientista ou um professor 

usam o sentido literal das palavras ou a linguagem denotativa, quando 

escrevem um texto para explicar uma teoria. 

2. Peça para a classe ampliar a lista acima: para os poetas, a Lua pode 

ser... 

3. Os poetas se expressam de modo subjetivo. O mesmo não ocorre 

com os cientistas. Selecione poemas e textos científicos. Proponha aos 

alunos que comparem a linguagem de um com a do outro para 

perceber as diferenças entre esses gêneros textuais. 

4. Peça para a classe comparar o verso de Quintana com uma 

definição de poema encontrada no dicionário. Comente o efeito de 

sentido de cada definição: 

a) Poemas são pássaros. 

b) Poema é obra em versos. 



5. Solicite que os alunos, em dupla, elaborem uma definição científica 

e uma definição poética para coração. Organize um painel com essas 

definições distribuídas em duas colunas: “Coração para o cientista 

é...” e “Coração para o poeta é...”. 

6. Pergunte para a classe por que um cientista não pode fazer uso de 

linguagem subjetiva e o poeta pode. 

7. De acordo com o que responderam acima, peça para concluírem: 

um cientista precisa fazer uso de uma linguagem objetiva, utilizando o 

significado mais conhecido das palavras porque sua intenção 

comunicativa é.... Já a intenção dos poetas não é explicar nada, sua 

linguagem é subjetiva porque a intenção comunicativa é.... 

8. Leia para a classe o poema do poeta português Luís Vaz de 

Camões, Amor É um Fogo Que Arde Sem Se Ver, e que vem 

comentado logo abaixo. Peça para os alunos fazerem um levantamento 

em todo o poema do que é o amor para o poeta. 

  

  

3ª etapa – Conversando sobre a linguagem poética  

Explique para a classe que a linguagem subjetiva dá um novo 

sentido a palavras conhecidas. O novo sentido nasce de uma 

semelhança percebida pelo autor. Para Quintana, os poemas são 

como os pássaros. No famoso soneto de Camões, o poeta 

português enumera várias semelhanças que ele vê para o 

sentimento do amor. 

  

DICAS 

Quando for ensinar linguagem poética: 

 Selecione poemas não só pela temática, mas, sobretudo, pela 

sonoridade e/ou metáforas. 



 Proponha sempre a leitura de poemas em voz alta para a percepção 

auditiva da sonoridade e do ritmo dos versos. 

 Compare a objetividade da linguagem científica com a subjetividade da 

linguagem da poesia. A poesia é expressão da subjetividade do poeta. 

Caracteriza-se, portanto, pela linguagem criativa e metafórica. Seu 

estudo não pode ser reduzido apenas ao estudo de rimas, versos e 

estrofes. É preciso ir além disso, explorando os recursos que dão efeito 

sonoro, como a aliteração e a assonância, e o sentido conotativo e o 

caráter polissêmico das palavras. 

 Mostre que o trabalho do poeta é árduo e que a linguagem poética tem 

um caráter subversivo, como nos casos em que há desobediência às 

normas da língua. 

  

 

Amor É um Fogo Que Arde Sem Se Ver  

 

Amor é um fogo que arde sem se ver, 

É ferida que dói, e não se sente; 

É um contentamento descontente, 

É dor que desatina sem doer. 

 

É um não querer mais que bem querer;  

É um andar solitário entre a gente; 

É nunca contentar-se de contente; 

É um cuidar que ganha em se perder. 

 

É querer estar preso por vontade;  

É servir a quem vence, o vencedor; 

É ter com quem nos mata, lealdade. 

 

Mas como causar pode seu favor  



Nos corações humanos amizade, 

Se tão contrário a si é o mesmo Amor?  

  

Explique que a linguagem poética é chamada de figurada 

porque faz uso de figuras de linguagem. Tais figuras são 

recursos que os poetas usam para criar efeitos de 

expressividade, ou seja, para emocionar o leitor. Há vários tipos 

de figuras e uma delas é a metáfora. 

  

A METÁFORA 

Essas semelhanças ou relações que o poeta estabelece entre dois 

elementos, sem usar o termo de comparação "como", chama-se 

metáfora e é uma figura de linguagem muito usada na poesia. Ela 

ocorre quando um termo é substituído por outro em função de algum 

ponto de contato, de alguma semelhança entre eles. Se o primeiro 

verso do poema de Camões fosse: o calor do amor arde como o calor 

do fogo, ele estaria fazendo uma comparação. Camões preferiu 

escrever uma metáfora. No poema de Quintana, se a opção fosse a 

comparação ficaria assim: ospoemas chegam não se sabe de onde 

como os pássaros chegam e não se sabe de onde. 

