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PREFÁCIO
Os saberes são livres? Quase nunca... há professores que
aprisionam seus saberes em linguagem difícil, em didáticas
verticais, em tradições sem sentido. Os saberes percorrem a
sala de aula, pairando como um fantasma assustador,
invisível e inatingível - presos em um mundo paralelo.
Falamos em avanços tecnológicos, em mudanças
paradigmáticas, em novas metodologias, mas os alunos
continuam receptores. Como libertar os saberes para que 
 encontrem corpo na curiosidade, na busca e na criatividade
de nossos estudantes?

É preciso acender a luz. Todos sabem que os fantasmas
desaparecem quando a luz se acende. Se a escola é o lugar do
saber, a sua rotina deve envolver leitura, comunidades de
aprendizagem e muitas perguntas - essas são palavras que
brilham no escuro, vagalumes que nos dão pistas de que as
respostas estão dentro de nós. 

Este e-book "Liberdade dos saberes" tem como objetivo
apresentar na prática princípios que podem servir de
ferramenta para que educadores e educandos possam juntos
iluminar o caminho do saber na escola, co-laborando na
construção de soluções para problemas diários.

Um projeto elaborado, na disciplina de Didática e
Metodologias Ativas, por acadêmicos do 6º período do curso
de Pedagogia, da Universidade José do Rosário Vellano -
Unifenas, que apresenta propostas pedagógicas em
diferentes metodologias para o trabalho no Ensino
Fundamental I.

Esperamos que você se sinta inspirado a multiplicar as fontes
de luz desse saber em cada espaço de aprendizagem por
onde passe!

Mônica Fernandes
Professora
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Aula Expositiva na
perspectiva freireana



Qual seu papel no mundo?
Essa pergunta te trouxe alguma

lembrança ou dúvida?
Se eu aplicasse uma prova agora com

essas perguntas, quais seriam suas
respostas?

A perspectiva freireana sempre parte do
diálogo para estimular os educandos a

fazer do conhecimento uma
oportunidade de transformação.

 
Apresentamos neste capítulo a Aula

expositiva na perspectiva Freireana e com
ela vamos falar de algo do interesse

global: DINHEIRO!
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AULA EXPOSIT IVA  NA
PERSPECTIVA FRE IREANA

Plano de aula

Contexto
“Dou aulas particulares e amo matemática, porém
minha aluna odeia e diz que não quer aprender. Sendo
assim, como ensinar matemática para alunos do 2°
ano fundamental I?"

Conteúdo
Sistema monetário 

Inspiração
Aumentar seu dinheiro (a mesada), ou formas de
ganhar o seu dinheiro 
.
Problematização
- Quanto você ganha?
- É muito ou pouco?
- O que você consegue comprar?
- E as crianças que não ganham? Como ganhar?
- O que fazem com esse dinheiro?
- Como ganhar esse dinheiro de maneira autônoma?
- E como aumentar esse dinheiro? 

Reflexão
Escutar as crianças.

Transpiração
- Conhecer o funcionamento de um banco com um
profissional;
- Montar tabelas/gráficos;
- Juros/multiplicação;
- Poupança/bolsa de valores;
- Tempo;
- Centena/dezena/unidade;
- Porcentagem;
- Subtração/adição;
- Conhecer o significado das palavras;
- Pesquisar e estudar instituições que ajudem crianças;
- Promover ações e eventos para arrecadar dinheiro e
/ conscientização do trabalho infantil

Síntese
- Realizar um evento em formato de um sistema
bancário e como será seu funcionamento;
- Evento com vendas de artes das crianças;
- Ações com rifas para arrecadação de dinheiro.



Visita Técnica



Seus alunos já planejaram uma visita
técnica com você?

Neste capítulo, você verá como o
aprendizado pode se tornar participativo,
interessante, investigativo, centrado no

aluno e em suas vivências.  Quer
conquistar o envolvimento de seus

educandos desde o início? 
 

Para onde será sua visita?
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VIS ITA  TÉCNICA
Plano de aula

Uma pessoa de bem com a vida. 
Uma pessoa de sucesso. 
Uma pessoa admirável. 
Uma pessoa bonita. 
Uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. 
Uma pessoa realizada. 
Uma pessoa batalhadora. 
Uma pessoa feliz. 

Contexto
Como nós, professores, podemos ajudar nossos
alunos a pensar também na escolha do seu futuro? No
caso da escola pública, como ajudá-los a não desistir
de estudar?

Conteúdo
- O mercado de trabalho no Brasil; 
- Qualificação profissional; 
- Modos de trabalho na cidade e no campo; 
- Diferentes tipos de trabalhos. 

Objetivo
Proporcionar aos alunos conhecimento sobre as
diversas profissões existentes,  promover experiências
que os façam refletir sobre o futuro e, com isso,
amenizar a evasão escolar.

Desenvolvimento da atividade 
1° passo: Iniciar a aula instigando a curiosidade das
crianças, fazendo algumas perguntas. 
- O que é educação? 
- O que é universidade? 
- O que você quer ser quando crescer? 
Durante o debate, abrir espaço para as crianças
colocarem possíveis dúvidas. 

2° passo: Realizar uma atividade na lousa: 
“Quem você considera”... 

Peça para responder em uma folha, em seguida,
proponha um diálogo em forma de círculo que os faça
refletir e relacionar com as respostas do primeiro
debate. 

Observação: As dinâmicas também permitem abrir
uma reflexão sobre uma dimensão importantíssima,
que está em jogo no processo de escolha profissional:
as expectativas de cada um sobre o mundo do
trabalho. E problematizar a influência da mídia, das
vivências pessoais e da família na conformação destas
expectativas. 

4º passo: Contato com a universidade para verificar a
viabilidade da visita.

5º passo: Comunicação e mobilização dos alunos: 
- realizar o levantamento do número de participantes; 
- viabilidade de mobilidade dos alunos:
transporte/data/local; 
- apresentar as normas da empresa para a visita. 

6º passo: Sensibilização dos alunos 
O professor deverá informar aos alunos: 
- Dados dos cursos e funções que são exercidas
dentro da Universidade; 
- Objetivo da visita; 
- Pontos a serem observados durante a visita; 
- Orientação sobre o relatório final e o teatro que será
apresentado e entregue após a visita. 

 7º passo: Acompanhamento do professor e do
responsável pela universidade durante a visita técnica. 
 
8º passo: Solicitar ao responsável pela recepção na
universidade uma minipalestra  aos participantes, para
esclarecimento e fornecimento de informações sobre
o tema da visita, bem como esclarecimento de dúvidas. 

9º passo: Elaboração do relatório e fechamento da
atividade com um teatro sobre a visita e seus objetivos
educacionais:
- No relatório de visita técnica, deverão constar: o local
da visita; data e horário; objetivos da visita; registro
dos elementos observados e resultados alcançados. 
- Haverá uma oficina de teatro, expondo suas
perspectivas sobre suas profissões do futuro, com a
realidade vivenciada por cada aluno presente na visita
técnica. Podendo optar por profissões de cada curso
conhecido ou até mesmo por algum cargo visto dentro
da Universidade que lhe despertou o interesse. O
importante é que eles reconheçam a importância dos
estudos.

10º passo: Apresentação para as outras turmas ou
para os pais.

Ana Clara Batista
Joice de Cássia Figueiredo

Leticia Aparecida Silva
Marcyelle Pamela da Silva

Mayara de Souza Novais
Rafaela Maria da Silva
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VIS ITA  TÉCNICA
Plano de aula

Desenvolver a Oralidade;
Auxiliar no desenvolvimento da Sociabilidade e
Autonomia;
Incentivar a Criticidade;  
Estimular a Visão do Futuro: “O que quero ser
quando crescer?”;
Mostrar para o aluno que ele pode ser um agente
transformador da sua realidade;
Proporcionar o desenvolvimento pessoal e da vida
cotidiana;
Desenvolver o pensamento futuro, e a importância
de não desistir dos estudos.

Contexto
Essa aula destina-se aos alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental, para as crianças entre 10 e 11 anos. A
aula foi desenvolvida com base na necessidade de se
ter um olhar mais atento para com os alunos, na forma
como eles pensam no futuro, procurando trazer mais
interesse e motivação para a sala de aula, evitando
que alguns alunos desistam dos estudos.

Tema da aula
“Corpo no Presente e Mente no Futuro”

Objetivos

Desenvolvimento da atividade 
1º Passo: Escolha do Local 
· Sugestão: USP - Universidade de São Paulo 
· É a maior e a mais importante universidade pública
do Brasil 
· Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira 
· Uma área de 7,443. 770 metros quadrados 
· Possui 10 campi. 
· USP possui um total de 246 cursos de graduação, 229
cursos de pós-graduação, 5,8 mil  professores e 93 mil
alunos matriculados entre graduação e pós-graduação.

2º Passo: Contato com a empresa 
· Como entrar em contato com a USP? 
· Com quem devemos falar? 
· Será que vão estar disponíveis para nos receber?  

3º Passo: Comunicação e mobilização 
· Como vamos? 
· Qual transporte? 
· Quais serão os custos? 
· Que dia nós vamos, e a hora? 
· Quanto tempo até chegarmos lá? 
· Será que eles estão disponíveis para nos receber? 
· Temos que levar lanche? 
· Precisamos fazer as autorizações para os pais? Será que
vão autorizar? 
· O que vocês vão perguntar para o pessoal de lá, vocês já
tem ideias de perguntas, que tal fazer um roteiro?

