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Prezado professor  

 
Este guia é parte do Programa Ler e Escrever que chega ao seu décimo quarto ano presente em todas as 

escolas de anos iniciais da Rede Estadual e em algumas Redes Municipais de São Paulo. Este programa vem, ao 

longo de sua implementação, retomando a mais básica das funções da escola: propiciar a aprendizagem da leitura e 

da escrita e garantir a formação de um aluno leitor e escritor competente.  

O material é construído com propostas de leitura e escrita em seu sentido mais amplo e efetivo. Vimos 

trabalhando na formação de crianças, jovens e adultos para que leiam muito, leiam de tudo, compreendam o que 

leem; e que escrevam com coerência e se comuniquem com clareza. Tal implementação foi possível devido à 

iniciativa desta Secretaria Estadual de Educação em desenvolver uma política visando ao ensino de qualidade. Para 

a implantação do Currículo Paulista, o material foi revisitado, atualizado e adequado às habilidades previstas para 

os alunos dos Anos Iniciais do Estado de São Paulo. 

A atual gestão contempla em seu Mapa Estratégico 2019-2022, o objetivo de garantir a todos os alunos 

aprendizagem de excelência e a conclusão de todas as etapas da Educação Básica na idade certa. Assim, espera-se 

que a Educação de São Paulo conquiste resultados altamente satisfatórios devido ao um processo de ensino e 

aprendizagem qualificado. Além disso, o plano tem como visão de futuro transformar o estado de São Paulo, na 

principal referência de educação pública do Brasil até 2022. Para 2030, a visão de futuro é que o Estado esteja entre 

os sistemas educacionais do mundo que mais avançam na aprendizagem. 

O presente ano trará uma gama de instrumentos educativos a serem implementados pelas Diretorias de 

Ensino e Unidades Escolares e, você professor, é o agente central das mudanças propostas. O grande desafio a ser 

alcançado em 2020 pela comunidade escolar, é buscar ações autônomas que, vinculadas ao Mapa Estratégico 2019-

2022, garantam a aprendizagem de todos os alunos.  

 

 

 

 

Rossieli Soares da Silva 

 

Secretário da Educação do Estado de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4  

 

 
 

 

 

SUMÁRIO 

UNIDADE 3  

Atividades de Produção de texto……………………………………………………………………………………9 

Atividade 1 – Leitura em duplas da carta “Querida Helen”……………………………………………..11 

Atividade 2 – Planejamento coletivo e produção em duplas da carta resposta………………..12 

Atividade 3 – Revisão coletiva de uma carta produzida…………………………………………………15 

PROJETO DIDÁTICO – INCRÍVEIS ANIMAIS PEQUENOS…………………………………………………17 

Etapa 1 – Apresentação do Projeto……………………………………………………………………………….19 

Atividade 1A- Roda de Conversa sobre os incríveis animais pequenos…………………………...19 

Atividade 1B – Apresentação do Projeto Didático e definição do produto final……………….20 

Ati vidade 1C – Organização da visita e pesquisa de campo……………………………………………22 

Etapa 2 – Explorando e lendo diferentes fontes de informação……………………………………...23 

Atividade 2A – Conhecendo uma enciclopédia infantil…………………………………..………………23 

Atividade 2B – Leitura colaborativa de um texto de divulgação científica……………………….24 

Atividade 2C – Leitura colaborativa de um textod de divulgação científica……………………..27 

Atividade 2D – Leitura em duplas de texto de divulgação científica………………………………..30 

Atividade 2E – Leitura individual de texto de divulgação científica………………………………...33 

Etapa 3 – Produção coletiva de um verbete de enciclopédia………………………………………......35 

Atividade 3A – Ler e selecionar as informações…………………………………………………………….36 

Atividade 3B – Conhecendo as características de um verbete de enciclopédia………………..38 

Atividade 3C – Planejamento e textualização coletiva de um verbete de enciclopédia……..41 

Atividade 3D – Revisão coletiva do verbete produzido…………………………………………………..42 



 

5  

Etapa 4- Produção de um verbete, em duplas, a partir de um texto de divulgação 

científica……………………………………………………………………………………………………………..………43 

Atividade 4A – Organização das duplas e seleção dos animais……………………………………….43 

Atividade 4B – Planejamento da escrita nas duplas……………………………………………………….45 

Atividade 4C – Textualização do verbete nas duplas……………………………………………………...46 

Atividade 4D – Revisão do verbete em duplas……………………………………………………………….48 

Etapa 5 – Organizando a enciclopédia “Incríveis animais pequenos……………………………….50 

Atividade 5A – Organização dos textos, ilustrações e fotografias…………………………………....50 

Atividade 5B – Digitalização dos textos dos verbetes produzidos para a enciclopédia…….51 

Atividade 5C – Publicação do verbete em endereço eletrônico……………………………………….52 

Sequência Didática  - Explorando o dicionário………………………………………………………………53 

Etapa 1 – Conversa sobre o uso do dicionário……………………………………………………………….54 

Atividade 1A – Explorando o dicionário………………………………………………………………………..54 

Atividade 1B – Organizando as palavras em ordem alfabética………………………………………..56 

Etapa 2 – Organização das entradas no dicionário…………………………………………………………58 

Atividade 2A – Pesquisa de algumas palavras no dicionário…………………………………………..58 

Atividade 2B – Pesquisa de algumas entradas no dicionário………………………………………….60 

UNIDADE 4 

Produção de texto………………………………………………………………………………………………………..65 

Atividade 1 – Leitura colaborativa de anúncios……………………………………………………………..65 

Atividade 2 – Produção de anúncios em duplas……………………………………………………………..67 

Atividade 3 – Revisão em duplas dos anúncios produzidos……………………………………………69 

Atividade 4 – Gravação em video das apresentações……………………………………………………..69 

Atividade 5 – Leitura e produção de receitas………………………………………………………………...70 

Atividade 6 – Planejamento e produção de receitas em video……………………………………......72 

Sequência Didática – Olhando para a acentuação das palavras………………………………………74 



 

6  

Atividade 1 – Conhecendo a sequência didática…………………………………………………………….75 

Atividade 2 – Identificando as sílabas tônicas das palavras……………………………………………75 

Atividade 3 – Analisando a posição das sílabas tônicas………………………………………………….77 

Atividade 4 – Classificando palavras quanto á posição da sílaba tônica…………………………..78 

Atividade 5 – Analisando palavras acentuadas em suas antepenúltimas sílabas……………..79 

Atividade 6 – Compreendendo a regra da acentuação das proparoxítonas……………………..81 

Atividade 7 – Palavras conhecidas que possuem acentos: cartaz das descobertas…………..81 

Projeto Didático – Contos de Artimanha……………………………………………………………………….83 

Etapa 1 – Apresentação do projeto didático…………………………………………………………………..84 

Atividade 1 – Conhecendo o projeto didático………………………………………………………………84 

Etapa 2 – Leitura e análise de contos de artimanha, conhecendo suas caracterísitcas……..85 

Atividade 2A – Leitura colaborativa do conto “Sopa de pedras”……………………………………..85 

Atividade 2B – Leitura colaborativa do conto “O bom juiz”…………………………………………….88 

Atividade 2C – Leitura colaborativa de outro conto de artimanha………………………………….89 

Atividade 2D – Análise dos textos lidos…………………………………………………………………………90 

Etapa 3 – Produção coletiva de final de conto de artimanha…………………………………………91 

Atividade 3A – Análise dos textos lidos…………………………………………………………………………91 

Atividade 3B – Planejamento do final do conto……………………………………………………………..94 

Atividade 3C – Textualização do final do conto……………………………………………………………...94 

Atividade 3D – Revisãp coletiva do trecho produzido……………………………………………………95 

Etapa 4 – Produção em duplas de final de conto de artimanha………………………………………96 

Atividade 4A – Leitura colaborativa de conto de artimanha…………………………………………...96 

Atividade 4B – Planejamento do final do conto……………………………………………………………..97 

Atividade 4C – Textualização do final do conto……………………………………………………………...97 

Atividade 4D – Revisão em duplas dos textos produzidos……………………………………………...98 



 

7  

Etapa 5 – Roda de leitura e avaliação………………………………………………………………………….100 

Atividade 5A – Roda de leitura dos textos produzidos…………………………………………………100 

Atividade 5B – Produção do mural de contos………………………………………………………………100 

Atividade 5C – Avaliação do percurso…………………………………………………………………………101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8  

 

 

UNIDADE 3 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES HABITUAIS  

 

 

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO TEXTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10  

 

 
ATIVIDADES HABITUAIS  

 

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

As atividades habituais deste bloco oportunizarão aos(as) alunos(as) o estudo de cartas pessoais fictícias e de 

anúncios publicitários para que compreendam a finalidade do gênero e sua temática, propondo ainda a produção 

destes dois gêneros textuais.  

Os(as) alunos(as) ainda trabalharão com a pesquisa e análise de anúncios publicitários, bem como com uma proposta 

de produção de textos de anúncios diversos.  

 

 

ATIVIDADE 1 – Leitura e produção de carta pessoal 

 

Nesta atividade os(as) alunos(as) serão desafiados a ler e compreender uma carta pessoal fictícia, sua finalidade 

e sua temática, bem como com a produção deste gênero que circula na vida cotidiana. Para tanto(a) professor(a), 

você deverá organizar seus alunos em duplas e apresentar outras cartas para que se familiarizem com o gênero. 

 

 

Habilidades:  

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros 

textuais variados 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: em duplas para a leitura da carta, coletivamente para a análise   

◼ Materiais necessários:  Coletânea de atividades: Carta “Querida Helen” 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

 

Encaminhamento: 

◼ Antes da aula, realizar a leitura da carta e estudar os encaminhamentos da atividade, antecipando as possíveis 

respostas dos(as) alunos(as). 

◼ Realizar a leitura da carta com os(as) alunos(as), pedindo que acompanhem na Coletânea de Atividades.  

◼ Chamar a atenção dos(as) alunos(as) para alguns adjetivos que aparecem na carta, pois são expressões que o 

autor utilizou. Não é necessário(a) professor(a) que você conceitue com os(as) alunos(as) o registro escrito 

sobre a classe gramatical: adjetivos, mas explicar o que são e para que servem. O uso de adjetivos atribui uma 

maior beleza ao texto, tem ainda a função de atribuir características aos substantivos, indicando qualidade e/ou 

estados. 

◼ Pedir aos(as) alunos(as) que grifem alguns adjetivos, pois podem servir de referência para a produção da 

resposta à carta. 

◼ Explicar que os(as) alunos(as), em duplas, deverão ler a carta, buscando responder as questões do quadro. 

◼ Acompanhar o trabalho nas duplas, escolher aquelas em que os(as) alunos(as) possuam mais dificuldades 

para a compreensão do texto. 

◼ Verificar se os(as) alunos(as) percebem que a carta foi escrita por uma menina que se encontra morando 

em um local bem distante e diferente, longe de seus amigos e costumes.   

◼ Ao final da atividade nas duplas, socializar as respostas dos(as) alunos(as). 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 1 - Leitura em duplas da carta “Querida Helen” 

 

Querido(a) aluno(a), neste bloco de atividades habituais, você terá como desafio compreender uma carta pessoal 

fictícia, sua finalidade e sua temática. Você realizará também sua leitura e trabalhará com a produção deste gênero 

que circula na vida cotidiana. Seu(sua) professor(a) ajudará você e seus(suas) colegas nestas atividades e apresentará 

ainda outras cartas. Bom trabalho! 

 

1. Leia a carta junto com seu(sua) colega: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Point Hope, Alasca, 25 de maio de 2019 

Querida amiga Helen, 

 

Quantas saudades sinto de você!  Desde que cheguei aqui tenho pensado muito em nós e em todas 

as nossas brincadeiras.  Como você sabe, meus pais são pesquisadores e viemos passar uma temporada 

no Alasca, na cidade de Point Hope, uma das cidades mais remotas dos Estados Unidos. Neste tempo que 

aqui ficaremos, meus pais estudarão as condições de vida da comunidade nativa. 

 

Estamos vivendo de forma muito diferente, o frio aqui é avassalador, nossa casa é grande e 

aquecida, mas ainda assim sinto muito frio.  Algumas vezes não posso brincar no quintal pois está sempre 

coberto com muita neve, uma neve branquinha e fininha e, também ainda não fiz novos amigos. Em 

outros dias em que não há tanta neve consegui aprender a brincar com ela. É muito legal, gostaria tanto 

que você estivesse aqui para me fazer companhia! 

 

Trouxe comigo alguns livros e gibis divertidos, que estão sendo parte de minha diversão nos dias 

mais frios. Eles também me ajudam a diminuir as saudades.  

 

Você acredita que coisas básicas como pão e leite, são entregues aqui pelo ar? E o combustível é 

trazido por barcos durante o verão, pois no inverno os rios ficam congelados? 

 

Estou escrevendo uma carta porque é a forma de nos comunicarmos, aqui não temos banda larga, 

então falar como falávamos aí, pelo aplicativo de mensagens, é impossível. Vou ter que esperar alguns 

dias para ler sua resposta, infelizmente.  

 

Fiquei sabendo que, por causa do aquecimento global e do derretimento do gelo marinho será 

possível conectarem a cidade a cabos de internet de alta velocidade. Tomara que isso aconteça logo para 

nos comunicarmos mais rapidamente. 

 

Por enquanto estou tirando muitas fotos para mostrar a você quando voltar. Escreva pra mim, 

fico por aqui aguardando sua cartinha. 

             

            Um abraço, com muita saudade, de sua amiga 

            Camila 

Equipe CEIAI 
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2. Em duplas, registrem as repostas no quadro a seguir: 
 
 
 

 
 

 

 

3. Socializem as respostas com seus(suas) colegas 

 

 

 

ATIVIDADE 2 -   Planejamento coletivo e produção, em duplas, da carta resposta 

 

Habilidades: 

(EF03LP17) Identificar e manter, na leitura de cartas pessoais, entre outros textos do campo da vida 

cotidiana, a situação comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura composicional (predomínio de data, 

saudação, despedida, assinatura) e o estilo próprio de gêneros epistolares.  
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(EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais, entre outros textos do campo da vida cotidiana, que 

expressam sentimentos e opiniões, considerando a situação comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero.  

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente para a retomada da carta e planejamento da resposta, e em duplas para 

a produção   

◼ Materiais necessários:  Coletânea de Atividades: Carta “Querida Helen” 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento:  

◼ Retomar com os(as) alunos(as) a carta lida na aula anterior. 

◼ Explicar que os(as) alunos(as), em duplas, deverão ler novamente a carta, agora pensando em escrever uma 

resposta à menina.  

◼ Discutir com a turma os elementos essenciais e estrutura à escrita da carta, ou seja, o local e a data, 

a quem se dirige, a saudação inicial, o corpo da carta, a despedida. Refletir que se trata de uma carta 

pessoal e que devem se colocar como amigos da menina, utilizando formas de tratamento pessoais e 

carinhosas. 

◼ Refletir e elencar com os(as) alunos(as) possíveis respostas à menina:  

✓ Comentar o fato de que a garota está morando em um local desconhecido, distante, frio.  

✓ Discutir que, apesar da saudade da amiga, ela poderá fazer novas amizades.  

✓ Dizer que vão torcer para que a internet chegue logo.  

✓ Dizer que esperam pelas fotos para conhecerem os lugares que ela tem conhecido. 

✓ Perguntar algo que queiram saber, entre outros que possam surgir.  

◼ Registrar, em um cartaz ou na lousa, os itens da estrutura da carta e as sugestões relacionadas ao 

conteúdo temático da carta a ser produzida. 

◼ Após a discussão, acompanhar a produção nas duplas, intervindo para que a resposta fique coerente 

com a carta lida. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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Atividade 3 – Revisão coletiva de uma carta produzida 

 

Habilidades 

(EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais, entre outros textos do campo da vida cotidiana, que expressam 

sentimentos e opiniões, considerando a situação comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura composicional e o estilo 

do gênero. 

(EF03LP20B) Revisar e editar cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital (cartas do leitor, de 

reclamação, entre outros textos do campo da vida pública) produzidas, cuidando da apresentação final do texto. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente para a revisão de uma das cartas produzidas    

◼ Materiais necessários:  papel pardo com o registro do texto a ser revisado 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento: 

◼ Após a análise das produções das duplas de alunos, escolher uma que represente as maiores dificuldades da sala. 

◼ Planejar, com antecedência o que será revisado: garantir as características do gênero: data, a quem se 

destina, saudação inicial, corpo do texto, despedida e identificação do remetente.  

◼ Conversar com os autores da carta e dizer a eles que toda a turma poderá olhar para o texto produzido e contribuir 

para que fique ainda melhor.  

◼ Providenciar um cartaz ou papel pardo com a escrita da carta a ser revisada. 

◼ Analisar aspectos relacionados à coerência e coesão textual do corpo do texto. Há comentários e sugestões 

pertinentes ao assunto da carta? Há uma continuidade no texto? Há concordância nominal e verbal?  Neste 

momento(a) professor(a), é preciso que você tenha planejado as intervenções para que chame a atenção 

dos(as) alunos(as) aos aspectos linguísticos e discursivos. 

◼ Durante a atividade, levar os(as) alunos(as) a refletir e escolher a melhor forma para a escrita do texto.  

◼ Ao final, anunciar aos(as) alunos(as) que, na próxima aula, receberão suas cartas, com bilhetinhos apontando 

itens que deverão ser revistos. 

 

PROFESSOR: Durante o processo de revisão, os(as) alunos(as) podem apresentar dificuldades em analisar 

e também identificar elementos que poderiam ser aprimorados em suas produções e nas produções dos 

colegas. Por esta razão, no início da atividade, é importante, você retomar as características do gênero em 

um esquema já pré-estabelecido no início da atividade. Dessa forma, os(as) alunos(as) terão a ideia do que 

necessitarão observar tanto na sua escrita com na dos colegas na hora de revisar.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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Querido(a) aluno(a), estas atividades serão oportunizadas outras vezes durante as aulas. Para isso, seu(sua) 

professor(a) irá selecionar novas atividades e as apresentará a você e seus(suas) colegas. 
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PROJETO DIDÁTICO 

INCRÍVEIS ANIMAIS PEQUENOS 
 

 

 

 

PROJETO DIDÁTICO: “INCRÍVEIS ANIMAIS PEQUENOS” 

INICIANDO NOSSA CONVERSA  

Desde muito pequenas, as crianças são naturalmente curiosas acerca dos conhecimentos que envolvem o espaço 

ao seu redor, utilizam-se de múltiplas estratégias, hipóteses e tentativas para decifrar suas indagações em relação 

aos animais e plantas que compõem o ambiente, assim como os fenômenos da natureza que exercem grande magia 

junto aos pequenos. Deste modo, o Projeto Didático “Incríveis Animais Pequenos” se apodera, enquanto conteúdo 

temático, dos conhecimentos provenientes das Ciências da Natureza. 

Contudo, durante todo o desenvolvimento do projeto espera-se que os(as) alunos(as) se apropriem dos 

conteúdos relacionados à leitura e a escrita, mais especificamente, de ler para estudar e a produção de textos de 

autoria e, para tanto, utilizando-se do gênero do discurso: verbete de enciclopédia de animais destinada ao público 

infantil. 

Mas como produzimos um verbete de enciclopédia infantil? 

Faz-se necessário o trabalho com leitura, principalmente com textos informativos de divulgação científica para 

ajudar os(as) alunos(as) na elaboração do verbete. 