  

Distribua vários outros poemas para a classe. Peça para os 

alunos compararem o efeito de sentido da comparação e da 

metáfora nos textos citados aqui e nos que você levou para a 

turma. 

 

  



A INTERNET COMO ALIADA NO TRABALHO COM 

POESIA 

Professor, sempre que possível, use os benefícios da internet como 

ferramenta auxiliar para o ensino e a pesquisa. Para ampliar a análise e 

a reflexão sobre os recursos da linguagem poética, além dos poemas 

aqui apresentados, ofereça à classe outras opções. Uma boa fonte para 

encontrá-los é a Biblioteca Virtual do Estudante de Língua 

Portuguesa: http://bit.ly/29enM7T 

  

4ª etapa – Criação da lata do poeta 

O cantor e compositor baiano Gilberto Gil escreveu uma letra 

para uma canção que é uma explicação poética para metáfora. 

Leia a letra para a classe e, depois, procure a música na internet 

para todos cantarem juntos. 

  

Metáfora 

Uma lata existe para conter algo 

Mas quando o poeta diz: "Lata" 

Pode estar querendo dizer o incontível 

Uma meta existe para ser um alvo  

Mas quando o poeta diz: "Meta" 

Pode estar querendo dizer o inatingível 

 

Por isso, não se meta a exigir do poeta  

Que determine o conteúdo em sua lata 

Na lata do poeta tudonada cabe 

Pois ao poeta cabe fazer 

Com que na lata venha caber 

O incabível 

http://bit.ly/29enM7T


 

Deixe a meta do poeta, não discuta  

Deixe a sua meta fora da disputa 

Meta dentro e fora, lata absoluta 

Deixe-a simplesmente metáfora  

  

Peça para que os estudantes interpretem os versos de 7 a 12 e 

pergunte se eles concordam com eles. Solicite que expliquem 

por que tudonada está escrito como se fosse uma palavra só. 

Depois do exercício, leve uma lata média ou um balde com alça 

para a classe. Oriente os alunos a decorar a lata por fora, 

pintando-a ou recobrindo-a com papel colorido. Ela será a Lata 

do Poeta, onde tudonada cabem. 

Organize um acervo de livros de poesia ou cópias de poemas de 

diferentes poetas. Exponha os livros e os poemas sobre um 

tecido bem bonito no chão da sala de aula e solicite que cada 

aluno selecione metáforas nos poemas expostos. Para isso, eles 

terão de ler vários. Deixe-os escolher à vontade. Este momento 

não pode ser apressado. 

As metáforas deverão ser copiadas em papel-cartão e colocadas 

dentro da Lata do Poeta. A lata (ou balde) ficará pendurada no 

pátio da escola. Peça aos alunos que convidem os colegas das 

outras turmas, os professores, os funcionários e os pais a jogar 

mais metáforas na lata, se quiserem. 

  

5ª etapa - Poesia e cinema  

Organize uma sessão de cinema com debate. O filme a ser 

exibido para a turma é A Sociedade dos Poetas Mortos (Dead 



Poets Society), EUA, 1989, dirigido por Peter Weir e estrelado 

por Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke e Josh 

Charles. O longa conta a história de um professor que fez com 

que os estudantes se encantassem com a literatura. Segundo ele, 

o que dá sentido à vida tem a ver com o espírito e com o prazer, 

e a literatura, incluindo aí a poesia, é uma fonte riquíssima 

desses elementos. 

 

6ª etapa – Sarau: preparando um poema para ler para os 

outros  

Falar para um público não é tarefa fácil, principalmente para os 

mais inibidos. Este momento tem como objetivo desenvolver a 

oralidade. Dê um tempo para que os alunos escolham poemas 

para declamar e se preparem para falar. Instrua os estudantes a 

levar os textos escolhidos para casa e ensaiar sua leitura em voz 

alta. Desafie-os a decorar os poemas. Em data marcada 

previamente, organize um sarau para eles se apresentarem. 

  

Avaliação  

Peça para os alunos produzirem textos para que você possa 

avaliar o que compreenderam do que foi estudado e averiguar 

se os objetivos de aprendizagem foram atingidos. Diga à classe 

que cada um planeje o que vai escrever (lembre-os de usar as 

figuras de linguagem e os sentidos estudados), faça rascunho, 

revise e finalmente passe a limpo seu poema. Reúna as 

produções dos estudantes e exponha-as num mural ou organize 

uma antologia. 