4º Passo: Dados  
· Setor Educacional 
· Campus USP da capital, prédio Administração Central: Rua
Praça do Relógio, 109 – CEP 05508-050 – Butantã 
São Paulo/SP – Brasil Tel: (11) 3091-2074 
· Objetivo da visita: mostrar aos alunos que é possível
cursar uma Universidade mesmo possuindo menores
condições financeiras. 
· Conversar com os alunos sobre quais pontos devem ser
observados na visita e qual a importância deles. 
· Orientar os alunos sobre o relatório que deverão entregar
após a visita, contendo os seguintes dados: data, hora,
local, objetivos, o que foi observado e o que aprenderam.

5º Passo: Acompanhamento 
· Os alunos terão acompanhamento do professor e do
responsável pelo local durante toda a visita 
· O professor e o responsável estarão disponíveis para tirar
possíveis dúvidas que possam surgir por parte dos alunos. 

6º Passo: Esclarecimento 
· Solicitar ao responsável da USP uma pequena palestra
para as crianças e, se possível, que a palestra seja mediada
pelos alunos da universidade, para esclarecimento de
dúvidas e fornecimento de informações. 

7º Passo: Fechamento  
· Elaboração do relatório final, contendo todos os dados
importantes da visita. A avaliação será feita mediante a
discussão de antes e depois da visita, essa discussão gira
em torno da pergunta “O que quer ser quando crescer”, a
partir das respostas é possível avaliar o que aprenderam e
se mudaram seus pensamentos sobre o futuro.

Amanda Costa da Silva 
Renata Trindade Guedes 

Thaís Ap. Fernandes B. Alexandre 
Victor Cordeiro dos Santos 
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VIS ITA  TÉCNICA
Plano de aula

Quais profissões vocês conhecem? 
Qual a função de cada uma? 
O que você quer ser quando crescer?

Contexto
Como nós, professores, podemos ajudar nossos
alunos a pensar também na escolha do seu futuro? No
caso da escola pública, como ajudá-los a não desistir
de estudar?

Tema da aula
Conhecendo as profissões! 

Objetivo
Proporcionar um conhecimento amplo sobre as
profissões e a valorização de cada uma, despertando
nos alunos um interesse por uma melhor qualidade de
vida, através da escolha consciente de uma profissão. 

Desenvolvimento da atividade 
1º Passo: Iniciar a aula com uma roda de conversa: 

2º Passo: A professora deve levar um baú com objetos
que caracterizam diversas profissões e perguntar: esse
objeto caracteriza qual profissão? Vocês conhecem
alguém que exerce essa profissão? 
Em seguida, deve-se fazer uma brincadeira, que se
chama: “Quem sou?”. Funciona da seguinte forma: a
professora diz: “Estou pensando em alguém que apaga
o fogo”, “Estou pensando em alguém que pinta casa”,
“Estou pensando em alguém que cuida dos dentes”
etc. Quando as crianças acertarem, deve-se escrever
no quadro o nome da profissão. 

Observação: A atividade irá contribuir para o
desenvolvimento do aluno, promovendo a interação e
o compartilhamento de informações, estimulando
competências e habilidades, bem como regras, a
concentração e atenção. 

 

Fazer o levantamento de quantos alunos
participarão;
Viabilidade de mobilidade dos alunos (transporte);
Apresentar as normas e regras de cada empresa.

Fornecer os dados das empresas; 
Objetivos de cada visita;
Orientação sobre o relatório final e o livro de
profissões que os alunos vão confeccionar. 

No relatório deve constar datas e locais de cada
visita, os objetivos, os registros, e os resultados
alcançados. 
Haverá também um livro, no qual os alunos vão
registrar sua experiência com cada profissão, contar
como foi, qual foi sua preferida. 

3º Passo: Hora de escolher os locais das visitas
técnicas. Serão várias visitas, os alunos vão conhecer o
ambiente de trabalho de vários profissionais, por
exemplo, pizzaria, clínicas oftalmológicas, dentistas,
construtoras etc. 

4º Passo: Contato com as empresas, combinando datas
e horários. 

5º Passo: Comunicação e mobilização dos alunos:

6º passo: Sensibilização dos alunos:

7º Passo: Acompanhamento do professor e do
responsável pela empresa durante as visitas.

8º Passo: Solicitar aos responsáveis uma minipalestra,
para que os alunos tirem suas dúvidas. 

9º Passo: Elaboração do relatório final e do livro:

Observação: O professor deve incentivar os alunos a
correrem atrás de seus sonhos, a não desistirem dos
estudos por mais difíceis que sejam. 

10º Passo: Encerramento com o lançamento do livro.  

Caroline de Lourdes Romão Lazáro



GV-GO



Já pensou em praticidade quando se fala
de divisão em turmas com muitos

alunos?
 

Então vamos lá! Neste capítulo, por meio
da técnica GV-GO - Grupo de

Verbalização e Grupo de Observação -
você verá como desenvolver nos alunos

habilidades como  análise, interpretação,
crítica, obtenção e organização de dados,

comparação, resumo, observação e
muito mais!
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GRUPO DE VERBALIZAÇÃO E
GRUPO DE OBSERVAÇÃO 

Plano de aula

Matéria e energia (Queimada)
Vida e evolução (Cadeia Alimentar)

Reconhecer as posições ocupadas pelos seres
vivos na cadeia alimentar e o papel do sol como
fonte de energia na produção de alimentos.
Analisar se as mudanças causadas por
aquecimento ou resfriamento são reversíveis ou
não.
Descrever as transformações do dia a dia, quando
expostas a "esfriamento e resfriamento”.

Quais os impactos das queimadas para o meio
ambiente?
Como o aquecimento global pode mudar sua vida?
O que podemos fazer para reverter a situação das
queimadas?

Observar;
Ouvir;
Anotar dúvidas e críticas.

Oferecer atualidades que englobam a queimada,
para que os alunos tenham visão do que é
reversível ou irreversível;
Discutir a importância de cada animal na cadeia
alimentar;
Citar quais comportamentos devemos mudar com
intuito de evitar o agravamento do aquecimento
global.

Público-alvo: 
4º Ano

Conteúdo: 

Objetivos: 

Desenvolvimento da atividade
1º passo: Aula invertida - entregar material de leitura
prévia para os alunos.

2º passo: GV - Entrando no clima

3º passo: GO - Tarefas 

4º passo: Discussão com a turma
O GO é convidado a expor para a turma suas
observações e análise do que foi discutido, enquanto o
GV faz anotações.

5º passo: Síntese pelo professor 

GV-GO
Grupo de verbalização 

Grupo de observação

Essa técnica estimula nos alunos as seguintes
operações de pensamento: análise;
interpretação; crítica; levantamento de
hipóteses; obtenção e organização de
dados; comparação; resumo; observação; e
interpretação. A técnica GV-GO, por ser
uma atividade que exige dos alunos senso
crítico, participação e discussões em grupo,
é indicada para conteúdos que envolvem
teorias, conceitos e análises críticas, ou seja,
temas propícios para debates.

BENEFÍCIOS E INDICAÇÃO

PAPÉIS

Para a aplicação da estratégia GV-GO, é necessário dividir a turma em
dois grupos. O GV forma um círculo central e tem a obrigação de
verbalizar sobre algum tema proposto pelo professor. Já o GO, formado
pelos alunos observadores, se dispõe em um círculo exterior ao GV, com a
incumbência de observar o grupo de verbalização. O GO pode observar
tanto o conteúdo que está sendo discutido quanto as variáveis de
funcionamento do próprio grupo.

Verbalização e observação

3.Num primeiro momento, o grupo interno
verbaliza, expõe, discute o tema; elege-
se dentro do GV um mediador da
discussão e um secretário designado a
sintetizar as anotações acerca do que
está sendo analisado. Enquanto isso, o
GO observa, registra conforme a tarefa
que lhe tenha sido atribuída. 

4.Fechamento: o GO passa a oferecer
sua contribuição, conforme a tarefa que
lhe foi atribuída, ficando o GV na escrita.

Estruturação e divisão dos papéis

1.Dividir os estudantes em dois grupos, um
para verbalização de um tema/problema e
outro de observação.

2.Organizá-los em dois círculos, um interno e
outro externo, dividindo o número de
membros conforme o número de estudantes
da turma. Em classes muito numerosas o
grupo de observação será numericamente
maior que o de verbalização.

Fechamento

5.O fechamento, papel
fundamental do docente, deve
contemplar os objetivos;
portanto, incluir elementos do
processo e dos produtos
obtidos.

Técnica



Debate



A técnica de debate apresentada neste
capítulo tem como objetivo desenvolver

nos estudantes a argumentação
fundamentada, bem como a sua contra-

argumentação, a agilidade mental, o
exercício do confronto intelectual e

lógico, a autoconfiança e o exercício de
aprender a aceitar a opinião mais

consistente.
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DEBATE
Plano de aula

Faixa etária: 
5° ano 

Tema: 
É possível aprender brincando? 

Objetivo do debate: 
Convencer os pais que o lúdico é benéfico.

Orientações:
O mediador será o professor, o qual irá realizar um
sorteio em que, um grupo será a favor e o outro
contra o tema escolhido. Cada debatedor terá 5 min,
com réplica de 2 min, com exceção da apresentação
da exposição inicial. Esse mesmo tempo será aplicado
também no momento de respostas aos
questionamentos da plateia. O debate terá a duração
de dois horários de 50 minutos cada. 