Neste caso, os artigos de divulgação científica serão utilizados, porque exercem a função primordial de informar 

o leitor sobre conhecimentos construídos ao longo dos tempos pelos estudiosos em relação a determinado assunto 

que compõem a Ciência. Deste modo, é necessário que os(as) alunos(as) tenham acesso aos artigos expositivos e de 

divulgação científica, porém não somente de forma exploratória, mas, no manuseio de portadores desse tipo de texto, 

para que possam aprender diferentes procedimentos de leitor que visam à leitura compreensiva de tais textos. 

Logo, grifar partes dos textos, renomear parágrafos, esmiuçar cada texto para retirar os dados que mais 

interessam, são procedimentos de ler para estudar presentes nas etapas e nas atividades do projeto. 

Outro aspecto importante que deve ser levado em consideração, durante o desenvolvimento do projeto, trata-se 

do movimento metodológico tendo em vista a garantia de atividades realizadas num primeiro momento 

coletivamente, onde você professor (a) será o modelo de escriba. Após a modelização por você professor(a) é preciso 

garantir atividades em dupla ou pequenos grupos, onde os(as) alunos(as) poderão compartilhar o que sabem e 

pensam, e assim, ampliarem seus conhecimentos. E para finalizar, em atividades individuais, onde cada aluno poderá 

mostrar o que realmente aprendeu e o que ainda necessita ser retomado. 

Ao planejar atividades coletivas de leitura, será preciso explicitar os procedimentos de ler para estudar, com 

vistas no desenvolvimento da competência leitora, bem como das capacidades e procedimentos típicos de leitor 

proficiente, tais como: ler, reler o texto, sublinhar destacando as partes importantes, tomar notas, elaborar esquemas, 

anotar dúvidas. 

Para selecionar os textos de estudo torna-se necessário, portanto, ter critérios claros, como por exemplo, buscar 

textos de divulgação científica em revistas e sites que contenham esses textos, já que os(as) alunos(as) se encontram 

em desenvolvimento da autonomia e compreensão leitora. Para tanto(a) professor(a) é preciso que nas atividades 

coletivas, sejam feitas intervenções planejadas, promovendo assim a interação dos(as) alunos(as) com o texto. Seu 

papel professor(a) será o de proporcionar situações didáticas nas quais os(as) alunos(as) possam atribuir sentido aos 

textos lidos. 

O produto final fomentará aos(as) alunos(as) que atribuam sentido aos estudos realizados, pois possibilitará a 

divulgação de suas aprendizagens no contexto escolar, podendo também ultrapassar os muros da escola, assumindo 

sua função social e os propósitos comunicativos. 

Mas para isso, faz-se necessário trabalhar com Projeto Didático “Incríveis Animais Pequenos” em sua rotina, 

duas vezes por semana. 
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O que se espera que os(as) alunos(as) aprendam: 

◼ Ler em contextos de estudos para saber mais, ora individualmente, ora em duplas, ora em trios e também 

coletivamente, ampliando a competência leitora enquanto busca conhecimentos constituídos ao longo dos 

tempos em gênero específico – verbete de enciclopédia infantil. 

◼ Desenvolver estratégias e procedimentos para a leitura compreensiva e atribuir sentidos ao texto lido. 

◼ Desenvolver capacidades e procedimentos de leitura, implicados na ação de ler para estudar. 

◼ Ampliar a competência leitora e escritora. 

◼ Utilizar procedimentos de estudo, como localização de informações em um texto, entre outros. 

◼ Participar de situações de produção de texto de autoria (verbetes de enciclopédia), considerando todas as 

operações de produção de texto (planejamento, textualização, revisar durante o processo de produção, após 

a escrita e passar a limpo), levando em consideração o movimento metodológico implicado na situação de 

aprendizagem. 

 

Produto final 

O produto final do Projeto “Incríveis Animais Pequenos” se constituirá na elaboração de uma enciclopédia 

infantil, composta por verbetes sobre os animais pesquisados durante o desenvolvimento das etapas apresentadas. 

Essa enciclopédia infantil fará parte do acervo da escola (biblioteca), portanto, impressa, e outra que será organizada 

em uma versão PDF, para ser compartilhado através dos endereços eletrônicos (e-mail) das escolas sobre jurisdição 

de cada Diretoria de Ensino, nos sites das mesmas, bem como no blog da escola. 

Quadro de organização do Projeto Didático “Incríveis Animais Pequenos”  

ETAPAS ATIVIDADES 

1. Apresentação do Projeto Didático  

 

 

 

Atividade 1A – Roda de conversa sobre os Incríveis Animais Pequenos.  

Atividade 1B - Apresentação do Projeto Didático e definição do produto 

final. 

Atividade 1C – Organização da visita e pesquisa de campo 

 

 

 

 

Atividade 1C – Organização da visita. 

2. Explorando e lendo diferentes 

fontes de informação  

Atividade 2A – Conhecendo uma enciclopédia infantil. 

Atividade 2B – Leitura colaborativa de um texto de divulgação 

científica. 

Atividade 2C- Leitura colaborativa de texto de divulgação científica. 

Atividade 2D- Leitura em duplas de divulgação científica. 

Atividade 2E – Leitura individual de texto de divulgação científica 

 

 

Atividades 

 
3. Produção coletiva de um verbete 

de enciclopédia  

Atividade 3A – Ler e selecionar informações. 

Atividade 3B- Conhecendo as características de um verbete de 

enciclopédia. 

Atividade 3C- Planejamento e textualização coletiva de um verbete de 

enciclopédia. 

 

Atividade 3 D – Revisão coletiva de verbete produzido. 
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4. Produção de verbete, em duplas, a 

partir de um texto de divulgação 

científica. 

Atividade 4A – Organização das duplas e seleção dos animais. 

Atividade 4B- Planejamento da escrita nas duplas. 

Atividade 4C- Textualização do verbete nas duplas. 

Atividade 4D – Revisão do verbete em duplas. 

 

5. Organizando a enciclopédia 

“Incríveis animais pequenos” 

Atividade 5A – Organização dos textos, ilustrações e fotografias. 

Atividade 5B – Digitalização dos textos dos verbetes produzidos para a 

enciclopédia. 

Atividade 5C – Publicação do verbete em endereço eletrônico. 

ETAPA 1 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO DIDÁTICO 

 

Antes da apresentação do Projeto Didático, é recomendável realizar uma roda de conversa para que os 

(as)alunos(as) comentem sobre alguns animais pequenos conhecidos por eles. Após essa conversa, o(a) professor(a) 

deverá elaborar uma lista dos animais citados pelos(as) alunos(as). Destaque que, durante o projeto, irão ampliá-la 

com novos contos. 

Compartilhe com seus(suas) alunos(as) o conteúdo do Projeto Didático e os objetivos pretendidos e explique 

o que acontecerá em cada etapa.   Ao envolvê-los no processo, você contribui para que se coloquem no papel de 

escritores que têm algo a dizer, de determinada forma, no caso, um verbete de enciclopédia.  

Planeje uma aula para explicar as etapas que comporão o Projeto Didático.  Nessa abordagem inicial, 

aproveite para falar de alguns animais, incluindo algumas informações sobre eles, apenas para aguçar a 

curiosidade e o desejo pela leitura. 
 

 

ATIVIDADE 1A – Roda de Conversa sobre os incríveis animais pequenos 

Habilidades: 

(EF15LP10) Escutar com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

(EF15LP07B) Inserir à edição final do texto, quando for o caso, fotos, ilustrações e outros recursos gráfico-visuais.  

(EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa 

cotidianamente (na casa, na rua, na comunidade, na escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, 

reconhecendo a situação comunicativa. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: os(as) alunos(as) estarão sentados em roda para conversar sobre o assunto. 

◼ Materiais necessários: papel pardo e pincel atômico para fazer o registro do que os(as) alunos(as) esperam 

aprender acerca dos incríveis animais pequenos. 

◼ Duração aproximada: 50 minutos (uma aula). 

 

Encaminhamento: 

◼ Organizar os(as) alunos(as) para que fiquem em roda, pois assim se favorece a interação entre eles, permitindo 

também a circulação de informação, a organização da fala e a escuta atenta aos colegas. 
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◼ Perguntar se conhecem algum jardim, se tem algum em sua casa, na casa de algum parente, ou ainda, se já 

visitaram ou viram em outros locais como Praça pública, Prefeitura, Fórum, outra escola, entre outros.  

◼ Questionar, ainda, se já observaram os animais que costumam viver nesse espaço. 

◼ Dar um tempo para que cada aluno fale o que sabe sobre animais pequenos. 

◼ Anotar, em papel pardo ou papel A3, as informações a respeito dos animais pequenos, explicitadas pelos(as) 

alunos(as).   

◼ Revelar, brevemente, que os animais pequenos encontrados em um jardim têm papel importante para o equilíbrio 

do ecossistema e na cadeia alimentar, isto é, as relações que existem entre eles e o espaço em que vivem, pois 

cada um possui uma função na natureza. 

◼ Discutir com os(as) alunos(as) quais animais desse ambiente eles gostariam de estudar para conhecer mais 

sobre eles. 

◼ Registrar as perguntas ou curiosidades a serem respondidas sobre os animais escolhidos pela turma em um cartaz 

e informar que nas próximas aulas irão pesquisar mais sobre a vida desses animais.  Esse cartaz deverá ser afixado 

para os(as) alunos(as) consultarem sempre que necessário. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 1A – Roda de Conversa 
 

Na atividade 1A, você e seus colegas, junto com seu professor, irão conversar sobre algumas 

curiosidades dos animais pequenos. Nesta atividade vocês e poderão fazer perguntas que serão pesquisadas 

durante o projeto. 

 

 

ATIVIDADE 1B – Apresentação do Projeto Didático e definição do produto final 

Habilidades 

(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios 

digitais para leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.  

(EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa 

cotidianamente (na casa, na rua, na comunidade, na escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, 

reconhecendo a situação comunicativa.  

(EF15LP10) Escutar com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: No coletivo, em roda. 

◼ Materiais necessários: cartaz elaborado na atividade anterior. 

◼ Duração aproximada: 50 minutos (uma aula). 

 

 

Encaminhamento: 

◼ Retomar o cartaz elaborado na atividade anterior no qual constam  

os animais que serão estudados e as informações que os(as) alunos(as) querem saber e pesquisar a seu respeito.  

◼ Realizar uma leitura para que os(as) alunos(as) relembrem o que foi anotado e conversar com eles sobre o 

assunto e se caso queiram acrescentar novas informações, ou novas perguntas para serem pesquisadas durante 

o desenvolvimento do projeto.   

◼ Explicitar aos(as) alunos(as) que terão como tarefa, durante todo o projeto, participar de diferentes momentos 

de pesquisas e leituras e com isso, poderão escrever verbetes que constituirão uma enciclopédia infantil de 

animais. Esta enciclopédia fará parte do acervo de livros da escola (biblioteca).   

◼ Dizer aos(as) alunos(as) que a ideia é a elaboração de uma enciclopédia infantil, composta por verbetes sobre 

os animais pesquisados durante o desenvolvimento do projeto. Essa enciclopédia infantil fará parte do acervo 
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da escola (biblioteca), que também será organizado em uma versão PDF, para ser compartilhado através dos 

endereços eletrônicos (e-mail), das escolas sobre jurisdição de cada Diretoria de Ensino, nos sites das mesmas, 

bem como no blog da escola.  

◼ Apresentar e discutir cada item do quadro de organização do projeto didático, para que os(as) alunos(as) 

acompanhem a realização das etapas no decorrer do trabalho.  

◼ Registrar com os(as) alunos(as) uma pesquisa na biblioteca da escola para verificar os materiais disponíveis 

para o projeto.  

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

 

ATIVIDADE 1C – Organização da visita e pesquisa de campo 

Habilidades 

(EF15LP05A) Planejar o texto que será produzido, com a ajuda do(a) professor(a), conforme a situação 

comunicativa (quem escreve, para quem, para quê, quando e onde escreve), o meio/suporte de circulação do texto 

(impresso/digital) e as características do gênero.  

(EF03LP26) Identificar e manter, a estrutura composicional de relatos de observação e de pesquisas (etapas, listas 

de itens, tabelas, ilustrações, gráficos, resumo de resultados), relatórios, artigos científicos, você sabia quê? 

Resumos, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa. 

(EF35LP17) Pesquisar e selecionar, com o apoio do(a) professor(a), informações de interesse sobre fenômenos 

sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou digitais.  
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Planejamento: 

◼ Organização do grupo: Primeiro momento no coletivo e durante a pesquisa de campo nos pequenos grupos. 

◼ Materiais necessários: caderno para registro, máquina fotográfica ou celular, lupa, palitos de sorvete. 

◼ Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Combinar com os(as) alunos(as) como será organizada a visita ao jardim ou praça pública. Dizer por exemplo, 

como serão organizados para a saída da classe, que devem caminhar tranquilamente pelos corredores da escola, 

que não podem se esquecer dos materiais que serão utilizados durante a visita como máquina fotográfica ou 

celular, cadernos, lápis, borracha, lupa, e palitos de sorvete.  

◼ Comentar que chegando ao local se organizarão em pequenos grupos para iniciarem a pesquisa. Cabe a você 

professor(a) ter planejado antecipadamente estes grupos.  Não esquecer de registrar através de fotos, desenhos 

ou anotações o que foi observado, pois todos os registros da visita serão posteriormente socializados em sala de 

aula e necessários para a produção do verbete de enciclopédia infantil; como sugestão, as atividades desta etapa 

poderão ser filmadas por você ou outra pessoa para que possam ser retomadas no grupo. 

◼ Oriente-os a olhar para lugares onde podem ser encontrados esses animais, como pedras, troncos, folhas das 

árvores, flores. Caso necessário, utilize a lupa ou o palito de sorvete para ajudar nesse momento e peça aos(as) 

alunos(as) que fotografem os animais encontrados; 

◼  Retorne a sala de aula e solicite que os(as) alunos(as) socializem as suas observações, experiências e escolhas 

realizadas durante a pesquisa de campo; 

◼ Registre na lousa as observações socializadas pelos(as) alunos(as) e compare com a lista elaborada na atividade 

1 A e observe se os(as) alunos(as) trouxeram novas informações, a partir da pesquisa de campo; 

◼ Selecione e liste os animais que serão estudados e outros que poderão ser incluídos neste projeto, lembrando 

aos(as) alunos(as) que esses farão parte da enciclopédia infantil para o acervo da escola (biblioteca), 

transformado também em uma versão PDF, que será compartilhado através dos endereços eletrônicos (e-mail) 

das escolas sobre jurisdição de cada Diretoria de Ensino, nos sites das mesmas, bem como no blog da escola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ETAPA 2 - EXPLORANDO E LENDO DIFERENTES FONTES DE INFORMAÇÃO 
 

A etapa 2 proporá aos(as) alunos(as), que junto com seu auxílio(a) professor(a), explorem uma enciclopédia 

infantil e sua organização e estrutura: a capa, o título, sumário ou índice, qual a editora e os textos nela contido. 

Para isso(a) professor(a) é preciso selecionar algumas enciclopédias para que os(as) alunos(as) possam 

manusear e ler algumas informações. 

É sabido que registrar faz parte da humanidade, sendo esta uma forma de expressar as experiências humanas. 

O projeto “Incríveis Animais Pequenos” coloca os(as) alunos(as) em diferentes possibilidades de registro, entre eles 

o registro escrito, por meio do verbete de enciclopédia infantil, que será organizado a partir de informações técnicas 

retiradas de textos de divulgação científica. Esse novo texto construído pelos(as) alunos(as), o verbete, deve ser 

organizado de forma objetiva assumindo a finalidade de trazer informações básicas ao leitor tais como: 

características físicas do animal, seu peso, hábitos alimentares, local onde vive, entre outras informações e 

curiosidades sobre os animais escolhidos pela turma. A etapa 2 está recheada de propostas interessantes sobre o 

estudo e a construção do gênero verbete. Está pronta para continuar esse trabalho?  

 

 

ATIVIDADE 2A – Conhecendo uma enciclopédia infantil 

Habilidades: 

(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios 

digitais para leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.  

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros.  

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: É interessante que os(as) alunos(as) se sentem em roda ou em “U”, para que todos possam 

se ver e trocar suas ideias. 

◼ Materiais necessários: Enciclopédias infantis de animais no formato impresso. 

◼ Duração aproximada: 50 minutos (uma aula). 

 

 

Encaminhamento: 

◼ Selecionar enciclopédias infantis (algumas podem ser encontradas no acervo do Programa Ler e Escrever ou 

o próprio acervo da escola) para proporcionar o primeiro contato dos(as) alunos(as) com esse gênero: verbete. 

◼ Retomar com os(as) alunos(as) o cartaz dos animais selecionados na aula anterior. 

◼ Elaborar possíveis perguntas como: onde podemos encontrar informações sobre esses animais que vocês 
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selecionaram? Que tipo de livro pode trazer as informações sobre esses animais? Alguém conhece uma 

enciclopédia? Quem já viu ou consultou uma? Como ela é? Para que serve? Como a gente encontra o que 

queremos saber numa enciclopédia?  

◼ Após a conversa, anotar essas informações na lousa ou em seu caderno de planejamento das aulas, para serem 

retomadas com os(as) alunos(as). Essas informações deverão ser recuperadas no momento da produção do 

verbete. 

◼ Realizar uma exploração geral da enciclopédia infantil impressa mostrando a capa, o título, sumário ou índice 

e editora, os textos e sua forma de organização, isso ajudará os(as) alunos(as) a pensarem como é estruturado 

esse portador textual (enciclopédia infantil de animais).  

◼ Em seguida, escolher um verbete da enciclopédia infantil sobre um animal pequeno e ler para os(as) 

alunos(as) apontando as características deste gênero: como as informações são agrupadas, as ilustrações que 

podem estar contidas, gráficos, desenhos, mapas, fotografias, explicações, notas, recursos gráficos como 

palavras grifadas (em negrito ou itálico), marcadores, enumerações, entre outros; tudo isso deve ser 

observado pelas crianças. Para tanto é importante preparar uma cópia do verbete escolhido, por você 

professor ou ainda apresentar o mesmo em projetor multimídia.  

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 2A – Conhecendo uma enciclopédia infantil 

 

Nesta atividade, seu(sua) professor(a) irá ler para você e seus(suas) colegas um verbete de um animal pequeno. 

Vocês poderão observar as características do texto, como as informações são agrupadas, as ilustrações, gráficos, 

desenhos, mapas e fotografias. 

 

 

ATIVIDADE 2B – Leitura colaborativa de um texto de Divulgação Científica 

 

Habilidades 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas, na leitura de textos de diferentes gêneros.  

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais.  

(EF15LP10) Escutar com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário.  

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), 

a partir de conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o 

universo temático, bem como de recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros 

elementos.  

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: os(as) alunos(as) deverão estar organizados em “U”; 

◼ Materiais necessários: Coletânea de atividades do aluno 

◼ Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

Planejando a leitura: 

 

◼ Nesta primeira atividade de leitura colaborativa, vamos detalhar o procedimento metodológico que é preciso 

garantir/seguir, para atingir o objetivo maior deste trabalho: garantir a compreensão do texto que será lido com 

a turma.  

◼ O trabalho tem início antes mesmo da sua chegada à sala de aula, no momento do seu planejamento é preciso 

buscar o melhor texto, estudá-lo a partir de uma leitura global para conhecimento do tema que será discutido. 