Outra possibilidade é pedir que escrevam um texto expositivo, 

em prosa, para explicar o que é metáfora. O escrito será lido por 

colegas de outra série. Compartilhe com os estudantes que eles 

serão avaliados pelo maior ou menor entendimento dos leitores 

depois de ler a explicação que deram. 

  

BIBLIOGRAFIA 

Para ampliar o estudo, recorra a antologias e boas obras didáticas que 

abordam o ensino da linguagem poética. 

Verso, Sons, Ritmos, de Norma Goldstein. Ática, 2006, Coleção 

Princípios. 

Trabalhando com Poesia, Volumes 1 e 2, de Alda Beraldo. Ática, 

1990. 

Produção e Leitura de Textos no Ensino Fundamental, de Beatriz 

Citelli. Cortez, 2001, vol. 7. 

Os Cem Melhores Poemas Brasileiros do Século, seleção de Ítalo 

Moriconi. Objetiva, 2001. 

Coleção do programa do MEC Palavra da Gente, o volume de 

antologia poética brasileira. 

No Meio do Caminho Tem um Poeta, matéria publicada na edição 

150 de NOVA ESCOLA, março de 2002. 
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SALA DE AULA 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – HISTÓRIA 

O povo na Proclamação da República 
Introdução 

Foram muitos os processos históricos e políticos do Brasil que 

contaram com a participação popular. Mas será que essa 

participação foi só uma promessa ou de fato se concretizou? A 

ideia desta sequência didática é, com base no estudo sobre a 

Proclamação da República, levar os alunos a refletir sobre o 

papel do povo nas transformações do país, tanto no século 19 

como nos dias atuais. 

  

Objetivos 

 Compreender a proclamação da República como um 

movimento desencadeado por forças militares sem grande 

resistência monarquista graças à crise desse sistema de 

governo. 

 Avaliar a pequena participação da população no evento. 

  

Conteúdos 

 Proclamação da República. 

 Participação política popular. 

  

Anos  



6º, 7º, 8º e 9º do Ensino Fundamental. 

  

Tempo estimado  

Duas aulas. 

  

Material necessário 

 O Despertar da República, de Ana Luiza Martins, 

Editora Contexto. 

 Carta do jurista e jornalista republicano e abolicionista 

Aristides Lobo (1838-1896) sobre o episódio de 15 de 

novembro de 1889 

 Obras, de Raul Pompeia 

  

Desenvolvimento  

1ª etapa – Introdução ao tema 

Comece a conversa perguntando aos alunos o que eles 

entendem por participação política e registre no quadro as ideias 

principais. 

Com base nesse primeiro apanhado, direcione o olhar da classe 

ao período que deseja estudar, a Proclamação da República. 

Para que eles se situem, solicite a leitura do capítulo 1 do 

livro O Despertar da República. 

Depois que todos tiverem finalizado essa atividade, peça que os 

estudantes destaquem as principais informações encontradas no 

texto e registre no quadro. 



Lance a seguinte questão: em termos de participação popular, o 

novo regime acena com mais ou menos oportunidades de 

participar em relação à Monarquia? Após a discussão, apresente 

a proposta de investigar se a promessa de maior participação 

popular, de fato, se concretizou. Informe que a pesquisa será 

realizada por meio da análise de documentos de época. 

  

2ª etapa – Participação das camadas populares no processo 

Distribua para cada aluno uma cópia do seguinte trecho de uma 

carta de Aristides Lobo (1838-1896) sobre o episódio de 15 de 

novembro de 1889: 

"POR ORA A COR DO GOVERNO É PURAMENTE MILITAR E DEVERÁ SER ASSIM. O 

FATO FOI DELES, DELES SÓ, PORQUE A COLABORAÇÃO DO ELEMENTO CIVIL FOI 

QUASE NULA. O POVO ASSISTIU ÀQUILO BESTIALIZADO, ATÔNITO, SURPRESO, SEM 

CONHECER O QUE SIGNIFICAVA". 

  

Reúna os alunos em duplas para discutir o excerto do jurista e 

jornalista republicano e abolicionista. Peça que abordem dois 

pontos principais: a composição do primeiro governo 

republicano e a participação das camadas populares no 

episódio. 

Em seguida, organize a socialização das opiniões com a classe 

inteira. Discuta o uso do termo "bestializado", acentuando a 

associação ao animal besta, numa indicação de estupidez e 

ignorância sobre o processo. 