Indicação de leitura prévia:
- HARTZ. Aline, et al. A importância do brincar no ensino
fundamental: Crianças em fase de alfabetização.
Revista Conhecimento online. Ano 4. vol. 1. Março de
2012. Disponível em:
https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaco
nhecimentoonline/article/download/261/238. Acesso
em: 22 de setembro de 2021. 
- GAERTNER. Erasto. O lúdico na aprendizagem: é
possível aprender brincando. Colégio Erasto Gaertner
desde 1936. 28 de março de 2018. Disponível em:
https://erasto.com.br/noticias/o-ludico-na-
aprendizagem-e-possivel-aprender brincando. Acesso
em: 22 de setembro de 2021. 
- NETO. José de Caldas Simões. O brincar como
ferramenta de aprendizagem no ensino fundamental.
EFDeportes.com. Revista Digital. Buenos Aires. Ano 19,
N°196. Setembro de 2014. Disponível em:
https://www.efdeportes.com/efd196/o-brincar-como-
aprendizagem-no-ensino fundamental.htm. Acesso em:
22 de setembro de 2021. 

1° Etapa: 
O professor inicia fazendo os cumprimentos.
Considerando que os alunos tiveram uma leitura prévia
sobre o assunto, apresenta o tema do debate: É
possível aprender brincando? E passa a palavra para o
debatedor que é a favor do tema.

2° Etapa: 
O professor como mediador passa a palavra para o
aluno em posição de debatedor, o qual discorda da
eficácia da ludicidade que podemos aprender
brincando, expressando seu ponto de vista sobre o
pressuposto tema, e terá um tempo de 5 minutos. 

3° Etapa: 
Professor repassa novamente para o primeiro
debatedor, para que ele comente a exposição do
oponente. (5minutos). Procede-se à réplica do 2°
debatedor (2 minutos). O mediador inverte as posições:
o 2° debatedor faz comentários (5 minutos) e o 1°
debatedor, a réplica (2 minutos). 

4° Etapa: 
A plateia, que serão os pais e responsáveis, irão fazer
questionamentos aos dois debatedores e eles terão 1
minuto para responder cada questionamento
levantado. 

Ana Clara Batista
Caroline de Lourdes Romão Lázaro

Joice de Cássia Figueiredo
Letícia Aparecida Silva

Marcyelle Pamela da Silva
Mayara de Souza Novais

Rafaela Maria da Silva
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5° Etapa: 
Os debatedores contra e a favor fazem breves
comentários, recapitulando suas posições, tendo cada
um 5 minutos. O professor mediador fará a síntese de
tudo que foi discutido, sem mostrar nenhuma
intervenção ou opinião partidária a favor de nenhum
dos lados, e observando apenas os pontos discutidos
e relevantes tendo 10 minutos (esse papel também
pode ser delegado a um aluno). Logo em seguida, o
mediador recomenda aos alunos que leiam
reportagens sugeridas para futuros debates e
discussões. 

Exemplos de reportagens: 

- UBM. Lúdico e brincadeiras são ferramentas de grande
impacto no desenvolvimento das crianças. G1,
Globo.com. 10 de março de 2020. Disponível em:
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-
verde/especial-publicitario/ubm/conhecimento-
transforma/noticia/2020/03/10/ludico-e-brincadeiras-
sao-ferramentas-de-grande-impacto-no-
desenvolvimento-das-criancas.ghtml. Acesso em: 22 de
setembro de 2021. 

- VALLE. Leonardo. Instituto Claro. Ao chegarem no
ensino fundamental I, crianças lamentam falta de
brincadeiras e “cópia da lousa”, aponta pesquisa. 19 de
agosto de 2019. Disponível em:
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/nossas-
novidades/reportagens/ao-chegarem-no-ensino-
fundamental-i-criancas-lamentam-falta-de-
brincadeiras-e-copia-da-lousa-aponta-pesquisa/.
Acesso em: 22 de setembro de 2021. 

6° Etapa: 
Nessa etapa, o professor faz suas considerações finais,
concluindo os pontos de vistas de ambos debatedores,
alinhando a teoria ensinada antes. O professor ainda
poderá apontar o que deve ser relevante nas
discussões proferidas durante o debate e o que poderá
ser reavaliado sob os aspectos positivos e negativos. 

Exemplos de argumentos durante este debate: 
- Formar alunos cidadãos, ricos em diversos saberes, de
todas as formas e aspectos, e não cidadãos alienados a
um único pensar. 
- O brincar, além de favorecer às crianças momentos de
alegria e diversão, planejados e aplicados de forma
embasada, organizados e desenvolvidos
pedagogicamente, transformam as brincadeiras em
fontes de conhecimento, transmissor de valores, um
“pote” cheio de conteúdos multidisciplinares, uma
maneira de desenvolver a criatividade, liderança,
sentimentos afetivos e sociais. 
- Nas aulas práticas, passar a desenvolver atividades
orientadas, jogos de cooperação, brincadeiras de
caráter competitivo, orientando e incentivando jogos,
em que se faça necessário ter habilidade de estratégia,
ter mais participação dos educadores nas aulas,
evitando somente a observação, enquanto os alunos
brincam do que querem e como desejam. 
- Além disso, atividades ao ar livre, como brincadeiras
no parque, também são importantes. Uma vez que
brincar na rua, com vizinhos e amigos, é praticamente
inexistente nos dias de hoje. As escolas devem
estimular esse tipo de exercício e preencher tal lacuna,
visando o bom desenvolvimento dos alunos. 
- O brincar não significa só brincar, deve ser
direcionado pelo professor com o intuito de
aprendizagem, e não só apenas descontração.

7° Etapa: 
O professor agradece a participação efetiva dos alunos
presentes na plateia, seja como questionadores, ou
como ouvintes do debate. E, finalmente, agradece de
forma especial também aos alunos que debateram e se
posicionaram, mediante preparação prévia por meio de
leitura de textos complementares.

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/especial-publicitario/ubm/conhecimento-transforma/noticia/2020/03/10/ludico-e-brincadeiras-sao-ferramentas-de-grande-impacto-no-desenvolvimento-das-criancas.ghtml
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/nossas-novidades/reportagens/ao-chegarem-no-ensino-fundamental-i-criancas-lamentam-falta-de-brincadeiras-e-copia-da-lousa-aponta-pesquisa/
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DEBATE
Um exemplo

Papéis: mediador, redator, debatedores. 
Um debatedor atuará em defesa do aprendizado
na pandemia e o outro atuará contra a ideia de
aprendizado na pandemia. 
Cada debatedor, em sua explanação, terá um
tempo de 5 minutos, com exceção da apresentação
e exposição inicial de 10 minutos cada. Esse
mesmo tempo será aplicado também no momento
de reunião de pais e respostas aos
questionamentos dos mesmos. 
O debate terá a duração de 50 minutos. 

Tema: 
Houve aprendizado durante a pandemia?

Objetivo: 
Compreender os impactos da pandemia da covid-19
sobre o aprendizado dos alunos.

1ª etapa: 
Abertura (etapa a ser cumprida pelo Mediador) 
Início da aula: O professor faz seus cumprimentos e
considera que todos os alunos do 5º ano do ensino
fundamental já tenham feito uma leitura prévia dos
textos complementares enviados via Whatsapp no
grupo da turma, dando início ao debate. 

Orientações:

2ª etapa: 
Explanação do tema por cada debatedor:

Debatedor a favor
Após esse tempo de pandemia, vemos a dificuldade gerada
por uma mudança radical que teve de ser tomada. O
auxílio da tecnologia e das ferramentas síncronas e
assíncronas possibilitou aos estudantes uma forma segura,
prática e facilitadora para a educação. Apesar das
adaptações e do pouco tempo para aprender estas
ferramentas, devido ao cenário vivido, creio que o ensino
remoto veio para ficar. Olhando para o lado facilitador da
tecnologia, a educação e ensino remoto podem andar
juntos, lado a lado, sendo um aliado para uma educação
moderna e mais inclusiva, sem depender de paredes ou
espaços físicos. 

Debatedor contra
Atualmente com 1 ano e 6 meses de pandemia, insistindo
no ensino remoto, temos a certeza e dados comprovados
de que não deu certo, principalmente em escolas públicas.
Estamos vivenciando as primeiras avaliações diagnósticas
sobre o desempenho dos estudantes, e até para os mais
otimistas, são desastrosas. Os números são muito
preocupantes, não só quanto à aprendizagem, mas
também no que se refere ao aumento da desigualdade e
do abandono escolar.

Amanda Costa da Silva
Jéssica Hendiara Almeida Nunes

Thais Aparecida Fernandes Borges Alexandre
Victor Cordeiro dos Santos
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3ª etapa: Comentários dos debatedores 

Debatedor a favor
As tecnologias são importantes na vida de um estudante e
fugir da realidade que está presente no mundo é danoso
para os mesmos. Os avanços tecnológicos têm de ser
aplicados, juntamente com as oportunidades em que
todas as ferramentas podem ser usadas. Por meio de
uma boa capacitação, na qual todos possam entender as
fundamentações de todas as ferramentas, o aprendizado
se torna plenamente possível. Os entraves que se colocam
a respeito da educação a distância são perfeitamente
contornados, pois, em nosso país, tivemos grande
facilidade em implementar em tempo recorde, o ensino a
distância. Portanto, acredito que os professores e alunos,
desde que tenham uma boa capacitação antecipada, são
plenamente capazes de desfrutar os benefícios de uma
educação remota.