◼ Em seguida você professor(a) deve realizar uma nova leitura, identificando as partes do texto que permitirão que 
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por intermédio de perguntas desafiadoras, os(as) alunos(as) possam pensar e discutir sobre as informações 

contidas no texto. Caso o texto apresente termos desconhecidos, que não sejam compreendidos em seu contexto, 

é importante buscar no dicionário seu significado.  

◼ Além do estudo, é preciso ainda buscar informações sobre o autor do texto, seus interesses, e outras informações 

como: o portador (livro, jornal, revista, entre outros) do texto, seu local de circulação. Essas informações poderão 

ser utilizadas para ajudar os(as) alunos(as) no processo de compreensão da leitura.  

◼ Preparar o texto para ser projetado em um projetor multimídia, ou providenciar cópias para os(as) alunos(as). 

Não esquecer professor(a) de escolher o momento certo para compartilhar as informações que podem ajudar 

os(as) alunos(as) ao longo da leitura.   

 

 

ANTES DE INICIAR A LEITURA 

 

◼ Na sala de aula conversar com os(as) alunos(as) sobre o trabalho que será realizado.  É importante apresentar um 

portador de textos de divulgação científica (livro ou revista), para que os(as) alunos(as) tenham contato com a 

estrutura e organização destes. 

◼ Começar explorando a capa, perguntar se já conhecem ou já se leram essa revista ou livro, chamando a atenção 

para o título, imagens, entre outros. Nesse momento, ouvir os(as) alunos(as).  

◼ Dizer que algumas edições trazem perguntas na capa e outras não, que este recurso é utilizado por muitos editores 

para aguçar a curiosidade das crianças, e que estes textos se tratam de textos de divulgação científica.  

◼ Solicitar que os(as) alunos(as) encontrem o texto a ser lido na Coletânea de Atividades 

◼ Apresentar o título do texto que será lido.  

DURANTE A LEITURA 

◼ Explorar, coletivamente a leitura do texto conforme sugestão do quadro abaixo:                          

Bichinhos 

Interessantes 

Explorando o título 

Explorar o título do texto que será lido com os(as) alunos(as) e perguntar: 

• Sobre o que será que este texto irá falar? O que chama atenção neste título? Qual a 

intenção do autor quando utiliza a palavra “interessantes”? 

Neste momento, registre os comentários feitos pelos(as) alunos(as). É importante deixar que 

os mesmos fiquem à vontade para fazerem inferências 

No jardim, nas matas 

ou nas florestas, os 

Isópodos estão a rolar! 

Explorando o subtítulo 

Perguntar aos(as) alunos(as):  

• E agora lendo o subtítulo, vocês acham que o texto falará sobre o quê?  

• Por que o autor fala sobre jardim, matas e florestas? Estas expressões que o autor 

utilizou nos dão algumas pistas? Quais? 

• O que vocês entendem por Isópodos? O que seriam? 

 

Professor(a): O texto de divulgação Científica tem como marca a presença de subtítulo. 

Estes aparecem como uma informação adicional ao título. Para tanto é preciso ler para turma 

e mais uma vez propiciar espaço para discussão, análise pelos(as) alunos(as) sobre o texto e 

construção de inferências. Você pode perguntar também se a leitura do subtítulo ajuda a 

entender sobre o assunto que será discutido no texto. É possível e indicado que neste 

momento você professor(a), retome a lista com as antecipações feitas inicialmente pelos(as) 

alunos(as). Neste momento os(as) alunos(as) poderão perceber o quanto estão se 

aproximando ou não do conteúdo temático proposto pelo texto.   

1º parágrafo Perguntar aos(as) alunos(as): 

• E agora já sabemos sobre o quê o texto está tratando?  

• Quais são os diferentes nomes que esse bichinho tem? 

2º e 3º parágrafos Realizar a leitura dos 2º e 3º parágrafos e perguntar: 

• E por que esse bichinho leva o também o nome de tatu-bola ou tatu-bolinha? 

• Existe algum ser vivo que os órgãos do sentido ficam fora da carapaça? 
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• O que seria uma carapaça? 

• Qual nome científico desse bichinho? 

• Por que estes bichinhos vivem em colônia e amontoados? 

 

Professor(a): Neste momento perguntar aos(as) alunos(as) se já é possível saber a que 

bichinho o texto se refere. Pedir que apontem no texto a parte que traz esta informação. 

4º parágrafo Retomar o trecho: Esses pequeninos bichinhos não são tão inofensivos como imaginamos. 

Por que não são inofensivos? 

Ao final da leitura Perguntar aos(as) alunos(as): Quais as curiosidades que encontramos no texto? 

 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

Atividade 2B – Leitura colaborativa de um texto de divulgação científica. 

1. Leia o texto “Bichinhos Interessantes”, em parceria com seu(sua) professor(a) e colegas: 

Bichinhos interessantes 

No jardim, nas matas ou nas florestas, os Isópodos estão a rolar! 

 

 
Fonte: Pixabay. Disponível em: https://pixabay.com/pt/ 

photos/viram-tatuzinhos-isópodes-terrestres-167261/ 

Quem nunca brincou com essas pequenas criaturas? São até engraçadinhos, os conhecidos tatuzinhos de 

jardim. Também são conhecidos como bichos-de-conta, porquinhos-de-santo-antão, tatus-bolas, tatu-bolinha, 

e até mesmo de camarões-terrestres. Quantos nomes diferentes! 

Você já deve ter visto um tatu-bolinha! Sabe por que ele tem esse nome? Ele leva esse nome devido a 

capacidade de se enrolar e ficar parecendo realmente com uma bolinha. Esses bichinhos são crustáceos 

pertencentes à ordem Isopoda, subordem Oniscidea.  

Há aproximadamente 161 espécies de Isópodos terrestres. Seu nome científico é Ligia oceânica, vivem sob 

pedras e matéria orgânica, tais como galhos e folhas. Gostam de ambientes úmidos e escuros, vivendo em 

colônias e amontoados, se protegendo do ressecamento e evaporação. Alimentam-se de matéria orgânica em 

decomposição, medem até 2cm. Seu corpo é formado por uma carapaça, o tórax possui sete placas duras e 

sete pares de pernas. Os órgãos dos sentidos estão fora da carapaça.  

Esses pequeninos bichinhos não são tão inofensivos como imaginamos, eles causam danos às raízes e às folhas 

das plantas, mas por outro lado são muito eficientes como decompositores, ou seja, são os seres vivos 

responsáveis por realizar a reciclagem da matéria orgânica na cadeia alimentar. 

Fonte: Texto adaptado pela Equipe CEIAI.  
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ATIVIDADE 2C – Leitura Colaborativa de um texto de Divulgação Científica 

 

Habilidades 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas, na leitura de textos de diferentes gêneros.  

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais.  

(EF15LP10) Escutar com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário.  

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), 

a partir de conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o 

universo temático, bem como de recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros 

elementos.  

 

Planejamento: 

 

◼ Organização do grupo: os(as) alunos(as) deverão estar organizados em “U”; 

◼ Materiais necessários: Coletânea de atividades do aluno 

◼ Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

Planejando a leitura: 

 

◼ Nesta atividade de leitura colaborativa, vamos retomar o procedimento metodológico que é preciso 

garantir/seguir, para atingir o objetivo maior deste trabalho: garantir a compreensão do texto que será lido com 

a turma.  

◼ É preciso lembrar professor(a) que o trabalho tem início antes mesmo da sua chegada à sala de aula, no momento 

do seu planejamento. Para tanto é preciso estudá-lo a partir de uma leitura global para conhecimento do tema 

que será discutido. 

◼ Em seguida você professor(a) deve realizar uma nova leitura, identificando as partes do texto que permitirão que 

por intermédio de perguntas desafiadoras, os(as) alunos(as) possam pensar e discutir sobre as informações 

contidas no texto. Caso o texto apresente termos desconhecidos, que não sejam compreendidos em seu contexto, 

é importante buscar no dicionário seu significado.  

◼ Além do estudo, é preciso ainda buscar informações sobre o autor do texto, seus interesses, e outras informações 

como: o portador (livro, jornal, revista, entre outros) do texto, seu local de circulação. Essas informações poderão 

ser utilizadas para ajudar os(as) alunos(as) no processo de compreensão da leitura.  

◼ Preparar o texto para ser projetado em um projetor multimídia. 

◼ Pedir que os(as) alunos(as) encontrem o texto na Coletânea de Atividades e acompanhem a sua leitura. 

◼ Fazer a primeira leitura do texto em sua integralidade. 

◼ Não esquecer professor(a) de escolher o momento certo para compartilhar as informações que podem ajudar 

os(as) alunos(as) ao longo da leitura.   

 

◼ Após a primeira leitura você professor(a) pode seguir as sugestões do quadro abaixo 

 



 

28  

 

 

Formigas, são seres 

inconvenientes? 

 

 

 

Explorar o título, perguntando aos(as) alunos(as): 

• O que será que o autor quis dizer com este título? 

• Na sua opinião, as formigas são inconvenientes?  

 

Nas plantações, solos, troncos 

de árvores e até mesmo em 

alimentos encontramos a 

formiga. 

 

 

Explorar o subtítulo perguntando aos(as) alunos(as): 

• Você já encontrou formigas em algum alimento? Anotem o que os(as) 

alunos(as) forem falando. 

 

1º parágrafo 

 

 

 

 

Ler o primeiro parágrafo e perguntar: 

• Por que o autor diz que nem sempre as formigas são prejudicias? 

• Quais são os benefícios que as formigas proporcionam?  

 

Pedir aos(as) alunos(as) que grifem no texto onde localizam essas informações. 

 

2º parágrafo Ler o segundo parágrafo e perguntar: 

• Além dos jardins onde também podemos encontra-las?  

 

Pedir aos(as) alunos(as) justifiquem suas respostas e grifem no texto onde 

localizam essas informações. 

 

3º e 4º parágrafos Ler os 3º e 4º parágrafos e pedir que as crianças localizem no texto o nome 

científico das formigas.  

Discutir com as crianças retomando o título: Vocês acreditam que as formigas 

são seres inconvenientes? Por que? 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

Atividade 2C – Leitura colaborativa de outro texto de divulgação científica.  

 

Leia o texto “Formigas, seres inconvenientes?”, em parceria com o(a) professor(a) e colegas: 
 

Formigas, seres inconvenientes? 

Nas plantações, solos, troncos de árvores e até mesmo 

em alimentos encontramos a formiga. 
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ATIVIDADE 2D – Leitura em duplas de texto de Divulgação Científica 

Habilidades: 

(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observação e de pesquisas, relatórios, artigos 

científicos, você sabia quê? resumos, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, considerando 

a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF15LP04) Compreender, na leitura de textos multissemióticos, o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 

expressivos gráfico-visuais. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros.  

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: em duplas. 

◼ Materiais necessários: coletânea de atividades. 

◼ Duração aproximada: duas de 50 minutos. 

 

 

Encaminhamento: 

◼ Planejar as duplas produtivas, considerando que ao menos um aluno da dupla leia com autonomia e fluência. Caso 

não seja possível, organizar os(as) alunos(as) em trios.  

◼ Ler o texto antecipadamente para que você conheça sobre o assunto e possa ajudar nas interações com as 

duplas/trios.  

◼ Dizer aos(as) alunos(as) que você fará a leitura do texto “Borboletas urbanas” e eles deverão acompanhá-la(o) no 

material do(a) aluno(a), coletânea de atividades.  

◼ Após a sua leitura, pedir que as duplas façam a leitura. Enquanto leem você professor(a) deve acompanhar a leitura 

das duplas, intervindo com perguntas e retomadas.  

◼ Peça as duplas/trios que façam uma segunda leitura do texto, e orientar que desta vez devem fazer marcações que 

acharem importantes em cada trecho (pode ser parágrafo ou não) do referido texto.  

◼ Circular pela sala e verificar como está ocorrendo a leitura, como os(as) alunos(as) estão realizando as marcações 

(grifos, anotações, destaque com marca texto, sublinhados) e as discussões nas duplas/trios; 

◼ Pensar em boas intervenções para cada dupla/trios, para auxiliá-los no entendimento do texto para que avancem 

na competência leitora e nas ações de ler para estudar. Fazer a retomada coletiva das marcações que as duplas/trios 

fizeram em cada parte do texto, validando e reorganizando os saberes.  

◼ Pedir que algumas duplas/trios socializem o que marcaram em cada parte e outras confirmem se fizeram a mesma 

marcação ou outras, deixando para o grupo eleger a que melhor represente a parte mais importante de cada pedaço.  

◼ Registrar na lousa as informações de forma organizada, para que os(as) alunos(as) possam fazer as escolhas. Este 

material deverá ser retomado nas próximas etapas do projeto.  

◼ Perguntar o que puderam aprender com esse texto. Lembre-se de chamar a atenção para características, 

curiosidades e peculiaridades do animal estudado. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 2E – Leitura individual de texto de divulgação científica  

Habilidades: 

 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros.  

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), 

a partir de conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o 

universo temático, bem como de recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros 

elementos.  

(EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

 

 

Planejamento 

◼ Organização do grupo: os(as) alunos(as) poderão ficar em suas carteiras, pois a leitura é individual. 

◼ Materiais necessários: coletânea de atividades do(a) aluno(a), marcador de texto, lápis de cor, canetinhas ou 

lápis preto.  

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

 

Encaminhamento: 

◼ Pedir que os(as) alunos(as) encontrem o texto na Coletânea de Atividades. 

◼ Solicitar que façam a leitura do texto “Cigarras” individualmente. 

◼ Orientar os(as) alunos(as) para que durante a leitura, façam marcações nas informações que consideram 

relevantes no texto. Para tanto, poderão ser utilizados marcadores de texto, lápis de cor ou até mesmo lápis preto 

comum. Não se esqueça de dizer que eles poderão sublinhar, grifar, fazer anotações ou circular palavras.  

◼ Circular pela sala ajudando os(as) alunos(as) que têm dificuldade na leitura, solicitando que destaquem no 

texto uma expressão que julgar importante, ou até uma palavra, contudo, motive-os a lerem sozinhos neste 

momento.  

◼ Promover  um tempo para que todos façam a atividade   

◼ Pedir que socializem as marcações dos(as) alunos(as), destacando semelhanças e diferenças.  

◼ Orientar os(as) alunos(as) para registrar as informações escolhidas na coletânea de atividades.  
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35  

 
 

 

 

ETAPA 3 – PRODUÇÃO COLETIVA DE UM VERBETE DE ENCICLOPÉDIA  

Planejando a Escrita 

 

Nesta etapa do projeto “Incríveis Animais Pequenos”, daremos início ao trabalho com a produção de texto (verbete). 

É importante retomar as etapas do projeto realizadas até o momento, dizendo aos(as) alunos(as) que a partir de agora 

irão aprender o comportamento escritor, ou seja, planejando a escrita – escolhendo entre várias possibilidades 

discursivas, revisando enquanto escrevem, revendo sua escrita ao final, etc.  

Outro aspecto importante que também precisa ser compartilhado com os(as) alunos(as) refere-se ao contexto de 

produção. Pensar sobre o gênero, local em que esse texto circulará, o portador e o veículo a ser publicado, é importante 

para dar sentido ao leitor sobre a obra. Considerar esses aspectos ajudarão os(as) alunos(as) nas escolhas sobre a forma 

mais adequada de organizar o discurso.  

Para tanto é preciso pensar juntamente com os(as) alunos(as) o que considerar no momento de produção do verbete. 

Entre os aspectos importantes desta produção, podemos destacar os recursos linguísticos e discursivos próprios do 

gênero, nesse caso verbete, o tamanho do texto e até mesmo o tipo letra.  
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ATIVIDADE 3A – Ler e selecionar as informações 

Habilidades: 

(EF15LP04) Compreender, na leitura de textos multissemióticos, o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 

expressivos gráfico-visuais.  

(EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa 

cotidianamente (na casa, na rua, na comunidade, na escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, 

reconhecendo a situação comunicativa. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

(EF15LP05B) Pesquisar, em meios impressos e/ou digitais, informações necessárias à produção do texto, 

organizando os dados e as fontes pesquisadas em tópicos.  

(EF15LP10) Escutar com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário.  

(EF15LP05A) Planejar o texto que será produzido, com a ajuda do(a) professor(a), conforme a situação 

comunicativa (quem escreve, para quem, para quê, quando e onde escreve), o meio/suporte de circulação do texto 

(impresso/digital) e as características do gênero.  

 

Planejamento:  

◼ Organização do grupo: coletivamente, sala em “U”. 

◼ Materiais necessários: projetor multimídia  e Coletânea de Atividades 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento:  

◼ Realizar a leitura e estudo do texto antecipadamente e planejar possíveis perguntas que os(as) alunos(as) possam 

fazer. 

◼ Projetar o texto Bicho-Pau, utilizando o recurso do projetor multimídia. 

◼ Pedir que os(as) alunos(as) encontrem a atividade na Coletânea e acompanhem a sua leitura. 

◼ Iniciar a leitura do texto com o grupo. Ler o título e promover uma conversa para que os(as) alunos(as) façam 

inferências sobre o assunto a ser tratado, você pode começar, por exemplo, dizendo: “Quem já ouviu falar do 

Bicho - Pau? Como ele é? Por que será que ele tem esse nome?”  

◼ Durante a leitura chamar a atenção para as características, peculiaridades e curiosidades sobre o Bicho-Pau e 

orientar aos(as) alunos(as) a dizerem o que deverá ser grifado no texto. Neste momento você professor(a) deve 

utilizar-se do projetor multimídia para que os(as) alunos(as) possam localizar a informação. 

◼ Pedir que encontrem e grifem as informações que elencaram e consideraram importantes no texto que se encontra 

na Coletânea de Atividades. 

◼ Registrar todas as informações destacadas pelos(as) alunos(as) ao longo da leitura realizada coletivamente, essas 

serão utilizadas posteriormente.  
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 3B – Conhecendo as características de um verbete de enciclopédia 

Habilidades: 

 

(EF15LP05B) Pesquisar, em meios impressos e/ou digitais, informações necessárias à produção do texto, 

organizando os dados e as fontes pesquisadas em tópicos.  

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais.  

(EF15LP04) Compreender, na leitura de textos multissemióticos, o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 

expressivos gráfico-visuais.  

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), 

a partir de conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o 

universo temático, bem como de recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros 

elementos.  

(EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa 

cotidianamente (na casa, na rua, na comunidade, na escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, 

reconhecendo a situação comunicativa.  

 

Planejamento:  

◼ Organização do grupo: coletivamente, a sala deve estar em “U”. 

◼ Materiais necessários: verbete de enciclopédia (data show ou uma cópia do verbete impressa para cada criança). 



 

39  

◼ Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos 

 

 

Encaminhamento: 

 

 

PARTE 1 

 

◼ Resgatar as características do gênero verbete de enciclopédia infantil (forma como as informações são 

agrupadas, ilustrações, gráficos, desenhos, mapas, fotografias, explicações, notas, recursos gráficos como 

palavras grifadas, em negrito ou itálico, marcadores, enumerações, entre outros). Para tanto é preciso 

professor(a) que você: 

✓ observe como as principais informações retiradas de um texto de divulgação científica são 

organizadas no gênero verbete;  

✓ o que os(as) alunos(as) já construíram de conhecimentos sobre o gênero verbete. 