  

3ª etapa – O que foi estudado e os dias de hoje 



Distribua para cada aluno uma cópia do seguinte texto, 

de Obras, de Raul Pompeia: 

"DESENGANEM-SE OS IDEALISTAS: O POVO FLUMINENSE NÃO EXISTE (...) DIRÃO 

QUE O POVO FLUMINENSE FEZ A AGITAÇÃO ABOLICIONISTA E A AGITAÇÃO 

REPUBLICANA (...) O POVO NÃO FEZ NADA DISSO. UM GRUPO DE HOMENS 

DENODADOS, BASTANTE ATIVO É CERTO, PARA PARECER A MULTIDÃO, FEZ O 

MOVIMENTO ABOLICIONISTA E O MOVIMENTO REPUBLICANO DO RIO DE JANEIRO. 

EM VOLTA DESSES CAMPEÕES DEVOTADOS ACERCAVAM-SE CURIOSOS; E FOI SÓ". 

  

Estimule um debate com a classe sobre a argumentação exposta 

no texto, iniciando pela discussão da expressão "o povo 

fluminense não existe". Por que o autor tem essa opinião? De 

acordo com ele, quem são os responsáveis pelos acontecimentos 

históricos? 

Por fim, convide a turma a refletir sobre o significado dos dois 

textos do século 19 à luz dos dias de hoje. É possível dizer que 

os fatos e processos narrados são totalmente anacrônicos ou 

permanecem atuais? Por quê? 

  

Avaliação  

Peça que os estudantes escrevam uma dissertação sobre a 

participação popular na Proclamação da República, tendo como 

base as leituras realizadas. Avalie se eles compreendem que, 

apesar dos acenos a certa democratização do poder, o episódio 

foi um processo de que o povo pouco participou, sendo na 

maior parte das vezes apenas citado nos discursos da nova 

oligarquia que chegava ao poder. 

  

 



SALA DE AULA 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – CIÊNCIAS 

O homem e o meio ambiente 
Introdução  

Vemos muitas notícias sobre mudanças climáticas, efeito estufa 

e preservação do meio ambiente, mas os alunos não têm 

informação suficiente para entender de que forma participam 

desses processos e como podem atuar no sentido de minimizar a 

sua influência como agentes poluidores. Para trabalhar com esse 

tema, peça que os alunos façam um diário de suas atividades – 

desde que acordam até a hora de dormir – e, com base nele, 

mostre como nossas atitudes influenciam no ambiente em que 

vivemos. 

  

Objetivos 

 Percerber-se como parte do ambiente em que vive e 

entender que suas atitudes influenciam o meio ambiente. 

 Repensar atitudes, tornando-se mais conscientes da 

relação entre os seres vivos. 

  

Conteúdo 

 Relação homem-natureza e preservação do ambiente. 

  

Ano 

6º do Ensino Fundamental. 



  

Tempo estimado  

Seis aulas. 

  

Materiais necessários 

 Livro Caderno de Educação Ambiental - Ecocidadão. 

Autoras: Denise Scabin Pereira e Regina Brito Ferreira, 

elaborado pela Coordenadoria de Educação Ambiental, 

Secretaria do Meio Ambiente, Governo do Estado de São 

Paulo. 

 Folha para a organização do diário, papel Kraft, papel 

sulfite A4, régua e lápis de cor. 

 Se a escola possuir um laboratório de informática, os 

alunos poderão pesquisar imagens e textos relacionados ao 

tema, e produzir o panfleto no computador. 

  

Desenvolvimento  

1ª etapa – Levantamento de informações 

Divida a classe em grupos, distribua um capítulo diferente 

do Caderno de Educação Ambiental - Ecocidadão a cada um. 

Peça que os alunos leiam e conversem sobre o conteúdo que 

receberam. Eles devem anotar as informações principais em 

uma folha de sulfite. Ao final da aula, recolha esses papéis e 

diga que a próxima aula começará com a discussão do tema. 

http://www.ufjf.br/analiseambiental/files/2010/12/ecocidadao.pdf


Entregue à moçada uma folha para o diário e explique que, em 

casa, cada um deve anotar todas as suas atividades durante três 

dias, desde que se levanta até a hora que vai dormir. 

  

2ª etapa – Sugestão de soluções e atitudes 

Retome as anotações feitas na aula anterior sobre os capítulos 

do livro e pergunte à turma quem são os responsáveis pela 

preservação do ambiente, quais são as soluções para resolver os 

problemas ambientais, o que cada um deles pode fazer 

individualmente e o que podem fazer como grupo na escola e 

onde vivem. Anote as propostas em um papel Kraft para 

poderem discutir posteriormente a viabilidade de cada uma 

delas. 