Debatedor contra
Nós nos deparamos com o despreparo das escolas,
professores e alunos. A maioria das escolas não contam
com o suporte necessário para o oferecimento do ensino
remoto ou a distância. Apesar de estarem mais presentes
em instituições do Ensino Superior, as plataformas
digitais não eram aproveitadas pela maioria dos
estudantes da Educação Básica. E do dia para a noite, as
escolas precisam encontrar maneiras de se adaptar a
essas “novas tecnologias”. Além disso, são poucos os
professores que tiveram a formação adequada para
lecionar a distância. Preparar uma aula remota é bem
diferente da prática presencial de sala de aula, a
dinâmica de interação com os alunos é outra, as formas
de comunicação com familiares muda e o conhecimento
das tecnologias educacionais é indispensável. As crianças
e os jovens também não estavam acostumados a rotinas
mais pesadas de estudos em casa, ambiente no qual
normalmente priorizavam atividades de descanso e
entretenimento. De maneira geral, os estudantes não
possuem a maturidade para lidar com a autonomia
contida no ensino a distância, em especial os alunos da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

4ª etapa: Participação dos pais

1) Qual a importância da comunicação com os colegas
para você, enquanto está aprendendo a distância? 
2) Trabalho o dia todo fora, tenho apenas meu celular e
levo para o serviço, não tenho computador, e meu filho
fica com os avós. Qual dica me daria para ajudar? 
3) Qual recurso a escola tem para fornecer o
aprendizado em casa? 
4) Seus professores nos estudos on-line são claros ao
explicar o que é para ser feito? 
5) Qual dispositivo você usa para o ensino a distância? 
6) O que você acha da educação a distância em geral? 
7) Nós, pais, que temos crianças em fase de
alfabetização, temos que trabalhar fora e não temos
ninguém para auxiliar a criança a entrar na aula pelo
celular e nem pelo computador, o que fazemos? 
8) Vocês tiveram treinamento para este estudo on-line e
a distância? 
 9) Quando se tem dois filhos em casa, e apenas um
celular ou um computador, e as aulas no mesmo
horário, como fazer? 
10) Vocês conseguiram realmente aprender com o
ensino on-line? 
11) Nós, pais, temos que trabalhar fora, porque é de
onde tiramos o sustento da casa e temos que deixar o
filho em casa, sozinho, sem auxílio, ou com avós que
não sabem nada sobre internet. Como essas crianças
vão ter acesso às aulas remotas, se as mesmas estão
em processo de alfabetização e ainda não sabem ler e
escrever? 
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5ª etapa: Recapitulação

Debatedor a favor
As desigualdades e desequilíbrios na educação são
passíveis de solução através de programas
governamentais, visto que hoje em dia vários locais
públicos disponibilizam internet com acesso gratuito, por
meio de programas sociais, assim possibilitando o acesso
remoto. Várias entidades de caridade, efetuam doações a
famílias carentes possibilitando que os mesmos possam
ter acesso de maneira plena, segura e eficaz, todas as
ferramentas que a EAD traz aos mesmos. 

Debatedor contra 
Inacessibilidade a tecnologias educacionais é outro
problema, de que no fundo todos temos ciência, mas que
foi escancarado pela pandemia do Coronavírus na
Educação. A desigualdade social e de acesso a
tecnologias, na área da Educação causa um abismo entre
aqueles que podem dar continuidade ao seu processo de
aprendizagem e outros que sequer possuem um
dispositivo eletrônico com conexão à internet dentro de
casa.

6ª etapa: Síntese 
O professor, como mediador, fará uma síntese de tudo
que foi discutido e ler o que foi redigido pelo redator,
sem esboçar nenhuma intervenção ou opinião
partidária a favor de nenhum dos lados, observando
apenas os pontos discutidos pelos alunos (10 minutos). 

7ª etapa: Agradecimentos 
O professor agradece a participação efetiva dos pais e
alunos presentes na reunião, seja como questionadores
ou como ouvintes no debate. 

Textos Complementares:
SAYAGO, Íris. Aprendizado em tempos de pandemia.
Colégio palavra viva.Disponível em:
https://colegiopalavraviva.com.br/blog/ensino-em-
tempos-de-pandemia/. Acesso em 11 de setembro de
2021.
Globo. O impacto da pandemia na educação brasileira.
Disponível em:
https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/06/
4928672-o-impacto-da-pandemia-na educacao.html.
Acesso em 11 de setembro de 2021.
SAE, Digital. Educação e coronavírus. Disponível
em:https://sae.digital/educacao-e-coronavirus/. Acesso
em 11 de setembro de 2021.



DEBATES
Uma técnica de ensino voltada à
pluralidade de pontos de vista

Ao realizar o movimento de se desvendar o contraditório, mostrar o outro lado de uma questão em debate, levar
o discente a romper com sua visão de mundo baseada no senso comum, o professor estaria se colocando na
condição de um intermediador, um facilitador entre o conhecimento e a juventude.  O objetivo do debate é
desenvolver nos alunos a argumentação fundamentada, bem como a contra-argumentação, a agilidade mental,
o exercício do confronto intelectual e lógico, a autoconfiança e o exercício de aprender a aceitar a opinião
mais consistente. Dessa maneira, o debate permite que os alunos expressem as suas opiniões e desenvolvam a
capacidade de verbalização, suprindo uma carência do currículo educacional que se utiliza basicamente da
linguagem escrita.

BENEFÍCIOS E INDICAÇÃO

Estruturação e divisão dos papéis

A ordem sequencial para a execução de um
debate é a seguinte:

1a etapa: abertura e apresentação do tema, dos
participantes e das normas estipuladas. 

2a etapa: explanação do tema por cada
debatedor, expondo suas controvérsias e pontos
de vista.

3a etapa: comentários do primeiro debatedor
sobre a exposição do oponente e posterior
réplica; em seguida, o mediador inverte as
posições entre os debatedores: o 2o faz
comentário e o 1o, a réplica.

4a etapa: participação da plateia
(questionamentos, com tempo definido para
respostas).

5a etapa: recapitulação (comentário de cada
debatedor e síntese do debate pelo mediador,
por meio das anotações feitas pelo relator
referente às posições dos grupos, às decisões e
consensos a que chegaram).

6a etapa: conclusão feita pelo mediador,
recomendações de novos estudos e novas
leituras para futuras discussões e debates.

7a etapa: agradecimentos (do mediador para
os participantes – debatedores e plateia).

Escolher o tema de
debate e redigir a

proposta

Analisar a proposição

Decidir e explicar o
formato conforme os
objetivos de ensino

do docente

Desenhar a ata de
juízes e escolher o

jurado

Elaborar os
argumentos a favor

ou contra

Investigar o tema

Reunir com os
debatedores e

orientá-los

Definir tarefas, caso
seja um grupo de

alunos defendendo
uma posição

Comentários pessoais
e grupais e emitir a

nota
Praticar

Professor Alunos



Seminário



Que tal pensarmos em Seminário? 
 

Essa técnica criativa favorece a criação
de espaços para dúvidas, perguntas e

respostas da problematização. Assim, os
alunos podem ser sujeitos ativos da

aprendizagem diante de uma relação
teórico-prática que o leva ao encontro de

uma conscientização e domínio da
temática proposta.

 
Proporciona uma relação de intimidade

com o tema através de discussões,
problematizações e troca de experiências
e aprendizado, permitindo uma interação

e aprofundamento da temática em
conjunto com outros alunos.

 
Vamos lá?
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SEMINÁRIO
Plano de aula

1° Passo: Ter um problema
Direito das crianças: Direito à educação 

2° Passo: Dividir as equipes 
- Bullying;
- Lúdico;
- Padrão de beleza; 
- Homeschooling; 
- Inclusão; 
- Apropriação Cultural.

3° Passo: Indicar Fontes 
Bullying
PORFÍRIO.Francisco. Mundo Educação. Bullying. Disponível em:
https://mundoeducacao.uol.com.br/educacao/bullying.htm.
Acesso em: 24 de Setembro de 2021.  
Lúdico 
RIOS. Pedro Paulo Souza. Et al. V Conedu Congresso Nacional
de Educação. O lúdico nas séries iniciais do ensino fundamental:
A brincadeira deve continuar. Disponível em:
file:///C:/Users/papelaria/Downloads/TRABALHO_EV117_MD1_
SA9_ID6544_01082018100933.pdf. Acesso em: 24 de
Setembro de 2021. 
Padrão de beleza 
 FERREIRA.Yuri. Padrão de beleza: as consequências graves da
busca por um corpo idealizado. Atualizado em: 28 de Abril de
2021. Disponível em:
https://www.hypeness.com.br/2021/03/padroes-de-beleza-as-
consequencias-graves da-busca-por-um-corpo-idealizado/
Acesso em: 24 de Setembro de 2021. 
Homeschooling 
BRANCO.Audry. Meu artigo. Homeschooling. Disponível em:
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/homescho
oling.htm. Acesso em: 24 de Setembro de 2021. 
Inclusão 
 GOTTI.Alessandra. Nova Escola. 03 de Setembro de 2019.
Inclusão na Educação: quais os desafios para realmente
atender pessoas com deficiência. Disponível em:
https://novaescola.org.br/conteudo/18275/inclusao-na-
educacao-quais-os-desafios-para-realmente-atender-pessoas-
com-deficiencia . Acesso em: 24 de Setembro de 2021. 
Apropriação Cultural 
REZENDE.Mika de Oliveira. Brasil Escola. Apropriação Cultural.
Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/apropriacao-
cultural.htm. Acesso em: 24 de Setembro de 2021.