Isto o ajudará no planejamento coletivo da escrita que você fará com os(as) alunos(as). 

 

◼ Apresentar aos(as) alunos(as) o modelo de verbete de enciclopédia, no caso, Libélula. Neste momento você 

pode pedir aos(as) alunos(as) que observem a foto que aparece no texto, que identifiquem onde está escrito 

o nome do inseto. Chamar a atenção para a escrita que aparece embaixo da foto. Perguntar se sabem o que 

significa essa escrita, se lembram de ter visto em outros textos. Se necessário informar aos(as) alunos(as) 

que se trata do nome científico da Libélula, relembrar que essa informação sempre esteve presente nos 

textos estudados em outras etapas do projeto. 

◼ Iniciar a leitura do verbete. Durante a leitura chamar a atenção dos(as) alunos(as) para os termos científicos 

e para as informações mais relevantes que aparecem no texto (características, curiosidades) ou outras 

informações que julgar importante. No momento da leitura é possível também explorar e discutir com os(as) 

alunos(as) as palavras negritadas, sua finalidade dentro do verbete. Não se esqueça de dizer aos(as) 

alunos(as) que o verbete é um texto escrito de forma sucinta, clara e objetiva, feita especificamente para 

consulta. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE...                                                                 

Com o advento da tecnologia, as enciclopédias que antes eram impressas, nos dias de hoje são virtuais e digitais. 

Essa revolução tecnológica levou a criação de CD-ROM, que possuem a capacidade de armazenar grandes 

quantidades de informações, permitindo que as enciclopédias possam ser organizadas a partir de hipertex tos, 

ou seja, textos que apresentam palavras, expressões, imagens, entre outros, que permitem o acesso à diversidade 

de textos, formado assim as enciclopédias digitais.  

 

 

 

ATIVIDADE 3C – Planejamento e textualização coletiva de um verbete de enciclopédia 
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Habilidades: 

 

(EF15LP05B) Pesquisar, em meios impressos e/ou digitais, informações necessárias à produção do texto, 

organizando os dados e as fontes pesquisadas em tópicos. 

(EF35LP09) Empregar marcas de segmentação em função do projeto textual e das restrições impostas pelos gêneros: 

título e subtítulo, paragrafação, inserção de elementos paratextuais (notas, box, figura).  

(EF15LP05C) Produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação comunicativa.  

(EF15LP06) Reler e revisar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do(a) professor(a), o texto produzido, 

fazendo cortes, acréscimos, reformulações e correções em relação a aspectos discursivos (relacionados ao gênero) e 

aspectos linguístico-discursivos (relacionados à língua).  

(EF03LP25A) Planejar e produzir relatórios, artigos científicos, você sabia quê?, resumos, entre outros textos, cuja 

finalidade é a apresentação de resultados de observações e pesquisas realizadas a partir de diferentes fontes de 

informações, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente  

◼ Materiais necessários: a lista do planejamento organizada na etapa anterior do projeto, imagens do “Bicho-

pau”.  

◼ Duração aproximada: essa atividade deve ser realizada em duas aulas e pode ser interrompida sempre que o(a) 

professor(a) perceber o cansaço nos(as) alunos(as).  
 

Encaminhamento: 

PARTE 1 

◼ Retomar com os(as) alunos(as) o verbete estudado na atividade 2A. Não se esqueça professor(a) de 

relembrar com eles sobre a estrutura do gênero, suas características e a linguagem utilizada.  

◼ Após a retomada, solicitar que os(as) alunos(as) escolham um dos animais estudados, nos textos de 

divulgação científica para que possam produzir o verbete. Aqui professor(a), você poderá fazer uma votação 

para a escolha. 

◼ Pedir aos(as) alunos(as) que leiam no texto do animal escolhido, as informações que julgaram mais 

importantes. Neste momento é preciso registrar as falas dos(as) alunos(as), pois esta anotação é o 

planejamento da produção do verbete. 

 

PARTE 2 

◼ Retomar a lista do planejamento (as anotações) organizada na parte 1.  

◼ Ajudar os(as) alunos(as) a escrever o texto tendo como base às informações listadas na atividade 3A.  

◼ Iniciar escrevendo o nome do animal na lousa, em seguida, peça aos(as) alunos(as) que informem o nome 

científico do mesmo. Questionar se essa informação é importante para constar no texto, ou se pode ser 

descartada e ainda como devem estar escritas, caso os(as) alunos(as) não percebam a importância dessas 

informações relembrar com o grupo que as mesmas devem estar em negrito, ou itálico. 

◼ Dizer aos(as) alunos(as) que agora precisam começar a escrever o texto propriamente dito, de forma 

objetiva, assim poderão começar descrevendo as características físicas do animal, região onde pode ser 

encontrado, seu processo de reprodução, alimentação e outras curiosidades.  

◼ Escrever na lousa o texto da forma como os(as) alunos(as) produzem oralmente.  A cada escrita de um 

parágrafo discutir com os(as) alunos(as) os aspectos que ajudam na coesão e coerência, bem como os 

recursos linguísticos e discursivos que deverão ser utilizados para a compreensão do que querem informar.  

◼ É preciso ainda no processo de escrita coletiva que você professor(a), leia e releia cada parte escrita 

refletindo sobre o que ainda falta escrever, pensando sobre as possíveis marcas da oralidade que ainda 

podem existir no texto, a organização dos parágrafos, a pontuação (uso da letra maiúscula, vírgulas, ponto 

final), garantido assim a revisão processual. 
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◼ Questionar os(as) alunos(as) se as informações ditadas consideram o conteúdo temático do texto de 

divulgação científica lido anteriormente. 

◼ Ao final da escrita conversar sobre a organização do texto retomando as finalidades do verbete. Deixar que 

os(as) alunos(as) deem suas opiniões sobre o que ainda querem mudar ou acrescentar. 

◼ Retomar a fonte das informações, ou seja, do texto de divulgação científica utilizado para a escrita do 

verbete. Discutir sobre a importância dos leitores se apropriarem da fonte das informações, uma vez que se 

trata de informações científicas. Insira a fonte abaixo do verbete produzido (site, revista física, revista 

virtual etc). 

◼ Finalizar esta etapa de produção coletiva, discutindo com os(as) alunos(as) como o texto será ilustrado, se 

haverá colagens de figuras, desenhos ou fotos, e qual a importância de utilizar esse recurso para garantir a 

atenção do público-alvo. 

◼ Conferir, junto com os(as) alunos(as), se ao final da produção o planejado quanto ao gênero e quanto ao 

conteúdo temático foi contemplado.  

◼ Guardar o texto produzido para ser retomado no processo de revisão coletiva.  

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

 

ATIVIDADE 3D – Revisão Coletiva do verbete produzido 

HABILIDADES 

(EF15LP06) Reler e revisar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do(a) professor(a), o texto produzido, 

fazendo cortes, acréscimos, reformulações e correções em relação a aspectos discursivos (relacionados ao gênero) e 

aspectos linguístico-discursivos (relacionados à língua).  

(EF03LP26) Identificar e manter, a estrutura composicional de relatos de observação e de pesquisas (etapas, listas 

de itens, tabelas, ilustrações, gráficos, resumo de resultados), relatórios, artigos científicos, você sabia quê? resumos, 

entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa.  

(EF03LP25B) Revisar e editar relatórios, artigos científicos, você sabia quê? Resumos, entre outros textos 

produzidos, cuidando da apresentação final do texto e incluindo, quando pertinente ao gênero, imagens, diagramas, 

gráficos e/ou tabelas.  

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, 

explorando os recursos multissemióticos disponíveis. 

(EF15LP04) Compreender, na leitura de textos multissemióticos, o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 

expressivos gráfico-visuais.  

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente 

◼ Materiais necessários: verbete produzido coletivamente, textualizado na Atividade 3C e transcrito em papel 

pardo, ou apresenta-lo digitado em projetor multimídia. 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

 

Encaminhamento: 

◼ Expor o verbete que foi produzido coletivamente na atividade 3C e realizar a leitura de todo o texto junto 

aos(as) alunos(as).  
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◼ Retomar o contexto de produção e refletir coletivamente sobre a maneira que o verbete está escrito e como suas 

informações estão organizadas. Fazer perguntas como:  

✓ Da maneira como está escrito e pensando nos leitores deste verbete, podemos melhorar a escrita entre uma 

informação e outra?  

✓ Vocês acham necessário substituir algumas palavras? Quais?  

✓ Como poderíamos melhorar o que já está escrito para que o leitor compreenda o texto?  

◼ Acolher as respostas dos(as) alunos(as) e realizar a revisão, escrevendo as sugestões dadas por eles.  

◼ Retomar as partes do texto por assunto (nome científico, características físicas, reprodução etc.) e realizar a revisão 

coletiva com foco na coesão e na coerência.  

◼ Marcar com caneta hidrográfica de cor diferente as alterações sugeridas pelos(as) alunos(as) no próprio papel pardo. 

Você pode professor(a) realizar esta revisão diretamente no computador com projetor multimídia.  

◼ Em seguida, realizar esse movimento com o texto na íntegra, com foco na coesão e coerência entre um assunto e 

outro. Chamar a atenção dos(as) alunos(as) para as características do verbete (texto claro, sucinto, objetivo – feito 

especialmente para consulta) e propor ajustes, caso necessário. 

◼ Retomar os recursos gráficos utilizados em verbetes (termos científicos e palavras que sugerem consulta 

pelo leitor são marcados graficamente diferentes) e perguntar aos(as) alunos(as) quais palavras poderiam 

ser marcadas dessa maneira no verbete. As palavras poderão estar em negrito ou sublinhas.  

◼ Passar a limpo o verbete com as modificações sugeridas. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

 
 

 

ETAPA 4 - PRODUÇÃO DE UM VERBETE, EM DUPLAS, A PARTIR DE UM TEXTO DE 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Nesta etapa os(as) alunos(as), em duplas, serão desafiados a produzir um verbete. Para isso poderão escolher, dentro 

dos textos de divulgação científica selecionados coletivamente, aqueles que preferirem.  

Para tanto é preciso(a) professor(a) que você os relembre de que é importante levantar as informações mais 

relevantes, conversando sobre elas e planejando ainda o que escreverão. 

O procedimento de escritor estará sendo desenvolvido a todo momento, já que os(as) alunos(as) serão convidados a 

planejar o texto, pensando em sua estrutura composicional, sua temática, as informações relevantes, considerando 

também o leitor em potencial. 

 

ATIVIDADE 4A – Organização das duplas e seleção dos animais 

Habilidades 

(EF15LP04) Compreender, na leitura de textos multissemióticos, o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 

expressivos gráfico-visuais.  

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), 

a partir de conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o 

universo temático, bem como de recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros 

elementos.  

EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

(EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa 

cotidianamente (na casa, na rua, na comunidade, na escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, 

reconhecendo a situação comunicativa.  
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Planejamento: 

◼ Organização do grupo: em duplas. 

◼ Materiais necessários: lista de animais elaborada na Etapa 1(atividade 1C), textos de divulgação cientifica destes 

animais e outros não encontrados na visita ao jardim. 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Organizar as duplas produtivas pensando nos(as) alunos(as) que apresentam menor proficiência com os que 

apresentam maior proficiência leitora.  

◼ Fazer coletivamente uma seleção de textos de divulgação científica com os(as) alunos(as) e de acordo com a lista 

elaborada na etapa 1C. Lembre-se professor(a) que é preciso garantir quantidade suficiente de textos a fim de 

atender as duplas possíveis de serem formadas na classe (considerando o número de alunos).  

◼ Você poderá utilizar também os textos trabalhados durante as leituras ocorridas em algumas etapas do projeto 

como “Bichinhos Interessantes”, “Formigas, seres inconvenientes”, Borboletas urbanas”, “Cigarras”, “Bicho-

Pau”, e “Libélula”. Contudo, não esquecer que duas duplas devem ter o mesmo texto para posterior comparação 

no decorrer das atividades da etapa. Exemplo: se a classe tiver 28 alunos, o(a) professor(a) precisará de sete 

textos diferentes. Lembrando que caso os(as) alunos(as) não tenham encontrado muitos animais na visita, você 

deverá ampliar esse repertório mostrando outros animais que poderão fazer parte desta enciclopédia. Como 

sugestão, elencamos os seguintes animais para pesquisa e leitura: vaga-lume; besouro; gafanhoto; minhoca; 

caramujo; lesma; lagartixa; grilo; louva Deus; mosca; abelha; cupim; calango; jabuti; centopeia; 

salamandra; sapo; perereca; entre outros.  

◼ Para ampliar o acervo de textos a serem lidos pelos(as) alunos(as), utilizar a sala de informática e acessar sites 

de busca que tenham textos do gênero. Não se esqueça professor(a) de pesquisar com antecedência os endereços 

para compartilhar com as crianças. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 4B – Planejamento da escrita nas duplas 
 
Habilidades: 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), 

a partir de conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o 

universo temático, bem como de recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros 

elementos.  

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros.  

(EF15LP04) Compreender, na leitura de textos multissemióticos, o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 

expressivos gráfico-visuais. 

(EF35LP09) Empregar marcas de segmentação em função do projeto textual e das restrições impostas pelos  

gêneros: título e subtítulo, paragrafação, inserção de elementos paratextuais (notas, box, figura).  

(EF15LP05B) Pesquisar, em meios impressos e/ou digitais, informações necessárias à produção do texto, 

organizando os dados e as fontes pesquisadas em tópicos.  

 

Planejamento 

◼ Organização do grupo: os(as) alunos(as) deverão ser organizados em duplas previamente selecionadas. 

◼ Materiais necessários: uma cópia do texto de divulgação científica para cada dupla, a saber: considere que os 

textos nas duplas devem ser diferentes, porém duas delas devem ter os mesmos textos. Folhas de sulfite. 

◼ Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Orientar os(as) alunos(as) para que nas duplas façam a leitura do texto escolhido na atividade 4A, considerando 

que estão estudando para saber mais sobre o animal escolhido, portanto, deverão localizar informações 

importantes, marcando-as e/ou grifando-as e fazendo anotações necessárias.  

◼ Deixar os(as) alunos(as) discutirem entre si e circular pela sala para saber se estão encontrando as informações 

necessárias para a elaboração do planejamento da escrita.  

◼ Fazer intervenções no sentido de garantir a compreensão e a localização das informações.  

◼ Solicitar que os(as) alunos(as) encontrem a atividade na Coletânea e orientar os(as) alunos(as) que nela 

deverão fazer anotações.  

◼ Ao final desta atividade, recolher o que foi produzido pelas duplas. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 4C – Textualização do verbete nas duplas 

Habilidades 

(EF15LP05A) Planejar o texto que será produzido, com a ajuda do(a) professor(a), conforme a situação 

comunicativa (quem escreve, para quem, para quê, quando e onde escreve), o meio/suporte de circulação do texto 

(impresso/digital) e as características do gênero. 

(EF15LP05C) Produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação comunicativa.  

(EF03LP25A) Planejar e produzir relatórios, artigos científicos, você sabia quê?, resumos, entre outros textos, cuja 

finalidade é a apresentação de resultados de observações e pesquisas realizadas a partir de diferentes fontes de 

informações, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF15LP06) Reler e revisar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do(a) professor(a), o texto produzido, 

fazendo cortes, acréscimos, reformulações e correções em relação a aspectos discursivos (relacionados ao gênero) e 

aspectos linguístico-discursivos (relacionados à língua).  

 

 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: em duplas  

◼ Materiais necessários: Textos lidos e as folhas com as anotações feitas pelas duplas na etapa anterior e demais 

anotações realizadas durante as outras etapas, deixando-as disponíveis para que os(as) alunos(as) possam 

consultar sempre que precisarem. Folhas para a textualização do verbete de enciclopédia infantil. 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 



 

47  

 

 

Encaminhamento: 

◼ Retomar o contexto de produção fazendo as seguintes perguntas: “O que estamos escrevendo? Para quem estamos 

escrevendo? Onde será divulgada nossa enciclopédia dos incríveis animais pequenos?” 

◼ Rever com os(as) alunos(as) também as características do gênero verbete de enciclopédia, sua constituição e 

estrutura, ou seja, forma como as informações são agrupadas, quais os tipos de informações são importantes.  

◼ Caso os(as) alunos(as) apresentem dificuldades, chamar atenção para as curiosidades observadas durante os 

estudos dos animais, como: nome científico, ambiente em que vivem, ciclo de vida, alimentação, reprodução 

entre outras informações. 

◼ Dizer aos(as) alunos(as), que as anotações servirão de referencial para produção do verbete de enciclopédia infantil. 

Pedir que as duas duplas que leram o mesmo texto se juntem formando um quarteto e discutam entre elas suas 

anotações. 

◼ Circular pela sala garantindo que as duplas ou quartetos estejam pensando nas informações que deve ter 

um verbete sobre o animal que leram, ou seja, se eles utilizam estas informações de maneira adequada, é 

importante que discutam o que vão escrever em cada momento, entrando em acordo a respeito da forma 

de organizar as informações coletadas.  

◼ Solicitar que retomem o que foi escrito até o momento para ver se está bem escrito, por isso é importante que 

leiam e releiam o texto. 

◼ Solicitar que retomem a fonte das informações, ou seja, do texto de divulgação científica utilizado para a 

escrita do verbete e insiram a fonte abaixo do verbete produzido (site, revista física, revista virtual etc.).  

◼ Recolher as produções, ao final da atividade, para fazer a revisão em outro dia. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 4D – Revisão  do verbete em duplas 

 

Habilidades: 

 

(EF03LP25B) Revisar e editar relatórios, artigos científicos, você sabia quê? Resumos, entre outros textos 

produzidos, cuidando da apresentação final do texto e incluindo, quando pertinente ao gênero, imagens, diagramas, 

gráficos e/ou tabelas. 

(EF03LP26) Identificar e manter, a estrutura composicional de relatos de observação e de pesquisas (etapas, listas 

de itens, tabelas, ilustrações, gráficos, resumo de resultados), relatórios, artigos científicos, você sabia quê? 

Resumos, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa. 

(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observação e de pesquisas, relatórios, artigos 

científicos, você sabia quê? Resumos, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, considerando 

a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF15LP06) Reler e revisar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do(a) professor(a), o texto produzido, 

fazendo cortes, acréscimos, reformulações e correções em relação a aspectos discursivos (relacionados ao gênero) e 

aspectos linguístico-discursivos (relacionados à língua). 

(EF35LP08) Utilizar recursos de referenciação (por substituição lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e 

demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e 

articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível suficiente de 

informatividade.  

(EF35LP07) Utilizar conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância 

nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e 

pontuação do discurso direto, quando for o caso. 

 (EF15LP07B) Inserir à edição final do texto, quando for o caso, fotos, ilustrações e outros recursos gráfico-visuais.  

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: em duplas. 

◼ Materiais necessários: verbete produzido nas duplas. 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Pedir para os(as) alunos(as) que retomem o verbete que produziram na dupla, realizando a leitura focando na 

revisão, ou seja, no que pode ser melhorado no texto, pensando nas seguintes questões:  

✓ “O verbete está bem escrito?  

✓ Quem vai ler entenderá o que está escrito?  

✓ O verbete está claro e objetivo?  

✓ Como podemos melhorar?  

✓ Precisamos substituir algumas palavras?  

✓ Existe alguma palavra que você tenha certeza de que é assim que se escreve?  

✓ E quanto a pontuação? Precisa mudar alguma coisa? Discuta com seu colega. 