Ao final da aula, pergunte sobre as anotações nos diários e 

estimule que continuem anotando. 

  

3ª etapa – Como viabilizar as propostas 

Comece perguntando sobre os hábitos diários dos alunos e diga 

que trabalhará o diário com eles na aula seguinte. Anote em um 

cartaz pelo menos um hábito de cada um para poder retomar 

posteriormente. 

Retome, então, as propostas da turma para a preservação do 

meio ambiente e discuta a viabilidade de cada uma delas, 

pensando nas atitudes individuais, na sociedade civil e no poder 

público. 

Pergunte à moçada o que fariam para viabilizar essas ideias, 

com quem falariam, como procederiam. Mostre a eles que 



algumas iniciativas dependem somente dos indivíduos, por 

exemplo, reduzir o gasto de água em casa na hora do banho, de 

escovar os dentes ou de lavar a louça, mas outras podem 

envolver o poder público, como plantar árvores em praças ou 

resolver vazamentos nas ruas. 

  

4ª etapa – Hábitos diários que impactam o ambiente 

Nessa aula, será realizado o trabalho com o diário. Forme 

duplas com os alunos e peça que relatem, um ao outro, as 

atividades anotadas. Em seguida, proponha que selecionem, 

juntos, em seus diários, as atividades que acreditam que 

contribuem para melhorar o meio ambiente, e aquelas que 

acham que causam prejuízos. 

Após o registro, monte uma tabela com atitudes favoráveis e 

desfavoráveis ao meio ambiente e discuta com os estudantes os 

comportamentos e ações relatadas e classificadas. Registre a 

discussão em papel Kraft para que em outros momentos essas 

ideias possam ser retomadas. 

  

5ª etapa – O conceito de preservação do meio ambiente 

Com base nas informações dos diários, dos textos do 

livro Caderno de Educação Ambiental - Ecocidadão e nas 

sugestões dos alunos para preservar o ambiente, trabalhe o 

conceito de preservação. Discuta as relações do homem com a 

natureza e suas interferências. Você pode usar as informações 

dos diários e provocar os alunos no sentido de eles pensarem 

sobre seus hábitos. Após essa discussão, proponha à turma que 

comece a esboçar o panfleto. 



  

6ª etapa – Criação do panfleto informativo 

Retome o livro citado anteriormente, em especial as dicas para 

o ecocidadão, disponíveis a partir da página 78. Antes de 

solicitar que eles comecem a escrever suas propostas, converse 

com os alunos sobre as funções e a linguagem desses materiais, 

ressaltando que devem conter informações importantes, 

relevantes, mas que os textos não podem ser longos e 

complexos. Defina quem será o público-alvo desse material e 

converse sobre qual a linguagem mais adequada para ele. 

Com base nas dicas do livro, os alunos devem selecionar as 

informações principais e definir a forma como o conteúdo será 

apresentado. Peça que, individual ou coletivamente, elaborem 

textos curtos com dicas sobre a preservação do meio ambiente e 

propostas de mudanças de hábito que auxiliem essa iniciativa. 

Solicite também que a turma selecione imagens ou desenhos 

para ilustrar os folhetos. 

Quando a turma terminar a primeira versão dos panfletos, revise 

o trabalho com todos e peça os ajustes para a versão final. 

Quando a atividade for finalizada, a classe pode escolher alguns 

para serem copiados (xerox ou scanner) e distribuídos, ou 

trabalhar com todos, fazendo menos cópias de cada um. 

  

Avaliação  

Observe o envolvimento e participação da turma nas aulas, 

discussões e tarefas solicitadas. Durante todo o trabalho, 

questione cada aluno, individualmente e nos grupos, para 

perceber o seu envolvimento e a sua aprendizagem. Observe os 



questionamentos feitos por cada um e a maneira como buscam 

sanar suas dúvidas. Procure perceber, também, se realmente 

estão tendo alguma mudança de comportamento pensando na 

preservação do meio ambiente. 

Proponha uma autoavaliação, na qual os estudantes responderão 

a perguntas sobre a realização da proposta e a respeito do que 

aprenderam sobre a importância de cuidar do meio ambiente. 

Pode ser pedido, também, que os alunos elaborem um texto 

sobre o que aprenderam. 

  

Consultoria 

Ana Lúcia Marques Britto Pedagoga e mestre em Biologia pelo 

Instituto de Biologia da Universidade de São Paulo (IB-USP) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