4° Passo: Perguntas 
Bullying 
1 - O que é bullying? 
2 - O que ele causa? 
3 - Você acha que já praticou bullying, sem saber o
que era? 
Lúdico 
1 - O que o lúdico proporciona na sua vida? 
2 - Brincar é só no recreio? 
3 - Você acha possível aprender brincando? 
Padrão de beleza 
1 - O que é ser bonita? 
2 - Existe padrão de beleza? 
3 - A rede social influencia no padrão de beleza
impostos pela sociedade? 
Homeschooling 
1 - O que é Homeschooling? 
2 - É possível desenvolver o senso crítico através
do ensino Homeschooling? 
3 - Após lerem os textos, vocês acreditam que os
pais seriam bons professores? 
Inclusão: 
1 - O que é acessibilidade? 
2 - Alunos com deficiências têm direito à educação
nas escolas? 
3 - Na sua escola acontece a inclusão?
Apropriação Cultural: 
1 - Qual a origem da apropriação cultural? 
2 - Quais os pontos positivos e negativos? 
3 - A religião é um exemplo de apropriação
cultural? Explique. 
Perguntas Gerais: 
1 - Como solucionar os problemas sociais já
mencionados? 
2 - Diante dos textos lidos, e das questões
estudadas, todas as crianças têm igual acesso à
educação? 
3 - Você acredita que os problemas abordados
afetam diretamente o direito igualitário à
educação, por quê? 

5° Passo: Mediar o debate.

6° Passo: Síntese e/ou apresentações
externas.

Ana Clara Batista
Caroline de Lourdes Romão Lázaro

Joice de Cássia Figueiredo
Marcyelle Pamela da Silva 

https://mundoeducacao.uol.com.br/educacao/bullying.htm
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/homeschooling.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/apropriacao-cultural.htm
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SEMINÁRIO
Plano de aula

Escolher um tema ou problema 
Dividir o problema em subtópicos (como os sugeridos ao
lado)

1. Investigar

 
2. Coletar dados e informações 
O professor deve indicar fontes de pesquisa ou selecionar
com os alunos essas fontes.

3. Analisar
Elaborar perguntas, indicando quais dados são relevantes.

4. Preparar-se
Estudar o assunto e preparar-se para o debate 

5. Debater  

Perguntas 
- Onde podemos encontrar esses padrões de beleza? 
- Essa sala é inclusiva? 
- Qual o local do homeschooling? 
- Sabemos que há muita preocupação com padrão de beleza,
qual sua opinião sobre? Esses direitos existem na vida de
vocês? 
- O que é o lúdico? 

Debate 
- Diante de todos esses direitos existe algum que você
trocaria? Se sim, qual? 
- Quais direitos vocês acreditam ser fundamentais na vida de
uma criança?

6. Registrar (RELATÓRIO) 

Amanda Costa da Silva
Renata Trindade Guedes

Thais Aparecida Fernandes Borges Alexandre
Victor Cordeiro dos Santos

Indicações:

Direitos das crianças 
Cursos IPED. Quais são os direitos de toda criança. Disponível
em: Quais são os direitos de toda criança? - Direito - Cursos
iPED Acesso em: 24 set. 2021.

Inclusão 
ENSINANDO sobre inclusão para crianças - semana da pessoa
com deficiência. Produzido por: Atividade Infantil - Professor
Edson Júnior. 24 de agosto de 2020. 2:13. Disponível
em:https://youtu.be/oajZYNbnrrk Acesso em: 24 set. 2021.

Homeschooling 
CANVA. Homeschooling: Um Guia Para Iniciantes na Educação
Domiciliar. Disponível em: Homeschooling: Como Praticar a
Educação Domiciliar (canva.com) Acesso em: 24 set. 2021.

Lúdico 
MARTINS. João Bosco. Web Artigos. O papel do lúdico nos anos
iniciais do ensino fundamental. 10 de outubro de 2011.
Disponível em: O papel do lúdico nos anos iniciais do ensino
fundamental (webartigos.com). Acesso em: 24 set. 2021.
A IMPORTÂNCIA do brincar - 7 experiências fundamentais.
Produzido por Laboratório de Educação. 30 jan de 2020. 1
vídeo (2:29) Disponível em:https://youtu.be/jBsRvI3nX_M.
Acesso em: 24 set. 2021.
RIBEIRO, Débora.Significado de lúdico. Abril de 2018.
Disponível em:
O que é lúdico? Significado, Conceito e Definiçao - Oquee.com.
Acesso em: 24 set. 2021.

Bullying 
BULLYING, causas e consequências. Produzido por Terceiro ano
cristo rei.5 de maio de 2017. 1 vídeo(4:16). Disponível em:
https://youtu.be/Hqss8Vm7sho . Acesso em: 24 set. 2021.
PORFÍRIO,Francisco. Bullying. Disponível em: Bullying: o que é,
consequências, na escola - Brasil Escola (uol.com.br). Acesso
em: 24 set. 2021.

Padrões de beleza/corpo 
FERREIRA, Yuri. Padrões de beleza: as consequências graves da
busca por um corpo idealizado. Atualizado em 28 de abril de
2021. Disponível em:
https://www.hypeness.com.br/2021/03/padroes-de-beleza-as-
consequencias-graves-da-busca-por um-corpo-idealizado/.
Acesso em: 24 set. 2021.
GUIMARÃES, Juliana. Padrão de beleza. Disponível em:
https://www.significados.com.br/padrao-de-beleza/. Acesso em:
24 set. 2021.

Apropriação cultural 
ESCOLA, Brasil. Apropriação cultural. Disponível em:
Apropriação cultural – o que é, origem, consequências
(uol.com.br). Acesso em: 24 set. 2021.
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SEMINÁRIO
Plano de aula

 Inclusão;
 Homeschooling;
 Lúdico;
 Bullying;
 Padrões de beleza;
 Apropriação cultural.

Qual a importância de debater apropriação cultural na
escola?

O bullying pode ser praticado em qual ambiente?

Vocês acham que as redes sociais são padrões de beleza?

Vocês acreditam que nossa escola está preparada para
receber um cadeirante?

Quais os benefícios estudando homeschooling?

Você se sentiria sozinho estudando em casa?

Como o professor pode desenvolver o lúdico na sua sala?

Como a cobrança do padrão de beleza pode acarretar o
bullying com pessoas “fora dos padrões”?

Como é possível exercer na prática a inclusão com o
ensino Homeschooling?

Vocês acham que é possível através do lúdico, adquirir
positivamente apropriação cultural?

1 - Direito das crianças:
 Direito à educação

2- Dividir problemas

3- Indicar fontes

4 - Perguntas 

5- Mediar o debate

Jéssica Hendiara Almeida Nunes
Letícia Aparecida Silva

Mayara de Souza Novais
Rafaela Maria da Silva

Indicações:

COSTA. Maria Cristiane Alves. Núcleo do conhecimento. O
lúdico na educação infantil: jogar, brincar, uma forma de
educar. Disponível
em:https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/joga
r-brincar. Acesso em: 24 set. 2021.

PUMARIEGA ,Yesica nunez. O lúdico no processo de ensino e
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Filmes



Schhhhhhh…
Perdão por sussurrar. Entre! 

Estou muito feliz por ver você aqui. Na
verdade eu esperava mesmo que você

apareceria…
Alguém viu você vindo para cá? É melhor
dar uma olhada antes de continuar e ter

certeza.
Sozinho?

Muito bem..
Bem vindo ao mundo dos filmes! A emoção

sua e de seus alunos está apenas
começando.

Agora que já está preparado, venha
comigo, nesse capítulo você vai

sensibilizar alguém para algo, vai tocar
seus educandos para fazer algo e aprender

a usar um recurso pedagógico
maravilhoso.
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Filmes para sensibilização – utilizados para introduzir um novo assunto, despertar a curiosidade e a
motivação para novos temas. Isso facilita o desejo de pesquisa por parte dos alunos e ajuda a aprofundar
determinados conteúdos programáticos. 
Filmes para ilustrações – ajudam a demonstrar o que se expõe durante a aula a fim de compor cenários
desconhecidos pelos alunos. 
Filmes de simulações – constituem-se em ilustrações mais sofisticadas. 
Conteúdo de ensino – empregado para mostrar determinado assunto de forma direta ou indireta. De
forma direta, quando informa sobre um tema específico, orientando a sua interpretação. De forma
indireta, quando mostra um tema, permitindo abordagens múltiplas, interdisciplinares
Filmes sobre produção – utilizados como documentação, registro de eventos, de aulas, de estudos do
meio, de experiências, de entrevistas, depoimentos. Esse tipo de filme facilita o trabalho do professor, dos
alunos e dos futuros alunos. 
Filmes para avaliação – utilizados como forma de avaliar a percepção dos alunos sobre determinada
situação. 

TEXTO-BASE 1

TEXTO-BASE 2:

Dessa forma, antes da exibição, o professor deve informar somente aspectos gerais do vídeo (autor, duração,
prêmios, entre outros). Ainda, tomar determinadas atitudes: não interpretar o filme antes da exibição, não
pré-julgar (para que cada um possa fazer a sua leitura); assistir várias vezes ao vídeo antes de sua exibição a
fim de conhecê-lo inteiramente; verificar a qualidade da cópia, deixá-lo no ponto de exibição e checar a
qualidade do som; durante a exibição, deve anotar as cenas mais importantes; e, se for o caso, fazer
brevíssimos comentários para não dispersar o grupo; por fim, voltar a observar as reações do grupo. Após a
exibição, o professor pode rever as cenas mais importantes ou difíceis. Se o vídeo for exibido na sua
totalidade, o professor deve exibi-lo uma segunda vez, chamando a atenção para determinadas cenas, para a
trilha musical, diálogos ou situações. Além disso, deve mostrar detalhadamente as imagens mais significativas
e propor alguns caminhos, entre muitos possíveis, para a análise do filme juntamente com todos os alunos
presentes.