◼ Relembrar os procedimentos da atividade 3D (Revisão coletiva).  

◼ Solicitar que façam uso de cores diferentes de lápis ou caneta para realizar marcações no texto que condizem 

com os ajustes. Lembre-se que o trabalho é em dupla e que os dois alunos precisam opinar e propor ajustes. 

◼ Circular pelas duplas no intuito de intervir quando necessário para garantir que todos os itens sejam revisados 

(coesão, coerência, ortografia, pontuação e recursos gráficos que serão utilizados no verbete). 

◼ Solicitar que a dupla passe a limpo o verbete com as modificações sugeridas na Coletânea de Atividades e 

depois coletivamente o façam em editores de texto (computador) caso encontre disponibilidade na escola.  

 

 

ATIVIDADE DO ALUNO 
 



 

49  
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ETAPA 5 - ORGANIZANDO A ENCICLOPÉDIA “INCRÍVEIS ANIMAIS PEQUENOS” 

 

Nesta etapa os(as) alunos(as) terão o desafio de organizar a enciclopédia com os textos produzidos, fazendo 

uso de imagens e até mesmo de desenhos para ilustrá-la.  

 

ATIVIDADE 5A – Organização dos textos, ilustrações e fotografias 

Habilidades 

(EF15LP07B) Inserir à edição final do texto, quando for o caso, fotos, ilustrações e outros recursos gráfico-visuais. 

(EF15LP18) Relacionar texto verbal a ilustrações e outros recursos gráficos. 

(EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa 

cotidianamente (na casa, na rua, na comunidade, na escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, 

reconhecendo a situação comunicativa. 

(EF35LP09) Empregar marcas de segmentação em função do projeto textual e das restrições impostas pelos gêneros: 

título e subtítulo, paragrafação, inserção de elementos paratextuais (notas, box, figura). 

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, 

explorando os recursos multissemióticos disponíveis. 

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos 

(imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a 

linguagem à situação comunicativa 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: Grupos de 4 alunos 

◼ Materiais necessários: verbetes revisados e passados a limpo, fotografias produzidas na Etapa 1A, materiais de 

desenho, revistas usadas, enciclopédia impressa. 

◼ Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

 

 

Encaminhamento: 

 

Em duplas 

◼ Propor que os(as) alunos(as) encontrem nas fotos que produziram durante a visita na Etapa 1(atividade 1C) a 

ilustração que mais se adequa ao verbete que a dupla produziu. Os(as) alunos(as) também podem optar em 

desenhar as ilustrações ou recortar imagens de revistas que atendam aos objetivos da ilustração do gênero verbete.  

◼ Solicitar que agreguem a imagem escolhida sobre o texto. 

 

Coletivamente 

◼ Mostrar aos(as) alunos(as) uma enciclopédia impressa. Explorar a maneira como os verbetes são dispostos, no 

caso, em ordem alfabética.  

◼ Mostrar outros elementos que o portador contém: nome da enciclopédia, nome dos autores, capa e sumário. 

Informar que a enciclopédia da classe também precisa contar com esses elementos. 

◼ Distribuir os(as) alunos(as) em grupos de trabalho, cada um ficará responsável por uma ação: um grupo fará a 

capa, outro será responsável pelo sumário, entre outros. 

◼ Propor que escolham uma das fotos ou imagens que não foram utilizadas para ilustrar o verbete produzidos nas 

duplas, no entanto, pode utilizar as que foram produzidas durante a Etapa 1(atividade 1C) do projeto, para compor 

a capa da enciclopédia. Caso não seja possível, propor que os(as) alunos(as) encontrem uma imagem nas revistas. 

◼ Diante da possibilidade os verbetes poderão ser transcritos pelos(as) alunos(as), em editores de texto, nos 

computadores da escola. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 5B – Digitalização dos textos dos verbetes produzidos para a enciclopédia 

Habilidades: 

 

(EF15LP18) Relacionar texto verbal a ilustrações e outros recursos gráficos. 

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, 

explorando os recursos multissemióticos disponíveis. 

(EF15LP05B) Pesquisar, em meios impressos e/ou digitais, informações necessárias à produção do texto, 

organizando os dados e as fontes pesquisadas em tópicos. 

(EF15LP05A) Planejar o texto que será produzido, com a ajuda do(a) professor(a), conforme a situação 

comunicativa (quem escreve, para quem, para quê, quando e onde escreve), o meio/suporte de circulação do texto 

(impresso/digital) e as características do gênero. 

 

Planejamento: 

 

◼ Organização do grupo: Grupo de 4 alunos 

◼ Materiais necessários: Produções terminadas na Etapa 5A e computadores (sala de informática e/ou outros 

ambientes da escola). 

◼ Duração aproximada:  Duas aulas de 50 minutos. 

 

 

Encaminhamento: 

 

◼ Orientar os quartetos da atividade que neste momento, eles farão a finalização da enciclopédia impressa que 

será escaneada e transformada em PDF para serem enviadas por e-mail às outras escolas. Também poderá ser 

feita outra versão digitada e ilustrada com a utilização dos computadores. Lembrar os(as) alunos(as) que essa 

enciclopédia impressa fará parte do acervo da Biblioteca da escola. Caso os(as) alunos(as) não tenham acesso 

aos computadores, convide-os a acompanhar essa tarefa junto a você onde tenha um computador (sala do(a) 

professor(a) Coordenador, Secretaria da Escola). 

◼ Você também poderá fotografar com seu celular os verbetes. Caso não tenha a possibilidade de digitalizar em 

sua Unidade Escolar, a foto será uma possibilidade para a produção em PDF.] 
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ATIVIDADE DO ALUNO 

 

 
 

 

ATIVIDADE 5C – Publicação do verbete em endereço eletrônico 

 

Habilidades: 

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, 

explorando os recursos multissemióticos disponíveis. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo:  em duplas ou trios. 

◼ Materiais necessários: Computadores (sala de informática e/ou outros ambientes da escola) 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Antecipar a organização da publicação ou envio (sites, e-mail, blog) junto ao(a) professor(a) Coordenador. 

◼ Trabalhar com os(as) alunos(as) uma lista de endereços eletrônicos (e-mails) de escolas, blog da escola, dos 

pais de alunos dos próprios(as) alunos(as), site das Diretorias de Ensino e site da Secretaria da Educação dos 

Estado de São Paulo. 

◼ Auxiliar os(as) alunos(as) no envio ou publicação do produto final – Enciclopédia infantil “Incríveis Animais 

Pequenos” e os incentive na divulgação dos endereços eletrônicos onde a produção foi publicada. Certificar-

se de que os próprios(as) alunos(as) tenham acesso ao produto publicado. 

◼ Promover uma roda de conversa onde os(as) alunos(as) possam compartilhar com os colegas de classe as 

descobertas e socializar os locais onde os textos foram publicados. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

EXPLORANDO O DICIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – EXPLORANDO O DICIONÁRIO 
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O dicionário é uma ferramenta fundamental para descobrirmos o significado de um vocábulo ou encontrar 

sinônimos. Recorrer a ele é uma forma de resolver problemas imediatos, relacionados à leitura ou à escrita. O 

objetivo desta sequência é apoiar os(as) alunos(as) nas possibilidades de uso do dicionário e na compreensão de seu 

funcionamento. 

No entanto, um dos atos mais importantes no manuseio do dicionário é ler o significado das palavras, saber se 

a palavra procurada corresponde ao seu significado. Podemos também identificar palavras que pronunciamos de 

forma idêntica, mas escrevemos de forma distinta. 

Apresentamos aqui algumas sugestões que lhe servirão de ajuda para ensinar seus alunos a utilizar o dicionário, 

cujo uso envolve diferentes conhecimentos: 

1. Conhecer a ordem alfabética, que é a forma pela qual o verbete ou entrada está organizado nos dicionários. 

Para utilizá-lo, é indispensável que os(as) alunos(as) compreendam essa forma de ordenar as palavras; 

2. Conhecer a forma de organização do dicionário. Outra característica é a apresentação de palavras ou 

conjuntos de letras no alto de cada página, indicando a primeira e a última palavra que ali se encontram (ou 

o início delas). De posse desse dado e aprendendo a ordem alfabética, fica fácil saber se determinada palavra 

está ou não na página; 

3. Conhecer a forma de apresentação das entradas no dicionário. Às vezes não se encontra uma palavra, pelo 

fato de ela não estar na forma convencionalmente apresentada em dicionários. Por exemplo: se for um verbo, 

ele só aparecerá na forma do infinitivo; os substantivos constam apenas no singular, no masculino e 

feminino; 

4. Considerar diferentes possibilidades de escrita do verbete ou entrada, pois ao buscá-la, especialmente quando 

se tem dúvidas sobre sua grafia, é preciso considerar diferentes possibilidades de escrita. Um aluno pode não 

conseguir localizar a palavra “harpa”, por exemplo, por não considerar a possibilidade de ter H no início. O 

mesmo pode ocorrer ao buscar a palavra “choupana”, julgando que se escreve com X, sem pensar na escrita 

com CH. 

 

 

ORGANIZAÇÃO GERAL DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: Explorando o Dicionário 

 

ETAPAS: Explorando o Dicionário ATIVIDADES  

1. Conversa sobre o uso do dicionário.  Atividade 1 A– Explorando o dicionário 

Atividade 1 B – Organizando as palavras em ordem 

alfabética. 

2. Organização das entradas no 

dicionário. 

Atividade 2 A – Pesquisa de algumas palavras no 

dicionário. 

Atividade 2 B – Pesquisa de algumas entradas no 

dicionário.  

 

 

 

 

 

ETAPA 1 - CONVERSA SOBRE O USO DO DICIONÁRIO 
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Nesta etapa os(as) alunos(as) serão convidados a explorar o dicionário a fim de conhecer sua estrutura, 

organização e forma, bem como sua finalidade. 

 

ATIVIDADE 1A – Explorando o dicionário 

 

Habilidades: 

(EF35LP12) Consultar o dicionário para o esclarecimento de dúvidas sobre a escrita de palavras, especialmente no 

caso de irregularidades ortográficas.  

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

 

Planejamento: 

◼ Organização dos(as) alunos(as): em duplas. Realize a organização por agrupamento produtivo. 

◼ Materiais necessários: no mínimo um dicionário para cada dupla. Se eles tiverem seus dicionários de bolso, 

poderão utilizá-los.  É importante observar se os dicionários estão com a ortografia atualizada. 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Conversar com os(as) alunos(as). Explicar que a atividade se destina a explorar e conhecer a organização do 

dicionário. Perguntar se os(as) alunos(as) sabem para que e quando se usa, estimulando-os a expor suas ideias. 

Muitos sabem que se trata de um livro que contém palavras, que são chamadas de verbetes (utilizados em 

enciclopédias) ou entradas (utilizadas no dicionário), para saber seus significados. 

◼ Propor que cada dupla explore o dicionário e perceba como os as entradas estão organizadas. Chamar a atenção 

para o fato de que eles estão em forma de lista, com letras mais escuras (negrito), e ao lado delas há outras escritas 

que não estão escuras, que são seus significados.  

◼ Promover a observação pelos(as) alunos(as) do que há em comum nas entradas em negrito de cada página:  Quais 

estão nas páginas iniciais e como se sucedem no dicionário?  

◼ Explorar também que o dicionário é uma compilação de palavras, que são chamadas de “entradas”, dispostas em 

ordem alfabética com suas respectivas significações, o que facilita a busca. 

◼ Evidenciar as características do portador, como por exemplo, algumas entradas se destacam na parte superior da 

folha, em negrito, no canto direito e esquerdo permitindo nortear e localizar o conjunto de entradas contidas 

naquela página. 

◼ Levar os(as) alunos(as) a reconhecerem a regularidade da escrita das entradas e como a ordem alfabética das 

letras aparecem dentro delas. 

◼ Socializar as conclusões das duplas e faça o registro. Leia as anotações para os(as) alunos(as) e peça para que 

digam o que foi possível descobrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 1B – Organizando as palavras em ordem alfabética  

Habilidades: 

 

(EF35LP12) Consultar o dicionário para o esclarecimento de dúvidas sobre a escrita de palavras, especialmente no 

caso de irregularidades ortográficas.  

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais 

(EF03LP26) Identificar e manter, a estrutura composicional de relatos de observação e de pesquisas (etapas, listas 

de itens, tabelas, ilustrações, gráficos, resumo de resultados), relatórios, artigos científicos, você sabia quê? resumos, 

entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa.  
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Planejamento: 

◼ Organização dos(as) alunos(as): em duplas. Realize a organização por agrupamento produtivo. 

◼ Materiais necessários: no mínimo um dicionário para cada dupla. Se eles tiverem seus dicionários de bolso, 

poderão utilizá-los. Lista de palavras selecionadas pelo(a) professor(a) (em torno de 15 a 20 palavras)  

◼ Duração aproximada: 2 horas aula. 

 

Encaminhamento: 

◼ Conversar com os(as) alunos(as) e retomar a socialização realizada na aula anterior.  Espera-se que eles, ao 

manusearem o dicionário, percebam que em cada página as entradas começam com a mesma letra e que essa 

sucessão corresponde à ordem das letras do alfabeto.  

◼ Verificar se reconheceram a regularidade na organização da escrita das entradas. 

◼ Explorar lendo algumas entradas que estão escritas seguidamente no dicionário. Caso queira, escreva-as na lousa 

para que coletivamente discutam e percebam a sequência das letras nas palavras escolhidas. 

◼ Organizar uma lista. Retirar várias entradas aleatoriamente e coloque-as em uma lista. Importante que sejam 

páginas próximas, de preferência, lado a lado, para que os(as) alunos(as) possam posteriormente explorar e 

perceber como estas estão dispostas.  

◼ Entregar a lista as duplas e propor que as coloquem em ordem alfabética. Dizer a eles para deixarem em 

ordem como se estivessem no dicionário.  

◼ Deixar os(as) alunos(as) discutirem entre si e enquanto isso, você professor(a) deve circular entre os(as) alunos(as) 

para saber como estão pensando sobre a organização das palavras, assim muito provavelmente você conseguirá 

antecipar muitas questões para a socialização.  

◼ Problematizar com a turma que necessitam de mais um olhar “para dentro da palavra”, ou seja, a segunda letra e 

depois a outra e assim por diante. 

◼ Observar se os(as) alunos(as) terminaram de organizar a lista.  

◼ Distribuir os dicionários e deixar que procurem as palavras. Pedir que comparem com a lista. Dizer para os(as) 

alunos(as) observarem se as palavras da lista se encontram na mesma ordem das do dicionário. Deixar que discutam, 

e se necessário, auxiliar os(as) alunos(as) e fazer intervenções que os ajudem a perceber a regularidade e assim a 

ordem do dicionário. 

◼ Socializar as respostas. Perguntar se a ordem colocada na lista é a mesma encontrada no dicionário. Explorar 

coletivamente como as encontraram.  

◼ Perguntar: 

✓ Dentre as palavras, qual delas aparece primeiro no dicionário e por quê?  

✓ Como ficou então a organização das palavras seguindo a ordem alfabética?  

◼ Escolher uma lista de uma das duplas e transcrever na lousa para que possam discutir coletivamente as dúvidas 

que surgirem.  

◼ Perguntar aos(as) alunos(as) se ficaram curiosos ou se desconhecem algumas das palavras da lista. Propor que 

busquem o significado e socializem coletivamente. Questionar também quais foram as dificuldades encontradas 

durante a realização da atividade. 

 

Atividade comentada  

Salientamos que o objetivo dessa sequência didática se concentra na aprendizagem autônoma para consulta ao 

dicionário, de forma que possam compreender a regularidade da organização das entradas presentes.   
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 
 

 

ETAPA 2 – ORGANIZAÇÃO DAS ENTRADAS NO DICIONÁRIO  

 

Atividade 2A – Pesquisa de algumas palavras no dicionário 

 

Habilidades: 

(EF35LP12) Consultar o dicionário para o esclarecimento de dúvidas sobre à escrita de palavras, especialmente no 

caso de irregularidades ortográficas.  

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: em duplas  

◼ Materiais necessários: No mínimo um dicionário para cada dupla. Se eles tiverem seus dicionários de bolso, 

podem utilizá-los. Coletânea dos(as) alunos(as). Quadro da atividade transcrito na lousa, cartaz ou kit multimídia. 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 
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Encaminhamento: 

◼ Orientar os(as) alunos(as) a lerem o texto da coletânea de atividade “Tucano-toco”.  

◼ Modelizar com os(as) alunos(as) uma das palavras em negrito. Procurar no dicionário junto com eles. Ler em voz 

alta os significados para a mesma palavra e qual deles se encaixa no texto.   

◼ Chamar a atenção para as palavras grifadas e pedir que os(as) alunos(as) observem a forma escrita destas. 

◼ Propor que busquem no dicionário as palavras destacadas e preencham o quadro da coletânea transcrevendo como 

as encontraram.  

◼ Instigar os(as) alunos(as) a perceberem que nem todas as palavras assinaladas aparecem no dicionário da forma 

como estão escritas no texto.  

◼ Circular pela sala e observe como as duplas estão explorando o dicionário.  Ao término da atividade, utilize o 

quadro transcrito por você para socializar e discutir as palavras encontradas por eles. 

 

Atividade comentada 

É importante destacar que as palavras assinaladas não aparecem no dicionário na mesma forma em que estão no 

texto: por exemplo, não há no dicionário a palavra “vertebrados”, mas sim o verbete ou entrada “vertebrado” que 

é substantivo, e que estes aparecem no singular. No caso dos verbos, é preciso procurá-los por sua forma no 

infinitivo, por exemplo a palavra “conseguem” será encontrada no dicionário como “conseguir”. Para orientar o 

trabalho, converse com todos e proponha, em relação às primeiras palavras, que digam como imaginam que 

aparecem no dicionário; resolva as dúvidas que ocorrerem.  É importante que você os ajude, até entenderem bem 

o mecanismo. 

 
 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 2B – Pesquisa de algumas entradas no dicionário 

 

Habilidade: 

(EF35LP12) Consultar o dicionário para o esclarecimento de dúvidas sobre à escrita de palavras, especialmente no 

caso de irregularidades ortográficas.  

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: em duplas  

◼ Materiais necessários: No mínimo um dicionário para cada dupla. Se eles tiverem seus dicionários de bolso, 

podem utilizá-los.  Atividade 2B da Coletânea do(a) aluno(a). 

◼  Duração aproximada: 50 minutos. 
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Encaminhamento: 

◼ Orientar os(as) alunos(as) a lerem o texto da coletânea de atividade “Jacaré-açu”. Após a leitura, chamar a atenção 

para as palavras em negrito. 

◼ Modelizar com os(as) alunos(as) uma das palavras em destaque. Procurar no dicionário junto com eles. Ler em 

voz alta os significados para a mesma palavra e qual deles se encaixa no texto.   

◼ Se achar necessário, coletivamente, procurar outra palavra da lista e novamente buscar junto com a turma qual o 

significado da palavra que mais se aproxima do contexto do texto. 

◼ Pedir que observem também como as palavras destacadas estão escritas, ou seja, discuta com eles o que 

encontram de diferente na palavra, como por exemplo o uso do h na palavra “habitat”, . 

◼ Propor que busquem, no dicionário, as outras palavras destacadas no texto. Reforçar que determinadas palavras 

podem ter mais de um significado e, sendo assim, as duplas deverão buscar o significado que melhor se encaixe 

com o texto, transcrevendo-o   no quadro. 

◼ Circular pela sala e observar como as duplas exploram o dicionário. 

◼ Socializar coletivamente o quadro descrito pelas duplas.  

 

Atividade comentada  

Chame atenção dos(as) alunos(as) quanto à definição de cada palavra, pois algumas têm mais de um significado,  

normalmente aparecem enumeradas e apenas uma corresponde ao sentido do texto.  

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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Professor(a) 

Ao longo dessa sequência didática, os(as) alunos(as) tiveram a oportunidade de explorar e manusear o dicionário. 

A sequência trouxe orientações importantes sobre a organização, sobre como as palavras estão registradas e 

esperamos que a interação com esse portador juntamente com suas intervenções tenha garantido aos(as) alunos(as) 

a compreensão sobre o seu uso. Assim, sugerimos que essa sequência não se esgote com as atividades sugeridas, 

mas que possa ser ampliada em todos os contextos que se faça necessário tornando-se assim, uma atividade 

permanente na sala de aula.  
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. 

 

UNIDADE 4 
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Atividades Habituais  

Produção de Texto 
 

 

ATIVIDADES HABITUAIS PRODUÇÃO TEXTO 

 

ATIVIDADE 1 - Leitura colaborativa de anúncios 

 

Habilidades: 

(EF03LP19B) Compreender os efeitos de sentido de recursos de persuasão como cores, imagens, escolha de 

palavras, jogo de palavras, tamanho de letras, em anúncios/campanhas publicitárias de conscientização, como 

elementos de convencimento/ argumentação. 

(EF03LP19A) Ler e compreender anúncios/campanhas publicitárias de conscientização, entre outros textos do 

campo da vida pública. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente   

◼ Materiais necessários: Projeção do texto, acesso à internet para pesquisa a outros textos e Coletânea de Atividades 

do aluno 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

Parte 1: 

◼ Analisar, com antecedência, o cartaz a ser lido com os(as) alunos(as), planejando as intervenções a serem 

realizadas. 

◼ Projetar o texto para a discussão com os(as) alunos(as), pedir para acompanharem em suas coletâneas de 

atividade. 

◼ Ao realizar a leitura colaborativamente, discutir com os(as) alunos(as) as questões abaixo, além de outras que 

surgirem durante as discussões (características do gênero, tema e opinião sobre): 

✓ Qual o título do texto? Espera-se que os(as) alunos(as) digam “Movimento Vacina Brasil” 

✓ A quem se destina esse texto? Espera-se que os(as) alunos(as) percebam que o texto é dirigido a toda a 

população. 

✓ Qual é a finalidade dele? Convencer a população sobre a importância das vacinas. 

✓ Quem foi o produtor do texto? Auxiliar os(as) alunos(as) na localização de indícios como o endereço da 

imagem, que faz menção ao Ministério da Saúde, um órgão governamental; em trechos do texto que se 
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referem à saúde e ao Brasil, sigla do SUS (Sistema Único de Saúde) na imagem do Zé Gotinha. 

✓ Sobre o que o texto fala? O texto fala sobre a necessidade de as pessoas manterem a caderneta de vacinação 

em dia. Discutir que existe uma relação de vacinas que são obrigatórias e oferecidas gratuitamente à 

população. 

✓ É possível identificarmos um argumento no texto? Aqui espera-se que os(as) alunos(as) identifiquem a 

expressão “É mais proteção para todos” como uma razão a ser considerada para a participação da 

população nas medidas de prevenção às doenças. 

✓ Qual a intencionalidade das cores utilizadas no texto? O uso das cores deve estar relacionado às cores da 

Bandeira Brasileira, símbolo de nosso país: amarelo, verde, azul e branco, confirmando a mensagem 

nacional. 

✓ E das imagens? O que elas nos transmitem? Há presença de imagens que complementam o texto: a gotinha 

(Zé Gotinha), o coração  (vida) com a gotinha(vacina) dentro. O logo com a bandeira do Brasil. O uso das 

cores, disposição e tamanho das letras.  

✓ Você concorda com o texto? O que pensa sobre o assunto? Aqui a resposta deverá ser pessoal e 

argumentativa. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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PARTE 2: 

◼ Antes da aula, pesquisar na internet textos anúncios publicitários para ampliar as discussões com os(as) 

alunos(as). 

◼ Selecionar alguns textos com anúncios comerciais ou instrucionais para realizar a leitura com os(as) alunos(as). 

◼ Se possível, projetar os textos ou levar os(as) alunos(as) na sala de informática. 

◼ Explorar com os(as) alunos(as) o uso de cores, imagens, frases de efeito, verbos como: participe, compre, proteja-

se, beba, veja, brinque, etc 

◼ Discutir também: a intencionalidade dos textos, o público a que se destina. Se o anúncio versar sobre algum 

evento, retomar a importância da data, horário e local.  Se anunciar algum produto, chamar a atenção para o 

preço, as características e vantagens para o consumidor. 

 

 

=
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ATIVIDADE 2 – Produção de anúncio em duplas 

 

Habilidades: 

(EF03LP21A) Planejar e produzir anúncios/campanhas publicitárias de conscientização, entre outros textos do campo 

da vida pública, que possam ser oralizados em áudio ou vídeo, observando os recursos de persuasão utilizados (cores, 

imagens, slogan, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho e tipo de letras) e considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: em duplas   

◼ Materiais necessários:  recortes de figuras e imagens, cartolinas, cola, tesoura, papéis coloridos e outros materiais 

que os(as) alunos(as) possam utilizar na confecção de anúncios 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Providenciar, com antecedência, recortes de figuras e imagens, cartolinas, cola, tesoura, papéis coloridos e outros 

materiais que os(as) alunos(as) possam utilizar na confecção de anúncios. 

◼ Combinar com as duplas um tema a ser trabalhado.  Pode ser: um anúncio para uma festa ou evento da escola, a 

conscientização sobre o destino do lixo, o uso consciente da água, os cuidados com o trânsito, a venda de algum 

produto, os cuidados com o meio ambiente, entre outros.  

◼ Acompanhar a escolha das duplas, orientar o uso das cores, das informações necessárias ao texto, do público alvo – 

aquele a quem o anúncio se destinará, das expressões a serem utilizadas para o convencimento dos leitores, etc. 

◼ Recolher as produções dos(as) alunos(as) para a análise e posterior revisão. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 3 – Revisão em duplas dos anúncios produzidos 

 

Habilidades: 

(EF03LP21B) Revisar anúncios/ campanhas publicitárias de conscientização, entre outros textos 

produzidos, para serem oralizados, utilizando recursos em áudio ou vídeo.  

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: em duplas   

◼ Materiais necessários:  anúncios produzidos pelas duplas 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento: 

◼ Analisar, com antecedência, os textos produzidos pelos(as) alunos(as).  Fazer anotações, por meio de bilhetes, 

referentes às adequações a serem feitas pelas duplas de alunos. Considerar o destinatário, a finalidade, os recursos 

utilizados, a linguagem, o aspecto visual, entre outros. 

◼ Distribuir os textos, e pedir que os(as) alunos(as) façam a leitura das recomendações feitas por  você professor(a). 

◼ Acompanhar a leitura dos(as) alunos(as), para auxiliar na compreensão do que precisa ser revisado.  

◼ Auxiliar as duplas na revisão, realizando algumas intervenções. 

◼ Solicitar que algumas duplas apresentem seus trabalhos. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 
 

 

ATIVIDADE 4 – Gravação em vídeo das apresentações e publicação em mídias digitais 

 

Habilidades: 

 

(EF03LP21B) Revisar anúncios/ campanhas publicitárias de conscientização, entre outros textos produzidos, para 

serem oralizados, utilizando recursos em áudio ou vídeo.  

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos 

(imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a 

linguagem à situação comunicativa.  

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
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Planejamento: 

◼ Organização do grupo: em duplas   

◼ Materiais necessários:  anúncios produzidos pelas duplas, celular ou filmadora para a gravação de vídeos 

◼ Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

Encaminhamento: 

◼ Discutir com os(as) alunos(as) a possibilidade de gravar em vídeos a apresentação dos trabalhos produzidos por eles 

para a divulgação em grupos de mídias sociais ou grupos da escola. Antes de gravar, verificar com a equipe gestora 

se há documentos que assegurem o direito de imagem dos(as) alunos(as). 

◼ Antes das gravações promover com a classe alguns ensaios das apresentações, solicitar que os(as) alunos(as) avaliem 

as apresentações e realizem os ajustes necessários para as gravações. Incentivar as duplas a utilizar os textos 

produzidos como apoio às falas. 

◼ Em parceria com a coordenação da unidade escolar, gravar as apresentações das duplas para a publicação dos 

trabalhos. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

 

ATIVIDADE 5 – Leitura  e produção de receitas 

 

Habilidades: 

(EF03LP16A) Identificar a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 

(predomínio de verbos no imperativo, por exemplo) de receitas, instruções de montagens, entre outros 

textos do campo da vida cotidiana.  

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: individualmente em um primeiro momento, coletivamente para a socialização e em duplas 

para a pesquisa. 

◼ Materiais necessários: texto de receita para a leitura individual, sala de informática ou arquivos para leitura de 

outros textos. 

◼ Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

Parte 1:  

 

◼ Orientar os(as) alunos(as) para a leitura do texto. 

◼ Acompanhar a leitura, principalmente daqueles(as) alunos(as) que demonstrarem algum problema de 
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compreensão do texto. 

◼ Ao final, socializar as respostas e orientar o registro das respostas.  Discutir com eles as características do 

gênero, a forma em que ele é organizado (Ingredientes e modo de fazer). 

 

 

Parte 2: 

◼ Solicitar que os(as) alunos(as) tragam livros, cadernos, revistas que contenham receitas diversas.  Você também 

pode reunir os textos ou levar a classe à sala de informática para que pesquisem algumas receitas e as diferentes 

formas de registrá-las. 

◼ Providenciar para que estejam em duplas.   

◼ Acompanhar as pesquisas, leituras e descobertas dos(as) alunos(as).  Direcionar o olhar para as diferentes formas 

de registro e apresentação das receitas e os recursos utilizados. 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 6 - Planejamento e produção de receitas em vídeo 

 

Habilidades:  

(EF03LP15B) Produzir receitas, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o 

estilo do gênero, para serem oralizadas, utilizando recursos de áudio ou vídeo. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente para os combinados e a produção do vídeo, em duplas para a pesquisa e 

registro das receitas. 

◼ Materiais necessários: sala de informática ou arquivos para leitura de textos, celular ou filmadora para o registro das 

receitas. 

◼ Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

PARTE 1  

 

◼ Providenciar, com antecedência, os ingredientes necessários à confecção da massinha de modelar. 

◼ Realizar, com os(as) alunos(as) sentados em círculo a receita da massinha. 

◼ Solicitar às duplas que anotem os ingredientes e a sequência das ações conforme vai fazendo a receita, considerando 

a forma como o texto se organiza, ou seja:  título, ingredientes, modo de fazer, ilustrações. 

◼ Ao final da confecção da receita, acompanhar os registros das duplas, orientando adequações e ajustes necessários. 

◼ Caso seja necessário, recolher os textos para apontar correções a serem realizadas. 

 

PARTE 2 

◼ Acompanhar as duplas que ainda precisam realizar correções em seus textos. 

◼ Solicitar que as duplas que já concluíram o trabalho façam cópias de seus textos com a finalidade de presentear 

amigos com as receitas. 

 

PARTE 3 

◼ Planejar, coletivamente a gravação de um vídeo que oriente a confecção da massinha.  Cuidar para que discutam a 

forma de orientar a confecção da receita, utilizando a linguagem própria de textos do gênero, mostrando os 

ingredientes necessários e explicando com coerência as etapas das receitas, utilizando seus registros escritos. 

◼ Para esse momento, negociar com a classe a escolha de duas ou três duplas para a gravação do vídeo a ser 

compartilhado em redes sociais, com amigos e familiares.   
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 



 

74  

 

 

 

 

 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

OLHANDO PARA A ACENTUAÇÃO DAS 

PALAVRAS 
 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – OLHANDO PARA A ACENTUAÇÃO DAS PALAVRAS 

  

 Neste trabalho os(as) alunos(as) serão convidados a olhar as palavras por uma perspectiva da sonoridade e 

tonicidade delas, que percebam o uso de acentuação e o efeito dessas marcas nas palavras. 

            É esperado que identifiquem as sílabas tônicas das palavras e acentuem, corretamente, as que são de uso 

frequente. Não se trata de propor extenuantes exercícios de acentuação, mas propor reflexões sobre o uso dos acentos 

e sua importância.   
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ATIVIDADE 1 –Conhecendo a sequência didática 

Habilidades:  

(EF15LP10) Escutar com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 

interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente. 

◼ Materiais necessários: papel pardo ou outro para produzir um cartaz com as etapas da sequência didática.  

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Iniciar com os(as) alunos(as) uma conversa sobre a grafia das palavras, discutir com eles o que algumas palavras 

possuem além das letras.  Espera-se que apontem o uso de sinais gráficos (´ `^ ~) ou seja, acentuação. 

◼ Contar que na sequência que realizarão farão um olhar mais apurado para as palavras e suas grafias. 

◼ Compartilhar as etapas para que os(as) alunos(as) acompanhem e participem do andamento do trabalho. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

 

ATIVIDADE 2 - Identificando as sílabas tônicas das palavras 

Habilidades: 

(EF03LP06A) Identificar a sílaba tônica das palavras. 

Planejamento: 

◼ Quando realizar: durante o ano, sempre que houver necessidade retomar a sequência didática, principalmente nos 

momentos de escrita na revisão processual e revisão final.  

◼ Organização do grupo: coletivamente, com os(as) alunos(as) em duplas. 

◼ Material necessário: cópia da canção “Pombinha Branca” 

◼ Duração aproximada: uma aula   

Encaminhamento: 

Professor(a), no trabalho com a sequência é importante saber:  

✓ Que quanto ao número de sílabas as palavras podem ser classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas ou 

polissílabas;  

✓ Que as palavras possuem uma sílaba que tem uma intensidade sonora maior(tônica) e deve ser pronunciada com 

maior ênfase; 
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✓ Que as sílabas tônicas podem ou não receber sinais gráficos(acentos) que marquem essa tonicidade; 

✓ Que em relação às sílabas tônicas podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas; 

✓ Que existem regras que definem o uso dos sinais, ou seja, a acentuação está relacionada à ortografia, que 

normatiza o uso convencional da língua escrita. 

 

◼ Planejar a aula, estudando a canção antecipadamente. 

◼ Relembra com os(as) alunos(as) a canção “Pombinha Branca”. Cantar algumas vezes a canção com os(as) 

alunos(as).  Orientar aos(as) alunos(as) a acompanharem, lendo em seus respectivos textos, na Coletânea de 

Atividades. 

◼ Discutir com eles a compreensão do texto, trata-se de uma cantiga de roda que possui uma narrativa.  Observar se 

identificam a personagem e os fatos narrados. 

◼ Em seguida pedir que olhem para o texto e vejam o que há além das letras.  Espera-se que vejam os acentos e a 

pontuação.  O foco nesse momento será a acentuação, com ênfase na tonicidade das sílabas. 

◼ Discutir com os(as) alunos(as) que as palavras ESTÁ e É recebem um sinal, um acento agudo sobre as letras A e E. 

◼ Perguntar à classe qual efeito esse sinal produz nas palavras.  Discutir a forma de pronunciá-las com e sem o acento. 

◼ Enfatizar que, dependendo do efeito que queremos produzir em algumas palavras, é necessário que utilizemos o 

sinal (acento). 

◼ Selecionar as palavras: BRANCA, CASAMENTO, POMBINHA, FAZENDO, SUJA. 

◼ Perguntar aos(as) alunos(as) se há nessas palavras uma parte que pronunciamos de forma mais forte.  Espera-se que 

identifiquem BRANCA, CASAMENTO, POMBINHA, FAZENDO, SUJA, PREGUIÇOSA. 

◼ Questionar os(as) alunos(as): “Todas as palavras possuem uma parte mais forte?”, “Todas são acentuadas?”; “Por 

que algumas possuem acentos?”; “Como saber se há ou não acentos?”.   

◼ Combinar que no trabalho com a sequência aprenderão algumas regras para o uso dos acentos e farão alguns 

registros que os auxiliarão na escrita correta das palavras em suas produções. 

◼ Professor(a), construir com a colaboração dos(as) alunos(as), um cartaz com o registro das observações feitas 

durante a atividade sobre a identificação das sílabas tônicas para que o mesmo sirva de futura pesquisa/consulta 

dos(as) mesmos(as) 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 3 – Analisando a posição das sílabas tônicas 
 

Habilidades: 

(EF03LP06A) Identificar a sílaba tônica das palavras. 

 

Planejamento: 

◼ Quando realizar: durante o ano, sempre que houver necessidade retomar a sequência didática, principalmente nos 

momentos de escrita na revisão processual e revisão final.  

◼ Organização do grupo: em duplas. 

◼ Material necessário: atividade do(a) aluno(a) – trecho de um conto já lido “Ali Babá e os quarenta ladrões” 

◼ Duração aproximada: uma aula   

 

Encaminhamento: 

◼ Orientar as duplas à realizar a leitura do trecho do texto. 

◼ Perguntar se recordam que o trecho faz parte de um conto já conhecido deles.  Dê um tempo para que se lembrem 

do conto.  Caso não saibam, lembre-os de que se trata do conto “Ali Babá e os quarenta ladrões”. 

◼ Pedir que leiam o trecho do texto, identificando as palavras grifadas e discutindo a sílaba tônica de cada uma delas. 

◼ Acompanhar o trabalho das duplas, auxiliando na identificação das sílabas tônicas e classificação.  

◼ Perguntar aos(as) alunos(as) se todas as palavras possuem acentos.  Discutir que a posição da sílaba tônica é variável. 

◼ Solicite que os alunos leiam as palavras em voz alta, ressalte a importância de identificarem a sílaba tônica e a 

posição em que ela se encontra na palavra. 

◼ Explore os termos usados para nomear a classificação das sílabas tônicas: 

◼ Oxítona: palavras em que a sílaba tônica é a última 

◼ Paroxítona: palavras em que a sílaba tônica é a penúltima. 

◼ Proparoxítona: palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Todas as palavras proparoxítonas são 

acentuadas. 
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◼ Ao final da atividade, discutir com os(as) alunos(as) que, de acordo com a posição das sílabas tônicas, as palavras 

recebem uma classificação: proparoxítonas, paroxítonas ou oxítonas. 

◼ Completar, coletivamente, o quadro. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 
 

 

ATIVIDADE 4 - Classificando palavras quanto à posição da sílaba tônica 

Habilidades: 

(EF03LP06B) Classificar as palavras quanto à posição da sílaba tônica: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, para 

compreender as regras de acentuação de palavras. 

 

 

Planejamento 

◼ Quando realizar: durante o ano, sempre que houver necessidade retomar a sequência didática, principalmente nos 

momentos de escrita na revisão processual e revisão final.  

◼ Organização do grupo: em duplas. 

◼ Material necessário: atividade do(a) aluno(a) 
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◼ Duração aproximada: uma aula   

 

Encaminhamento  

◼ Orientar os(as) alunos(as) para a leitura dos textos da atividade que farão. 

◼ Incentivar as duplas a discutir o que compreenderam de cada texto, acompanhar as discussões, avaliando a 

compreensão dos(as) alunos(as) e intervindo sempre que necessário. 