MIRANDA, Gilberto José; CASA NOVA, Silvia Pereira de Castro (coautor). Revolucionando a sala de aula. Rio de Janeiro: Atlas, 2017, p. 123-138.
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Demonstrar empatia pelos colegas de classe e pelos
professores e funcionários da escola.
Reconhecer diferentes tipos de emoções e
sentimentos nas pessoas a sua volta

Os tipos de sentimentos e sensações 
Conceito de empatia

Resumo
 A partir do vídeo: In a Heartbeat - Em uma batida de
coração, esta aula procura desenvolver nas crianças o
reconhecimento dos sentimentos, emoções, e o que elas
significam. Assim as crianças poderão expressar o que
estão sentindo, bem como, ter empatia pelo o que o
outro está sentindo. 

Objetivo geral
Iniciar o processo de reconhecimento dos diferentes
sentimentos, desenvolvendo o respeito pelo próximo. 

Objetivos específicos

Habilidades 
a) (EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros,
percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,
necessidades e maneiras de pensar e agir. 
b) Competências: O eu, o outro e o nós. 

Conteúdo

Joice de Cássia Figueiredo
Victor Cordeiro dos Santos

Mayara de Souza Novais
Renata Trindade Guedes

Os tipos de sentimentos e sensações 
Conceito de empatia

Desenvolvimento do tema
Abertura da aula – 5 minutos
Utilização de um vídeo de introdução como acontece
durante uma sessão de cinema – no estilo desligue seu
celular; trailer próximas aulas – para os alunos entrarem
no clima da aula.

Introdução da aula
Expor o tema da aula
5 minutos.

Desenvolvimento dos pontos constantes no
Conteúdo Programático
30 minutos. 

Apresentação do filme e discussão relacionada aos
pontos constantes no Conteúdo Programático
30 minutos.

Encerramento pelo professor
10 minutos.

Recursos didáticos
Computador; projetor multimídia; Material impresso
entregue para os alunos (slides; plano de aula; sinopse);
espelho; papel colorset colorido. 

Metodologia

1º aula - Apresentação do vídeo, roda de conversa para
debater.

2º aula - Através da aula expositiva dialogada, discutir
sobre o tema, os tipos de sentimentos e sensações e o
conceito de empatia.

3º aula - Aula lúdica: propor que as crianças se coloquem
em frente a um espelho, faça diferentes expressões e
identifique o que essa expressão representa.

4º aula- Dinâmica em que as crianças expressem seus
sentimentos através de cores, caso algum aluno
apresente um sentimento negativo, os demais deverão
oferecer-lhe uma cor que representa um sentimento
bom. 
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Nome do Filme: In a Heartbeat - Em uma batida de coração
Título Original: In a Heartbeat - Em uma batida de coração

Diretores: Beth David e Estevan Bravo
Produção: Ringling College of Art 
Roteiro: Beth David e Estevan Bravo
Fotografia: Beth David e Estevan Bravo
Trilha Sonora: 
Duração: 4 minutos
Ano: 2017
País: Estados unidos
Gênero: Curta
Cor: Colorido
Distribuidora: Não possui
Estúdio: Produção independente
Classificação: Livre

Sinopse do filme

O curta-metragem apresenta dois garotos aparentemente
no caminho da escola. E durante esse trajeto um deles
tenta esconder seu sentimento pelo colega e, nesse
percurso, seu coração lhe prega uma peça e é como se ele
tivesse vida própria e tentasse contar ao outro menino o
que ele sente. No entanto, o dono desse coração tenta
impedir que isso aconteça. E é justamente na escola e com
os olhares negativos que esse coração tenta uni-los,
entretanto com o julgamento alheio, ele se divide. Mas, no
final da animação, os dois se encontram e um deles
devolve a metade do coração, que ganha vida e sente-se
feliz com o encontro dos dois coleguinhas.

Como o menino tenta esconder a todo
momento seu sentimento e por quais motivos;
Quais os sentimentos o garoto desse curta-
metragem deixa transparecer no transcorrer da
animação.;
Observar qual a reação das pessoas no
momento da cena em que os garotos chegam
na escola.

Temas a serem trabalhados com o filme
(roteiro)

Habilidades conceituais – Elaborar uma
discussão do que seja diferença (conceito),
entendendo que elas existem e tornam os sujeitos
singulares. O que é ser um sujeito singular e quais
ações e práticas devem ser tomadas diante de
situações da vida. E como o respeito e a empatia,
entram nessas ações.

Habilidades procedimentais – Identificar com o
filme que cada ser humano possui muitas formas
de sentimento, de afeição, de amizade, de amor,
de carinho, de admiração, e que a sociedade deve
respeitar. E com a dinâmica e a aula lúdica,
reconhecer a si e no próximo essas formas de
sentimentos, desenvolvendo assim, empatia pelas
pessoas. 

Habilidades atitudinais – Refletir sobre nossas
ações e nossos sentimentos, considerando as
diferenças do próximo com empatia, sensibilidade,
sem julgamentos.

O que observar no filme

Durante a exibição da película, retornar às cenas o
número de vezes necessário para contextualizar
bem os objetivos da aula, observando, entre outros
pontos:
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Identificar as consequências do consumo e
produção de lixo desenfreado.
Definir conteúdos ligados ao impacto causado
pelo lixo.
Interpretar, a partir do filme, qual a atitude
mais coerente: um consumo mais responsável,
ou permanecer no mesmo ritmo de consumo,
encaminhando o lixo para reciclagem?

Resumo
A aula foi desenvolvida tendo como base o filme
Wall-e, a fim de desenvolver nas crianças um olhar
mais cuidadoso voltado para o Meio Ambiente,
mostrando a elas os impactos que o lixo causa em
nossas vidas, abordando a responsabilidade que
cada um deveria ter em relação aos resíduos que
produz.

Objetivo geral
Conscientizar sobre a importância do meio
ambiente, desenvolver o senso para a diminuição
do consumo em excesso de embalagens e plástico
que são danosos para o meio ambiente, estimular
o descarte correto do lixo.

Objetivos específicos

Habilidades e Competências
a) Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em
princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários. (BNCC)
b) Competências: Desenvolver o espírito crítico e
analítico dos alunos, considerando o uso
sustentável dos recursos naturais e industriais, e a
qualidade de vida das pessoas.

Jéssica Hendiara Almeida Nunes
Marcyelle Pamela da Silva 

Rafaela Maria da Silva
Thais Aparecida Fernandes Borges Alexandre

Lixo e reciclagem. Poluição ambiental e resíduos sólidos.
Relação homem - natureza e preservação do ambiente.

Lixo e reciclagem. Poluição ambiental e resíduos sólidos.
Relação homem - natureza e preservação do ambiente.
Instigar os alunos a falarem dos problemas ambientais da
nossa região.

Propor aos alunos que procurem imagens do meio
ambiente antes e depois da ação do homem.
 Fazer exposição das imagens.
Orientar os alunos na confecção de cartazes pedindo a
preservação do meio ambiente.

Desenvolvimento do tema
Abertura da aula – 5 minutos – utilização de um vídeo de
introdução como acontece durante uma sessão de cinema – no
estilo desligue seu celular; trailer próximas aulas – para os
alunos entrarem no clima da aula.

Introdução da aula – expor o tema da aula – 5 minutos.

Desenvolvimento dos pontos constantes no Conteúdo
Programático: 30 minutos.

Apresentação do filme e discussão relacionada aos pontos
constantes no Conteúdo Programático – 2 horas e 37 minutos.

Encerramento pelo professor – 10 minutos.

Recursos didáticos
Computador; Projetor multimídia (Data Show); Material
impresso entregue para os alunos (Sugestão de leitura
adicional: “Três erres"; Brasil Escola ; sinopse); Caixa de som.

Metodologia

1° Abertura da aula, preparação para entrarem no clima do
filme.
2° Assistir ao filme.
3° Expor o tema da aula na lousa: O lixo e seus impactos na
natureza e sociedade.
4° Dividir a sala em dois grupos para realização da técnica GV-
GO para discutirmos os pontos do conteúdo programático.

5° Resumo dos principais pontos observados e encerramento.
6° Avaliação: Agora é hora, de contextualizar tudo que foi
observado e absorvido sobre o tema através :
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Nome do Filme: WALL·E
Título Original: WALL·E (Original)

Diretores: Andrew Stanton 
Produção: Disney e PIXAR
Roteiro: Pete Docter
Fotografia: Jeremy Lasky e Danielle Feinberg
Trilha Sonora: Thomas Newman 
Duração: 1h37 minutos
Ano: 2008
País: Estados Unidos da América
Gênero: Animação, Aventura, Ficção científica,
Aventura e Romance
Cor: Colorido
Distribuidora: Walt Disney Studios Motion Pictures 
Estúdio: Pixar Animation Studios 
Classificação: LIVRE

Sinopse do filme

A história acontece quando toda a terra é deixada
pelos seres humanos após entulhá-la de lixo e poluir a
atmosfera com gases tóxicos. Wall-e é o último robô
em funcionamento deixado para retirar todo o lixo e
limpar o planeta. Sua existência consiste em empilhar
torres de lixo compactado, além de colecionar peças
interessantes que encontra durante seu trabalho. Até
que um dia uma nave traz um novo e moderno robô,
Eva, e logo ele que fica curioso se aproxima e se
apaixona pelo novo robô.

Respeitar o meio ambiente.
Repensar o consumo desenfreado e a produção do
lixo, desenvolvendo hábitos sustentáveis.
Agir pessoal e coletivamente de forma responsável.

Observar no filme que o planeta terra se tornou
inabitável devido ao acúmulo excessivo de lixo e o
consumismo desenfreado da população.
O ar e os lagos é muito poluído. 
A separação dos lixos que ele acha que pode ser
reutilizado, guardando em sua casa. 
O uso desenfreado da tecnologia juntamente com o
comodismo pode levar a obesidade e sérios
problemas de saúde, visto no filme através dos
humanos que vive em uma nave no espaço. 
O objetivo de Wall-e é limpar o planeta para que os
humanos possam viver nele novamente, mas como
vimos no filme eles poluíram tanto o planeta que
parece quase impossível. 
Observar a falta de preocupação com o meio
ambiente.
Com a superpopulação, retratado pelo comodismo
do avanço tecnológico, o descaso com planeta e
ambiente.
A falta de sensibilidade por parte das atitudes dos
homens, fez com que esse plano se prolongasse por
milhares de anos.

Temas a serem trabalhados com o filme (roteiro)

Habilidades conceituais – Relação do homem com a
natureza, a preservação do meio ambiente e os
impactos causados pelo homem.

Habilidades procedimentais – Todos os processos
descritos na metodologia.

Habilidades atitudinais 

O que observar no filme

Durante a exibição da película, retornar às cenas o
número de vezes necessário para contextualizar bem
os objetivos da aula, observando-se, entre outros
pontos:

https://filmow.com/filmes/paises/us/
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Proporcionar aos alunos a busca da utilidade, a
dedicação, persistência, o que é representado
no filme Babe, o porquinho atrapalhado
(habilidades).
Trabalhar o bullying, o respeito ao próximo, ter
educação com o próximo (competências).

Conceito: bullying
Como trabalhar o respeito
Resolução de problemas 
Ajuda ao próximo 
Ser educado

Resumo
Sensibilizar os alunos a não desistirem de algo,
mesmo passando por turbulências. 

Objetivo geral
Alcançar a persistência do aluno.

Objetivos específicos

Conteúdo programático

Amanda Costa da Silva
Leticia Aparecida Silva

Caroline de Lourdes Romão Lázaro
Ana Clara Batista 

Desenvolvimento do tema
Abertura da aula – 5 minutos – utilização de um vídeo de
introdução como acontece durante uma sessão de cinema – no
estilo desligue seu celular; trailer próximas aulas – para os
alunos entrarem no clima da aula.

Introdução da aula – expor o tema da aula – 5 minutos.

Desenvolvimento dos pontos constantes no Conteúdo
Programático: 30 minutos. 

Apresentação do filme e discussão relacionada aos pontos
constantes no Conteúdo Programático – 120 minutos.

Encerramento pelo professor – 10 minutos.

Recursos didáticos
Computador; Projetor multimídia; Material impresso entregue
para os alunos (slides; plano de aula; sinopse).

Metodologia

1° Abertura da aula, preparação para entrarem no clima do
filme.
2° Assistir ao filme.
3° Debate sobre o filme "Babe, o porquinho atrapalhado".
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Nome do Filme: Babe, o porquinho atrapalhado.  
Título Original: Babe

Diretores: Chris Noonan
Produção: George Miller, Doug Mitchell
Roteiro: Chris Noonan, George Miller 
Fotografia: Andrew Lesnie
Trilha Sonora: Nigel Westlake
Duração: 1h:31 minutos
Ano: 22 de dezembro de 1995
País: Austrália EUA 
Gênero: aventura, fantasia, comédia 
Cor: Colorido 
dramática
Distribuidora: Universal Pictures do Brasil
Estúdio: 
Classificação: Livre 

Sinopse do filme

A fazenda do Sr. Hoggett (James Cromwell) é um lugar
quase perfeito, onde cada coisa ocupa o lugar certo.
Até que nasce Babe, um leitãozinho que pensa que é
um cachorro. E convence até o dono da fazenda, que o
inscreve no Campeonato Nacional de Cães Pastores,
com consequências imprevisíveis.

O que é você ser persistente?
Você se considera dedicado? 

O que vocês acharam da atitude de Babe, vocês
agiriam da mesma forma?
O bullying desmotiva vocês a continuar a buscar
algo que acreditam?
Você já se sentiu inútil alguma vez, se sim, por quê e
se não o que faz para se mostrar útil à sociedade?
Se o porquinho não tivesse usado de boas
maneiras, vocês acreditam que ele conseguiria que
as ovelhas obedecessem a ele ?
Qual impressão trouxe a vocês a atitude dos cães?

Retornar à cena do campeonato.
Retornar à cena em que ele sofre Bullying.

Temas a serem trabalhados com o filme (roteiro)

Habilidades conceituais 

Habilidades procedimentais – Pedir aos alunos para
realizarem uma redação , trazendo o filme para a
realidade de cada um.

Habilidades atitudinais 

O que observar no filme

Durante a exibição da película, retornar às cenas o
número de vezes necessário para contextualizar bem
os objetivos da aula, observando-se, entre outros
pontos:



Role-play



Como é o lugar do outro? 
 

Neste capítulo, está a resposta: por meio
da técnica de Role-Play, que é um jogo de
papéis, uma encenação, que pode ser real
ou fictícia, vamos apresentar para nossos
alunos uma maneira transformadora de

ensino-aprendizagem.
 

Essa é uma prática que faz parte do
universo e da imaginação humana.

Prepare-se! O interesse e a compreensão
do seu aluno vão te surpreender!
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diretor(a) da escola
observador(a) do(a) diretora

coordenador(a) pedagógica 
observador(a) do(a) coordenadora

professor(a) da turma 
observador(a) do(a) professor(a)

pai da criança
observador(a) do pai 

mãe da criança
observador(a) da mãe

Cada ator vai escrever um script para preparar a sua
participação na reunião.
Cada observador vai elaborar os critérios que irá
observar no ator.
A 1ª parte da reunião se constituirá da participação
das personagens principais (diretor, coordenador,
professor e pais).
A 2ª parte da reunião se constituirá das considerações
feitas pelos observadores.
Cada personagem terá 5 minutos de fala no máximo.

Público-alvo:
Acadêmicos do curso de Pedagogia

Analise a seguinte situação:
Todos os dias, quando chegava à escola, o menino de 8
anos era obrigado a rezar o pai nosso. Adepto de uma
religião de matriz africana, ele se recusava a cumprir a
ordem: dizia que era filho de xangô e, portanto,
permaneceria em silêncio. A professora e os colegas, no
entanto, insistiam, a mãe do menino percebeu o problema
e foi conversar com a diretora da escola. Pediu que a fé
da criança fosse respeitada, mas nada mudou. Os
professores e a diretora diziam que ele devia rezar,
porque era a regra da escola. A situação era ainda pior,
quando alguns alunos o chamavam de macumbeiro e o
mandavam ir para a igreja. No final do ano, a família do
menino optou por mudar de bairro e transferi-lo para
outra escola (ENADE, 2017)

Proposta de roleplay
Vocês vão simular uma reunião pedagógica sobre a
situação apresentada, em que cada aluno vai representar
um papel, argumentar e fazer propostas práticas de
solução para a questão:
Subgrupo 1:

Subgrupo 2:

Subgrupo 3:

Subgrupo 4:

Subgrupo 5:

Orientações:

Mônica Fernandes Rodrigues Duhart

Compreensão da proposta e aplicação de conceitos
das várias disciplinas do semestre no
desenvolvimento do tema.
Capacidade de selecionar, relacionar, organizar e
aplicar conceitos teóricos em práticas pedagógicas
integradoras.
Postura, ética nas respostas, domínio da norma
padrão da língua falada.

O(a) diretor(a) da escola faz a abertura da reunião,
agradece a presença dos pais e demais
colaboradores da escola, explica a proposta
pedagógica da escola (para justificar a forma com
que o problema foi tratado) e passa a palavra para
o(a) coordenador(a) da escola;
o(a) coordenador(a) faz um resumo do problema e
diz que vamos ouvir as duas versões da história
(do(a) professor(a) e dos pais), então primeiro
convida o(a) professor(a) a falar;
o(a) professor(a) explica por que solicita que o
menino participe das orações, apresentando, no
mínimo, dois bons argumentos;
o(a) coordenador(a) agradece o(a) professor(a) e
convida o pai a falar;
o pai apresenta o seu ponto de vista e um bom
argumento;
o(a) coordenador(a) agradece a participação do pai e
convida a mãe a falar;
a mãe apresenta o seu ponto de vista e um bom
argumento;
o(a) coordenador(a) apresenta uma proposta de
solução e convida o(a) diretor(a);
o(a) diretor(a) apresenta outra proposta de solução e
marca outra reunião para ouvir a resposta dos pais e
encerra a reunião.

Critérios de avaliação:

ROTEIRO

Etapa 1: simulação de uma reunião na escola
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Observação:
Os participantes devem usar os conceitos aprendidos
nas disciplinas do curso para elaborarem os argumentos
e as propostas de solução.

Etapa 2: Interrogatório - Discussão - Reflexão 
Perguntar aos observadores: 
1) Como você avalia a atuação desse personagem,
representou bem o seu papel? Por quê? 
2) Que conceito esse personagem usou para elaborar
seu argumento (ou proposta de solução)? Em qual
disciplina, vocês estudaram esse conceito? 
3) O que você teria feito de diferente?



Storytelling



Indiferente de ser grandes ou
pequeninos, idosos, jovens ou crianças
todos nós adoramos uma boa história,

não é mesmo?
Imagine agora usar esse encanto em

sala de aula!
 