◼ Orientar que, após a leitura os(as) alunos(as) devem observar as palavras grifadas e identificar as sílabas tônicas. 

◼ Acompanhar, nas duplas, a identificação, orientando a classificação das palavras, de acordo com a tonicidade delas. 

◼ Durante a atividade questione os(as) alunos(as) 

◼ Como identificamos a sílaba tônica? (Espera-se que o(a) aluno(a) responda que é preciso prestar bastante 

atenção no modo como as palavras são pronunciadas, observar o modo como as sílabas são pronunciadas, 

percebe-se que algumas são pronunciadas com mais força, outras com menos. 

◼ O acento gráfico facilita classificar a sílaba tônica quanto a sua posição na palavras? Por quê? (Sim, porque 

o acento está relacionado com a intensidade dos fonemas, e o acento gráfico, como o agudo e o circunflexo, 

marca a sílaba tônica). 

◼ Nas palavras sem acento gráfico, muitos alunos ficam na dúvida quanto à sílaba tônica, você como faz para 

identificar a sílaba tônica da palavra? (Espera-se que os(as) alunos(as) digam que é pela pronúncia em voz 

alta da palavra que conseguem identificar a sílaba tônica). 

 
 

 

 

ATIVIDADE 5 – Analisando palavras acentuadas em suas antepenúltimas sílabas 

Habilidades: 

(EF03LP04B) Compreender a regra de acentuação das proparoxítonas. 

 

Planejamento: 
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◼ Quando realizar: durante o ano, sempre que houver necessidade retomar a sequência didática, principalmente nos 

momentos de escrita na revisão processual e revisão final.  

◼ Organização do grupo: em duplas. 

◼ Material necessário: livro de atividades do(a) aluno(a) 

◼ Duração aproximada: uma aula (50min)  

 

Encaminhamento:  

 

◼ Explique aos (as) alunos(as) que nesta atividade, precisarão observar atentamente as palavras descritas no quadro. 

◼ Orientar os(as) alunos(as) para a leitura da lista de palavras. 

◼ Solicite que leiam as palavras em voz alta para que assim observem a sílaba tônica. 

◼ Incentivar as duplas a discutirem o que há em comum entre as palavras da lista. 

◼ Acompanhar as discussões, e promover intervenções que se fizerem necessárias.  

◼ Socialize a atividade selecionando algumas duplas para apresentarem suas observações através do registro feito e 

proporcione um espaço para que as demais duplas possam fazer comparações com os seus registros. 

◼ Durante a socialização ressalte que para saber a classificação, é importante identificar a sílaba tônica e a posição em 

que ela se encontra na palavra.  

◼ Ressalte que no quadro da atividade realizada, as palavras são classificadas como proparoxítonas, pois a sílaba 

tônica encontra-se na antepenúltima palavra. 

 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 6 – Compreendendo a regra da acentuação das proparoxítonas 

Habilidades: 

(EF03LP04B) Compreender a regra de acentuação das proparoxítonas. 

Planejamento: 

◼ Quando realizar: durante o ano, sempre que houver necessidade retomar a sequência didática principalmente nos 

momentos de escrita na revisão processual e revisão final.  

◼ Organização do grupo: em duplas. 

◼ Material necessário: acesso à internet, se possível em sala de informática 

◼ Duração aproximada: uma aula  (50min) 

Encaminhamento:  

◼ Se possível, levar os(as) alunos(as) na sala de informática.  Na impossibilidade de acesso à sala de informática, 

realizar uma pesquisa, projetando, por meio de aparelho de multimídia, buscando por palavras proparoxítonas sem 

acentuação.   

◼ Discutir com os(as) alunos(as) o resultado da busca:  Encontrarão que “todas as palavras proparoxítonas são 

acentuadas”. 

◼ Retomar com eles a atividade anterior, ou seja, todas as palavras da lista analisada eram proparoxítonas e, portanto,  

todas tinham acentuação. 

◼ Registrar, coletivamente, um lembrete a ser afixado na sala, combinando com os(as) alunos(as) que não podem mais 

errar palavras desta natureza. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 6 - Compreendendo a regra da acentuação das proparoxítonas 

 

Seu professor(a) nesta atividade apresentará algumas palavras proparoxítonas sem acentuação.  Você e seus colegas 

discutirão sobre essas palavras, para compreenderem a regra da acentuação. 

 

 

 

ATIVIDADE 7 – Palavras conhecidas que possuem acentos: cartaz das descobertas 

 
Habilidades: 

(EF03LP04A) Acentuar corretamente palavras de uso frequente. 

 

Planejamento: 

◼ Quando realizar: durante o ano, sempre que houver necessidade retomar a sequência didática, principalmente nos 

momentos de leitura dos diferentes textos 

◼ Organização do grupo: individualmente. 

◼ Material necessário: livro de atividades do(a) aluno(a)  

◼ Duração aproximada: durante as aulas onde os(as) alunos(as) leiam 

 

Encaminhamento:  

◼ Orientar os(as) alunos(as) a ler os textos, identificar as palavras acentuadas. 

◼ Acompanhar o trabalho dos(as) alunos(as). 

◼ Socializar as palavras encontradas. 

◼ Propor que iniciem a elaboração de um cartaz de descobertas com palavras acentuadas já conhecidas pela turma. 

◼ Ao final dos registros, colar o cartaz em local de destaque para que possa ser consultado pelos(as) alunos(as) em 

momentos de revisão. 
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◼ Enfatizar com a classe que esse momento é para o início do cartaz, combinar que sempre que considerarem uma 

palavra que poderá ser muito utilizada, deverão acrescentar para as futuras consultas. 

◼ Combinar que não poderão mais errar as palavras do cartaz. 

◼ Incentivar a alimentação do cartaz a cada nova palavra discutida. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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PROJETO DIDÁTICO 

 

CONTOS DE ARTIMANHA 
 

 

 

PROJETO DIDÁTICO: CONTOS DE ARTIMANHA 

 

 Nesse Projeto Didático “Contos de Artimanha” é proposto que os(as) alunos(as) vivenciem situações de leitura 

e análise de textos, culminando em uma produção de autoria parcial.  Conhecendo o início de um conto, serão 

desafiados a produzirem um final coerente. 

 Para a produção precisarão compreender o texto inicial, identificando personagens, tempo verbal, narrador, 

linguagem e contextos apresentados, com a finalidade de produzir um final coerente com o texto inicial. 

 Conhecendo o contexto inicial do texto, partindo de uma situação problema, os(as) alunos(as) terão o desafio 

de planejar o conteúdo temático de parte do texto e textualizá-lo. 

 O gênero escolhido é o conto de artimanha ou esperteza, que faz parte das narrativas de tradição oral, ou seja, 

contos populares transmitidos de geração em geração, modificados ao longo dos tempos. 

 Nesses textos prevalece um final onde os fracos e desvalidos, oprimidos, fazem uso de truques, enganações e 

esperteza para vencer os opressores.  A artimanha e esperteza são estratégias para se vencer o inimigo mais forte ou 

maior.  O plano vai se revelando ao leitor enquanto se desenrola no texto. 

 
ORGANIZAÇÃO GERAL DO PROJETO 
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ETAPA 1 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE DIDÁTICO  

Esta etapa proporá que você professor(a) apresente e discuta com seus(suas) alunos(as) sobre o Projeto a ser 

desenvolvido. Conversarão ainda sobre alguns contos de artimanha ou esperteza, e se os(as) alunos(as) conhecem este 

tipo de texto, bem como sobre o produto final que versa na construção de um mural com os contos produzidos pelos(as) 

alunos(as) e que poderá ser lido por todos os(as) alunos(as) da escola. 

 

ATIVIDADE 1 – Conhecendo o Projeto Didático 

Habilidades: 

(EF15LP10) Escutar com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 

interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente. 

ETAPAS ATIVIDADES 

1. Apresentação do Projeto 

didático 

 

 

Atividade 1 – Conhecendo o projeto didático 

2. Leitura e análise de contos 

de artimanha, conhecendo 

suas características 

Atividade 2A – Leitura colaborativa do conto “Sopa de 

pedras” 

Atividade 2B – Leitura colaborativa  do conto “O bom juiz” 

Atividade 2C – Leitura colaborativa de outro conto de 

artimanha 

Atividade 2D – Análise dos textos lidos 

  

3. Produção coletiva de final 

de conto de artimanha 

Atividade 3A -  Análise dos textos lidos 

Atividade 3B – Planejamento do final do conto 

Atividade 3C – Textualização do final do conto 

Atividade 3D – Revisão coletiva do trecho produzido 

 

4. Produção em duplas de 

final de conto de artimanha 

Atividade 4A – Leitura compartilhada de conto de artimanha 

Atividade 4B – Planejamento do final do conto 

Atividade 4C – textualização do final do conto 

Atividade 4D – Revisão em duplas dos textos produzidos 

5. Roda de leitura e 

avaliação 

Atividade 5A –  Roda de leitura dos textos produzidos 

Atividade 5B – Produção do mural de contos 

Atividade 5C – Avaliação do percurso 



 

85  

◼ Materiais necessários: papel pardo ou outro para produzir um cartaz com as etapas da sequência didática.  

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Compartilhar com os(as) alunos(as) o novo trabalho, explicar que conhecerão contos diferentes, que farão a leitura 

deles e também trabalharão com a produção de finais desconhecidos. 

◼ Durante a conversa, perguntar como são os contos de fadas, como começam, como são as histórias contadas, quais 

personagens costumam aparecer.  Explicar que os contos que conhecerão são diferentes, possuem finais inusitados. 

◼ Apresentar as etapas, registrar em um cartaz para que a classe possa acompanhar o trabalho. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 1 – Conhecendo o Projeto Didático 

Nesta etapa e atividade, você e seus colegas conhecerão o trabalho a ser desenvolvido no Projeto Didático, 

onde farão a leitura de diferentes contos e produzirão alguns finais. Vamos lá? 

 

 

ETAPA 2 - LEITURA E ANÁLISE DE CONTOS DE ARTIMANHA, CONHECENDO SUAS 

CARACTERÍSTICAS 

A etapa 2 trará como desafio a seus alunos, a leitura colaborativa de alguns contos, que com sua ajuda professor(a), 

conhecerão a linguagem utilizada e a estrutura dos contos de artimanha 

 

ATIVIDADE 2A – Leitura colaborativa do conto “Sopa de pedras 

Habilidades: 

(EF03LP09B) Compreender a função de adjetivos e locuções adjetivas para a caracterização de personagens e 

ambientes, na leitura de diferentes textos como contos, cordéis, entre outros. 

(EF35LP22A) Reconhecer o uso de diálogos em textos do campo artístico-literário (contos, crônicas, fábulas), 

observando os efeitos de sentido de verbos de dizer (disse, falou, perguntou) e de variedades linguísticas no discurso 

direto (fala dos personagens). 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos do campo artístico-literário, que apresentem diferentes 

cenários e personagens, observando elementos constituintes das narrativas, tais como enredo, tempo, espaço, 

personagens, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente. 

◼ Materiais necessários: texto “Sopa de Pedras” – Coletânea de Atividades 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Ler o texto com antecedência, planejando as intervenções a serem realizadas antes, durante e depois da leitura. 

◼ Antes de iniciar a leitura, ler o título, explorar com os(as) alunos(as) o fato de ser sopa de pedras.  Perguntar se é 

possível que se faça uma sopa de pedras. Incentivar os(as) alunos(as) a anteciparem o assunto do texto, o que poderia 

ser tratado a partir do título. 

◼ Pedir que os(as) alunos(as) acompanhem sua leitura, na Coletânea de Atividades. 

◼ Iniciar a leitura, realizando questionamentos como os registrados abaixo:  
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

Ler o título e perguntar: Do que o texto irá tratar? 

SOPA DE PEDRAS 

 Pedro Malasarte era um cara danado de esperto.  

Perguntar aos(as) alunos(as): Como o autor se refere ao Pedro? 

Um dia ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarenta 

que morava num sítio pros lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro: 

 – A velha é unha-de-fome. Não dá comida nem pros cachorros que guardam a casa dela – dizia um. 

Perguntar: como se referem a velha neste trecho? 

 – Quando chega alguém pro almoço, ela conta os grãos de feijão pra pôr no prato. 

 --Verdade! Quem me contou foi o Chico Charreteiro, que não mente – afirmava outro. 

 – Eita velha pão-duro! – comentava um terceiro. 

Perguntar: como eram mesmo que se referiram a velha? As expressões unha-de-fome e velha pão-duro se referem 

a quê? 

 – Dali não sai nada. Ela não dá nem bom-dia. 

 O Pedro Malasarte ouvindo. Ouvindo e matutando. 

Discutir com os(as) alunos(as): 

Quem é Pedro Malasarte? O que o texto diz sobre ele? 

As pessoas estavam falando de quem? Como ela era? 

O que será que Pedro Malasarte está matutando? O que significa matutar? 

 Daí a pouco entrou na conversa: 

– Querem apostar que pra mim ela vai dar uma porção de coisas, e de boa vontade? 

 – Tu tá é doido! – disseram todos. – Aquela velha avarenta não dá nem risada! 

 – Pois aposto que pra mim ela vai dar – insistiu o Pedro. – Quanto vocês apostam? 

As pessoas apostaram com Pedro? O que ele irá fazer? 

 A turma apostou alto, na certeza de ganhar. Mas o Pedro Malasarte, muito matreiro, já tinha um plano na cabeça. 

Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, amarrou a trouxa e se mandou pra casa da velha. Era meio 

longe, mas pra ganhar aposta o Malasarte não tinha preguiça. 

O que será que Pedro pretende fazer? 

 O Pedro foi chegando, foi arranchando, ali bem perto da porteira do sítio da velha. Esperou um tempo pra ser 

notado. Quando viu que a velha já tinha reparado nele, armou o fogãozinho, botou a panela em cima, cheia de 

água, e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando água. 

Qual é a intenção de Pedro? Já dá para sabermos? 

 A velha, lá da casa, só espiando. E a panela fumegando. 

 E o Pedro atiçando o fogo.  

E a senhora, como está? 

Não demorou muito a velha não agüentou a curiosidade e veio dar uma espiada. Passou perto, olhou, assuntou, e 

foi embora. O Pedro firme, atiçando o fogo. 

 No dia seguinte, panela no fogo, fervendo água, soltando fumaça. Pedro atiçando o fogo. A velha olhando de 

longe, lá de dentro da casa. 

O que será que vai acontecer? 

 Até que ela não conseguiu mais se segurar de curiosidade. Saiu e veio negaceando, olhar de perto. O Pedro 

pensou: “É hoje!” Catou umas pedras no chão, lavou bem e jogou dentro da panela. E ficou atiçando o fogo pra 

ferver mais depressa. 

 A velha não se conteve: 
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 – Oi, moço, tá cozinhando pedra? 

 – Ora, pois sim senhora, dona – respondeu o Pedro. – Vou fazer uma sopa. 

 – Sopa de pedra? – perguntou a velha com uma careta. – Essa não, seu moço! Onde já se viu isso? 

 – Pois garanto que dá uma sopa pra lá de boa. 

 – Demora muito pra cozinhar? – perguntou a velha ainda duvidando. 

 – Demora um bocado. 

 – E dá pra comer? 

 – Claro, dona! Então eu ia perder tempo à toa? 

Como o texto descreve a velha? Será que ela sovina como é, vai achar vantagem na sopa? 

A velha olhava as pedras, olhava pro Pedro. E ele atiçando o fogo, e a panela fervendo. 

 A velha meio incrédula, meio acreditando. 

 – É gostosa, essa sopa? – perguntou ela depois de um tempo. 

 – É – respondeu o Malasarte. – Mas fica mais gostosa se a gente puser um temperinho. 

 – Por isso não – disse a velha. – Eu vou buscar. 

 Foi e trouxe cebola, cheiro-verde, sal com alho. 

E o que está acontecendo? Pedro está fazendo uma sopa de pedras? 

 – Tomate a senhora não tem? – perguntou Pedro. 

 A velha foi buscar e voltou com três, bem maduros. 

 Pedro botou tudo dentro da panela, junto com as pedras. E atiçou o fogo. 

 – Vai ficar bem gostosa – disse ele. – Mas se a gente tivesse um courinho de porco… 

 Pois eu tenho lá em casa – disse a velha. E foi buscar. 

 Couro na panela, lenha no fogo, a velha sentada espiando. Daí a pouco ela perguntou: 

 – Não precisa pôr mais nada? 

Como está a velha? 

 – Até que ficava mais suculenta se a gente pusesse umas batatas, um pouco de macarrão… 

 A velha já estava com vontade de tomar a sopa, e perguntou: 

 – Quando ficar pronta, posso provar um pouco? 

 – Claro, dona! 

 Aí ela foi e trouxe o macarrão e as batatas. 

 O Malasarte atiçou o fogo, pro macarrão cozinhar depressa. 

 Daí a pouco a velha já estava com água na boca! 

 – Hum, a sopa tá cheirando gostosa! Será que as pedras já amoleceram? 

 Em vez de responder, o Pedro perguntou: 

 – A senhora não tem uma lingüicinha no fumeiro? Ia ficar tão bom… 

 Lá foi a velha de novo buscar a lingüiça. 

 Cozinha que cozinha, a sopa ficou pronta. Malasarte então pediu dois pratos e talheres, a velha trouxe. 

O Pedro encheu os pratos, deu um pra ela. Separou as pedras e jogou no mato. 

 – Ué, moço, não vai comer as pedras? 

 – Tá doido! – respondeu o Malasarte. – Eu lá tenho dente de ferro pra comer pedra? 

 E tratou de se mandar o mais depressa que pôde. 

Foi correndo pra venda, cobrar o dinheiro da aposta. 

 

 

◼ Durante a leitura chamar a atenção dos(as) alunos(as) para os diálogos existentes. Você pode perguntar quem é que 

está falando em determinado discurso direto. Lembramos professor(a) que nos diálogos direto, existem verbos 

dicendis, que são verbos de dizer. Neste texto encontramos: dizer/disse, respondeu, perguntou. Para tanto chamar 

atenção dos(as) alunos(as) para que eles apreciem os recursos linguísticos utilizados pelo autor. 

◼ Levante as características do gênero lido onde os personagens tanto humanos como animais utilizam-se de 

armadilhas ou disfarces (ardis), truques, malandragens para garantir sua sobrevivência ou até mesmo a vitória contra 
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forças maiores que as suas. Nesses contos, a trama é sempre organizada em torno de um personagem que utiliza a 

esperteza para obter o que deseja, ludibriando outros ou outro personagem ingênuo ou, pelo menos não tão esperto 

como o protagonista. Nos contos de artimanha são comumente organizados no eixo temporal, ou sejam as ações 

narradas são apresentadas em uma ordem ou sequência de tempo claramente indicadas.  

 

 
 

Atividade Comentada: 

Esta atividade professor(a) também trabalhará com a classe gramatical: adjetivos. Não se trata de promover exercícios 

extenuantes para memorização, mas sim promover a reflexão dos recursos linguísticos utilizados pelo autor, que 

embelezam o texto literário. Para tanto sugerimos que em outras leituras colaborativas/compartilhadas você 

professor(a) possa retomar com os(as) alunos(as) o uso destes recursos linguísticos com seus(suas) alunos(as). Você 

pode ainda construir um cartaz com alguns adjetivos que elencaram nos textos para que os(as) alunos(as) possam 

utilizar na produção do final do conto de artimanha. 

 

ATIVIDADE 2B – Leitura colaborativa do conto “O bom juiz”  

Habilidades  

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos do campo artístico-literário, que apresentem diferentes 

cenários e personagens, observando elementos constituintes das narrativas, tais como enredo, tempo, espaço, 

personagens, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto. 

(EF35LP29A) Identificar cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco narrativo, na leitura de textos 

do campo artístico-literário (contos, fábulas, crônicas, entre outros). 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente. 

◼ Materiais necessários: cópia do texto “O bom juiz” 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Ler o texto com antecedência, planejando as intervenções a serem realizadas antes, durante e depois da leitura. 

◼ Antes de iniciar a leitura, ler o título, explorar com os(as) alunos(as) quais pistas o título dá.   Perguntar sobre o que 

o juiz faz para ser considerado bom. 

◼ Pedir que os(as) alunos(as) acompanhem sua leitura, na Coletânea de Atividades. 

◼ Iniciar a leitura, realizando questionamentos como os registrados abaixo:  

 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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O BOM JUIZ 

 

 Zenóbio era empregado da Limpeza Pública; – exercia este cargo para sustentar uma numerosa família.  

 Trabalhava alegremente, porque era um desses homens sensatos que pensam, com justa razão, que é o homem 

que engrandece seu emprego. Como o texto descreve o personagem Zenóbio? 

O que será que vai acontecer com ele? Já apareceu o bom juiz? 

 Um dia em que estava varrendo uma rua pouco freqüentada, achou uma bolsa contendo algum dinheiro.  

O que Zenóbio fará com a bolsa? 

 Em vez de ficar com o achado, como era honesto, procurou o dono, e tanto fez que o encontrou. Mas esse 

homem, que era um negociante, em vez de ficar agradecido, retirou de dentro uma quantia, e acusou o varredor de 

ter roubado.  

O que será que vai acontecer? O que o homem está querendo fazer com Zenóbio? 

 Foram à justiça. O juiz, um bom, honrado e digno magistrado, ouviu a acusação, e depois a defesa.  

O que o juiz fará? Qual será seu plano? 

 Em seguida sentenciou da seguinte forma: – O comerciante diz que perdeu uma bolsa com dinheiro, e que o 

varredor Zenóbio a achou. Ele, pelo seu lado diz que a entregou sem conferir, tal como a havia encontrado. Ora, 

como na bolsa então falta algum dinheiro, que o negociante alega, claro está que não é esta.  

           Assim, mando que entregue a bolsa ao varredor, e deverá pagar ainda as custas deste processo.  

          Zenóbio ficou muito satisfeito, ao passo que o outro ainda teve que gastar mais dinheiro, para castigo de sua 

ganância.  

 

 

 
 

ATIVIDADE 2C – Leitura Colaborativa de outro conto de artimanha 

 

Habilidades:  

(EF35LP29A) Identificar cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco narrativo, na leitura de textos 

do campo artístico-literário (contos, fábulas, crônicas, entre outros). 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente. 

◼ Materiais necessários: cópia do conto de artimanha escolhido pelo(a) professor(a) 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Pesquisar no acervo literário de sua escola ou na internet utilizando, na busca, palavras como: “contos de esperteza”, 
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“contos de artimanha”. 

◼ Certificar-se de que são de autores consagrados, e escolher um deles para a leitura com os(as) alunos(as). 

◼ Providenciar uma cópia para que possam acompanhar a leitura. 

◼ Antes de iniciar a leitura, ler o título, explorar com os(as) alunos(as) quais pistas ele oferece, se é possível 

anteciparem o que será tratado no texto.   Não esquecer de retomar essas antecipações ao final da leitura.  Incentivar 

os(as) alunos(as) a comparar o que pensaram e o que realmente aconteceu no texto. 

◼ Durante a leitura do texto, destacar os personagens, suas características, refletir com os(as) alunos(as) que sempre 

há um mais forte, poderoso, que explora o outro, mais fraco, sofredor.  Enfatizar durante o decorrer do texto o plano 

do mais fraco, sua esperteza, artimanha para enganar o mais forte. Dar condições para que a classe perceba o plano 

e o desfecho em favor do injustiçado. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

ATIVIDADE 2D – Análise dos textos lidos 

Habilidades: 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do(a) professor(a), textos do campo 

artístico-literário (contos populares, de fadas, acumulativos, de assombração, entre outros). 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente 

◼ Materiais necessários: textos lidos, se necessário e atividade do (a) aluno(a)  

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Restagar com os(as) alunos(as) os textos lidos: “Sopa de pedras”, “O bom juiz” e o texto escolhido pelo(a) 

professor(a) na atividade anterior. 

◼ Relembrar com os(as) alunos(as) os personagens dos textos, suas características e os planos que os oprimidos 

arquitetaram para enganar os mais fortes com a finalidade de registrar as informações.  Trata-se de uma atividade 

que sistematizará características do conto de artimanha., bem como das características dos personagens: nome, 

adjetivos utilizados pelo autor (expressões e recursos linguísticos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ETAPA 3 - PRODUÇÃO COLETIVA DE FINAL DE CONTO DE ARTIMANHA 

 

Nesta etapa você professor(a) e seus(suas) alunos(as), analisarão e produzirão um final de conto de artimanha. Não se 

esqueça professor(a) de que você estará modelizando comportamentos de leitores e escritores. Lembre-se que você 

professor(a) pode retomar com os(as) alunos(as) os estudos dos recursos linguísticos utilizados pelo autor para que 

possam utilizar em sua produção textual. 

 

 

ATIVIDADE 3A – Análise dos textos lidos 
Habilidades: 

(EF35LP29A) Identificar cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco narrativo, na leitura de textos 

do campo artístico-literário (contos, fábulas, crônicas, entre outros). 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente 

◼ Materiais necessários: cópia de texto de artimanha escolhido pelo(a) professor(a) 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 



 

93  

 

Encaminhamento: 

◼ Escolher, dentre os textos pesquisados, mais um conto de artimanha para o trabalho. 

◼ Ler o texto, identificando possíveis intervenções a serem realizadas durante a leitura.   

◼ Preparar perguntas que promovam as antecipações por parte dos(as) alunos(as). Identificar personagens 

protagonistas e antagonistas, a injustiça que o opressor comete, as características que evidenciam a esperteza do 

protagonista, o plano que ele elabora para enganar o opressor.   

◼ Escolher o trecho a ser escrito pelos(as) alunos(as).  Aqui é necessária uma escolha estratégica, ou seja, interromper 

a leitura antes de revelar o plano do personagem enganador.  A ideia é enfatizar as características dos personagens 

e o contexto, deixando pistas para que os(as) alunos(as) planejem o conteúdo do final.  Portanto, esse texto não deve 

ser lido até o final, os(as) alunos(as) terão a tarefa de planejá-lo. 

◼ Ler o texto até o trecho planejado, realizando as intervenções preparadas. 

◼ Analisar com os(as) alunos(as) a parte lida, registrando: 

✓ personagens  

✓ características dos personagens 

✓ onde se passa a história 

✓ conflito central 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 3B – Planejamento do final do conto 

 

Habilidades  

(EF35LP25A) Planejar e produzir, com certa autonomia, contos, fábulas, lendas, entre outros textos do campo artístico-

literário, mantendo os elementos próprios das narrativas ficcionais: narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e 

ambiente. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente 

◼ Materiais necessários: papel para registro do planejamento 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Retomar a discussão da aula anterior. Relembrar os personagens do conto, as suas características, a história que foi 

contada, o conflito que foi posto no texto, o local onde se passava a história. 

◼ Discutir com os(as) alunos(as) que agora terão que planejar o final do conto.  Reforçar que a história tem que continuar 

do ponto onde parou.  Que os personagens precisam ser mantidos, que a forma de escrever precisa ser mantida 

(narrador em primeira ou terceira pessoa), que o conflito precisa ser resolvido. 

◼ Planejar como querem que o conflito se resolva: o que acontecerá com cada personagem, sempre considerando suas 

características pessoais: é esperto, é mau, é sovina, é guloso, etc.  

◼ Lembrar os(as) alunos(as) que o título do conto lido pode dar pistas de como será resolvido o conflito, então devem 

considera-lo. 

◼ Refletir com os(as) alunos(as) que o final precisa ser coerente, considerando o que já aconteceu no texto. 

◼ Registrar os combinados do grupo, em um cartaz, para que na próxima aula possam textualizar o final que planejaram. 

 

 

ATIVDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 
 

ATIVIDADE 3C – Textualização do final do conto 

 

Habilidades  

(EF35LP25A) Planejar e produzir, com certa autonomia, contos, fábulas, lendas, entre outros textos do campo artístico-

literário, mantendo os elementos próprios das narrativas ficcionais: narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e 

ambiente. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente 

◼ Materiais necessários: papel para registro do planejamento 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 
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◼ Retomar as anotações da aula anterior, o cartaz com o planejamento do final a ser produzido pela classe. 

◼ Combinar que o(a) professor(a) será o escriba do texto, mas os(as) alunos(as) é que o ditarão ao(a) professor(a). 

◼ Iniciar a escrita do texto, solicitando que ditem, da forma como querem. 

◼ Se necessário, intervir discutindo a melhor forma de escrever o que precisam, cuidando da coerência, da 

concordância verbal, do uso dos adjetivos, organizadores textuais (logo após, no dia seguinte, mais tarde, mas, 

enquanto isso) do uso da pontuação. 

◼  Cuidar para que todos os(as) alunos(as) participem, contribuindo com a textualização. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 
 

 

ATIVIDADE 3D – Revisão coletiva do trecho produzido 

 
Habilidades:  

(EF35LP25B) Usar marcadores de tempo, espaço e fala de personagens na produção escrita. 

(EF35LP25C) Revisar e editar contos, fábulas, lendas, entre outros textos produzidos, cuidando da apresentação final 

do texto 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente 

◼ Materiais necessários: papel para registro do planejamento 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Retomar o texto produzido na aula anterior, analisar do ponto de vista da coerência, coesão, uso dos tempos verbais 

e recursos linguísticos. Lembrar que o(a) professor(a) tem acesso ao final original – analisar se o final produzido 

pelos(as) alunos(as) está coerente com o trecho inicial. 

◼ Planejar intervenções, de acordo com as necessidades do texto produzido.  Se houver necessidade, providenciar 

trechos de outros textos já lidos para servirem de modelização na resolução de algum problema no texto dos(as) 

alunos(as), (exemplos de descrição de personagens ou ambientes, palavras que evidenciam medo, esperteza, beleza, 

etc) 

◼ Reescrever, com os(as) alunos(as), as partes necessárias. 

◼ Ao final da produção, ler para os(as) alunos(as) a versão original do final do conto.  Promover a discussão e a análise 

entre o que produziram e o original.  Deixar que os(as) alunos(as) discutam as diferenças.  

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

ETAPA 4 – PRODUÇÃO EM DUPLAS DE FINAL DE CONTO DE ARTIMANHA 
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Nesta etapa você professor(a) convidará seus alunos que a partir da leitura de mais um conto de artimanha, produzam 

em duplas mais um final de conto. 

 

ATIVIDADE 4A – Leitura colaborativa de conto de artimanha 

 

Habilidades 

(EF35LP29A) Identificar cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco narrativo, na leitura de textos 

do campo artístico-literário (contos, fábulas, crônicas, entre outros). 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente em um primeiro momento, em duplas 

◼ Materiais necessários: papel para registro do planejamento 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

 

Encaminhamento: 

◼ Escolher, dentre os textos pesquisados, mais um conto de artimanha para o trabalho. Para a escolha do texto, realizar 

buscas no acervo da escola ou em sites de busca, pesquisar contos tradicionais do Brasil, contos de artimanha, contos 

de esperteza. 

◼ Ler o texto, identificando possíveis intervenções a serem realizadas durante a leitura.  Preparar perguntas que 

promovam as antecipações por parte dos(as) alunos(as).  Identificar personagens protagonistas e antagonistas, a 

injustiça que o opressor comete, as características que evidenciam a esperteza do protagonista, o plano que ele 

elabora para enganar o opressor.   

◼ Escolher o trecho a ser escrito pelos(as) alunos(as).  Aqui é necessária uma escolha estratégica, ou seja, interromper 

a leitura antes de revelar o plano do personagem enganador.  A ideia é enfatizar as características dos personagens 

e o contexto, deixando pistas para que os(as) alunos(as) planejem o conteúdo do final.  Portanto, esse texto não deve 

ser lido até o final, os(as) alunos(as) terão a tarefa de planejá-lo. 

◼ Ler o texto até o trecho planejado, realizando as intervenções preparadas. 

◼ Analisar com os(as) alunos(as) a parte lida, registrando: 

✓ personagens  

✓ características dos personagens 

✓ onde se passa a história 

✓ conflito central 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4B – Planejamento do final do conto 
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Habilidades  

(EF35LP25A) Planejar e produzir, com certa autonomia, contos, fábulas, lendas, entre outros textos do campo artístico-

literário, mantendo os elementos próprios das narrativas ficcionais: narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e 

ambiente 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: em duplas 

◼ Materiais necessários: papel para registro do planejamento 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Retomar a discussão da aula anterior. Relembrar os personagens do conto, as suas características, a história que foi 

contada, o conflito que foi posto no texto. 

◼ Discutir com as duplas que agora, coletivamente, terão que planejar o final do conto e, após, cada duplas escreverá 

seu texto. Reforçar que a história tem que continuar do ponto onde parou.  Que os personagens precisam ser 

mantidos, que a forma de escrever precisa ser mantida (narrador em primeira ou terceira pessoa), que o conflito 

precisa ser resolvido. 

◼ Planejar como querem que o conflito se resolva: o que acontecerá com cada personagem, sempre considerando suas 

características pessoais: é esperto, é mau, é sovina, é guloso, etc. Lembrar os(as) alunos(as) que o título do conto 

lido pode dar pistas de como será resolvido o conflito, então devem considerá-lo. 

◼ Refletir com os(as) alunos(as) que o final precisa ser coerente, possível, considerando o que já aconteceu no texto. 

◼ Registrar os possíveis finais planejados pelo grupo para que, na próxima aula possam textualizar, nas duplas, o  que 

escolherem. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

 

ATIVIDADE 4C – Textualização do final do conto  

Habilidades:  

(EF35LP25A) Planejar e produzir, com certa autonomia, contos, fábulas, lendas, entre outros textos do campo artístico-

literário, mantendo os elementos próprios das narrativas ficcionais: narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e 

ambiente. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: em duplas  

◼ Materiais necessários: papel para registro do texto 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos: 

 

◼ Retomar as anotações da aula anterior, o cartaz com o planejamento dos possíveis  finais a serem produzidos pela 
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classe. 

◼ Combinar que os(as) alunos(as), em duplas, produzirão os textos, de acordo com o planejamento realizado 

coletivamente. 

◼ Acompanhar o trabalho das duplas, orientando-os a retomar o planejamento à medida que escrevem. 

◼ Se necessário, intervir discutindo a melhor forma de escrever o que precisam, cuidando da coerência, da 

concordância verbal, do uso dos adjetivos, organizadores textuais (logo após, no dia seguinte, mais tarde, mas, 

enquanto isso) do uso da pontuação. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

 

ATIVIDADE 4D – Revisão em duplas dos textos produzidos 

Habilidades  

(EF35LP25B) Usar marcadores de tempo, espaço e fala de personagens na produção escrita. 

(EF35LP25C) Revisar e editar contos, fábulas, lendas, entre outros textos produzidos, cuidando da apresentação final 

do texto. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: em duplas 

◼ Materiais necessários: coletânea de atividades 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Retomar o texto produzido pelas duplas, analisar do ponto de vista da coerência, coesão, uso dos tempos verbais e 
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recursos linguísticos. Lembrar que o(a) professor(a) tem acesso ao final original – analisar se o final produzido 

pelos(as) alunos(as) está coerente com o trecho inicial. 

◼ Planejar intervenções, de acordo com as necessidades dos textos produzidos.   

◼ Escrever bilhetinhos para as duplas de alunos, apontando os aspectos que deverão revisar (trechos sem sentido, falta 

de episódios, concordância verbal, alguns aspectos de pontuação, ortografia, manutenção de personagens, final 

coerente) 

◼ Acompanhar o trabalho das duplas, verificar se compreenderam as anotações. 

◼ Auxiliar nos ajustes necessários. 

◼ Ao final da produção, ler para os(as) alunos(as) a versão original do final do conto.   

◼ Promover a discussão e a análise entre o que produziram e o original.  Deixar que os(as) alunos(as) discutam as 

diferenças. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 5 – RODA DE LEITURA E AVALIAÇÃO 

Na etapa 5 você professor(a), convidará seus(suas) colegas a lerem os seus textos para os demais colegas de classe. 
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Eles poderão também pensar coletivamente sobre as diferentes expressões utilizadas, apreciando e opinando sobre as 

produções. Realizarão uma análise de todo o trabalho desenvolvido ao longo do Projeto Didático. 

 

 

 

ATIVIDADE 5A - Roda de leitura dos textos produzidos 

Habilidades  

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes 

ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: em duplas 

◼ Materiais necessários: textos produzidos e revisados 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Após a realização das revisões, proporcionar um momento onde as duplas possam ler seus textos para os demais 

colegas de classe. 

◼ Promover uma discussão sobre as diferentes formas de dizer as mesmas coisas.  Destacar bons usos de vocabulários 

e expressões relacionadas à linguagem que se escreve. 

◼ Incentivar a participação dos(as) alunos(as), apreciando e opinando sobre as produções. 

 

 

ATIVDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5B – Produção do mural de contos 

Habilidades: 

(EF15LP07A) Editar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do(a) professor(a), a versão final do texto em 

suporte adequado (impresso ou digital)  

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente 

◼ Materiais necessários: textos produzidos e revisados 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Após a realização das revisões, proporcionar um momento onde as duplas possam ler seus textos para os demais 

colegas de classe. 

◼ Promover ainda a organização do mural. Para isso(a) professor(a), você precisa antecipadamente escolher um 

mural para exposição dos contos produzidos, já que este é o produto final do projeto.  

◼ O mural precisa ser de fácil acesso a todos da unidade escolar, pois é um portador dos textos e promoverá, portanto, 
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que todos possam ler os contos produzidos por suas duplas. 

◼ Incentivar a participação dos(as) alunos(as), apreciando e opinando sobre a organização do mural. 

 

 

ATIVIDADE DO (A) ALUNO(A) 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5C - Avaliação do percurso 

Habilidades: 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes 

ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

 

Planejamento: 

◼ Organização do grupo: coletivamente 

◼ Materiais necessários: cartaz com as etapas da sequência 

◼ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

◼ Promover uma roda de conversa e proporcionar momentos onde os(as) alunos(as) possam relembrar as etapas da 

sequência, pontuando as aprendizagens. 

◼ Retomar com eles algumas características do conto de artimanha: presença de personagens espertos, mas em 

situação menos privilegiadas; que tem como antagonistas outros personagens sovinas, ricos, fortes.  Que possuem 

uma trama onde os mais fracos acabam criando estratégias, artimanhas, enganações para se sobressair aos 

opressores. 

◼ Enfatizar as vantagens do trabalho em duplas, as contribuições que os amigos podem proporcionar. 

◼ Dar espaço e voz aos(as) alunos(as) para que falem sobre o trabalho: pontos positivos e aspectos a melhorar. 

 

 

 

ATIVIDADE DO (A) ALUNO(A) 
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