Neste capítulo, vamos falar da técnica
de Storytelling, uma ferramenta

poderosa, eficiente para criar
conexões, atrair e manter a atenção,

ilustrar contexto, fixar e assimilar
conteúdos.

Ao virar essa página, você viajará pelo
nosso sistema solar, por nossas áreas

verdes e muito mais!
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(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, com o
apoio de recursos (como mapas celestes e aplicativos
digitais, entre outros) e os períodos do ano em que elas
são visíveis no início da noite. 
(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e das
demais estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra. 
(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da
Lua, com base na observação e no registro das formas
aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois
meses. 
(EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para
observação à distância (luneta, periscópio etc.), para
observação ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou
para registro de imagens (máquinas fotográficas) e discutir
usos sociais desses dispositivos. 

Uma volta pela Terra  
Exploradores do Universo  
O sistema solar  

Abertura da aula – 10 minutos – para apresentação do
tema e objetivos da aula. 
Desenvolvimento do tema da aula: Faça um breve debate
sobre o Sistema Solar com perguntas objetivas a fim de
observar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o
tema. O que é o Sistema solar? Quais Planetas constituem
o Sistema Solar? Quantos são? Como podemos observar
os planetas? Quais instrumentos usamos para vê-los? -10
minutos 
Hora da história – 10 minutos. 
Debate sobre a história, na história é possível identificar
dois grandes astros do nosso sistema solar, quais são? O
que é o Sol? O Sol se movimenta? E a Terra se movimenta?
O que é a Lua? A Lua tem fases? Quais são?– 20 minutos. 
Intervalo 30 minutos 
Pesquisas em grupos sobre o tema, a fim de aumentar o
conhecimento dos alunos sobre o mesmo, os alunos farão
anotações e registros que serão usados posteriormente-
20 minutos. 
Debate entre os alunos sobre as novas descobertas que
fizeram através das pesquisas- 20 minutos. 
Professor apresenta a proposta da aula - 10 minutos. 

Ementa da aula: Este plano de aula é projetado para ajudar
os alunos a entenderem que existe um Sistema Solar e que
Terra está em órbita constante ao redor do sol e da lua ao
redor dela mesma, causando fenômenos possíveis de se
observar. 
Tema da aula: A Terra e o Sistema Solar 
Objetivo geral: Explorar e observar o sistema solar a fim de
reconhecer os astros e planetas que o compõem.  
Objetivos específicos: 

Conteúdo programático: 

Desenvolvimento do tema: 

Thais Aparecida Fernandes Borges Alexandre

Processo avaliativo: cada grupo realizará a montagem de
uma maquete e de um dispositivo de observação a
distância, e farão uma apresentação para as outras
turmas do 5º ano, mostrando o que aprenderam. 

Materiais de pesquisa destinados ao Sistema Solar
(computador, projetor de multimídia, celular) 
Material impresso (história) 
Tesoura 
Cola para Isopor 
Tinta 
Pincéis 
Placas de Isopor 
Bolas de Isopor de vários tamanhos 
Palitos 
Canetinhas 

A percepção sobre as diferentes habitações 
A falta de conhecimento do Sol sobre o estado da Água,
e de que água e fogo não se misturam. 
Os benefícios de uma boa amizade 
Aceitação do Sol ao receber a água em sua casa mesmo
sabendo que o espaço era insuficiente 
Estratégias que poderiam ser adotadas pelo Sol para que
pudesse receber a água em sua casa, sem dor de
cabeça. 

Recursos didáticos: 

Metodologia: Debates 

Contação da história: A casa do Sol e da Lua 
Um conto africano adaptado por Sílvia Moral  
Ilustrado por Ayesha L. Rubio 
Referência: CONTO africano ¨A casa do Sol e da Lua¨.
Produzido por: Lê pra mim? 25 out 2021. 1 vídeo ( 3min e
58seg) Disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=MU_LBw1xZMcn Acesso em: 27 de outubro de 2021

Habilidades a serem trabalhadas com a história
Habilidades conceituais: Elaborar perguntas sobre o
Sistema Solar, questionar sobre os astros e planetas e
identificar qual o maior e qual o menor. 
Habilidades procedimentais: Identificar qual a função do
Sistema Solar e de cada astro que o compõe. 
Habilidades atitudinais: Refletir sobre a formação do
sistema solar e como o movimento da Terra influencia em
nossa vida. 

O que observar na história
Durante a história, dar ênfase aos pontos principais que
serão debatidos pelos alunos para se alcançar os objetivos
da aula.  Deve-se observar: 

https://www.youtube.com/watch?v=MU_LBw1xZMcn
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Distinguir os tipos de poluição, suas consequências, e
quais as ações que cada indivíduo tem e deve ter em
meia a natureza para preservá-la. 

Identificar os tipos de poluição; 
Relacionar as atividades dos homens e consequências
de suas ações em decorrência da poluição na
natureza; 
Identificar quais são as ações que cada indivíduo deve
ter para proteger a natureza, bem como, respeitá-la;
Desenvolver o senso crítico, refletindo que a natureza
não é menor que nós, que somos parte dela e não
dona dela.

Poluição
Homem e natureza 
Preservação do ambiente 
Ações humanas 

Ementa da aula 

O plano de aula tem como intuito, a partir da história
“Quem vai salvar o mundo", de Ruth Rocha, desenvolver
nos alunos uma reflexão crítica sobre a poluição. O
objetivo é que os estudantes saibam os tipos de poluição
que existem no mundo, relacionando-os às atividades
humanas. Em conclusão, ampliar nos indivíduos o
reconhecimento das ações que as pessoas devem ter em
relação a natureza, assim, formando serem cuidadosos e
preocupados com o meio ambiente. 

Tema da aula

Conceituando a poluição

Objetivo geral da aula

Objetivos específicos 

Habilidades
(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais
que ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões,
indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico
etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para
esses problemas. 

Competências: 
Diferentes tipos de poluição 

Conteúdo programático

Caroline de Lourdes Romão Lázaro
Joice de Cássia Figueiredo
Renata Trindade Guedes 

Poluição
Homem e natureza 
Preservação do ambiente 
Ações humanas 

Desenvolvimento do tema

Introdução da aula – expor o tema da aula – 5 minutos.

Desenvolvimento do tema da aula expositiva dialogada:
30 minutos. 

Apresentação do texto e discussão relacionada aos
pontos constantes no Conteúdo  Programático – 5
minutos.

Conversa das questões envolvendo o contexto da
história e a poluição. 15 minutos 

Encerramento pelo professor – 10 minutos.

Recursos didáticos:
Material impresso (Historia, pesquisas para o seminário),
computador, projetor multimídia.

Metodologia:

Aula expositiva com o auxílio da história “Quem vai
salvar o mundo?"
Seminário (para os alunos relatarem quais os problemas
enfrentado com a poluição no bairro da escola e no
bairro que residem) 

Contação da história: Quem Vai Salvar A Vida? 
Ruth Rocha
Referência: ROCHA, Ruth. Quem vai salvar a vida?.
1°edição. FTD. São Paulo - 2009. Disponível em:
https://smenf.files.wordpress.com/2020/09/quem-vai-
salvar-a-vida2.pdf. Acesso em: 15 de outubro de 2021.

https://smenf.files.wordpress.com/2020/09/quem-vai-salvar-a-vida2.pdf
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A percepção da filha e a atitude de seu pai;
A falta de conhecimento de seu pai em relação a poluição;
O que os pais entendem por preservação e cuidado;
Os benefícios após a conversa do pai com a filha; 
Quais as estratégias adotadas por eles? 

Cuidar do meio ambiente não é somente não arrancar árvores;
Restos de comidas podem ser reutilizados; 
Não é só colocar um adesivo “defendam o meio ambiente”, precisa ser colocado em prática. Mais
do que falar e pregar algo, devemos praticar; 
Não se pode sujar a rua que é de todos;
O que é ecologia e ecologicamente correto.

Habilidades a serem trabalhadas com a história

Habilidades conceituais – Elaborar uma discussão com os alunos sobre o que seja meio ambiente,
os elementos naturais, natureza. A relação dos seres humanos com essa natureza ao longo da
história, como isso se modificou e porque se modificou. Como também o que seja ecologia e seu
papel. 

Habilidades procedimentais – Identificar com a leitura e com as pesquisas para realização do
seminário, que o planeta tem uma vida, devemos cuidar e respeitá-lo. Assim, verificar como estão
sendo as ações dos seres humanos em relação ao cuidado com a natureza, quais as consequências
que isso acarreta a nós, ao meio ambiente, ao mundo.

Habilidades atitudinais – Refletir sobre nossas ações, sabendo como devemos nos comportar
sobre as nossas atitudes e as demais pessoas no mundo e com o mundo. 

O que observar na história 

Alguns temas que podem ser desenvolvidos

Com base no contexto apresentado por meio da história “Quem vai salvar a vida?”, alguns pontos
podem ser trabalhados como: 
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Habilidades: aprofundar as habilidades dos alunos
para identificar e analisar a situação das áreas verdes
de sua cidade e relacionar essas informações com sua
vivência, para suas ações futuras e cotidianas.
Competências: utilizando a história como instrumento
pedagógico, e fazendo uma vivência prática, ativa-se
nos alunos o aprendizado de como saber escolher a
área verde correta, para cada ação e função praticada,
as quais serão utilizadas como base para os demais
conteúdos direcionados para áreas verdes no Brasil e
no mundo.

Estudando áreas verdes
Observando e descrevendo as áreas verdes
 Áreas verdes à sua volta

Abertura da aula – 10 minutos – para apresentação do
tema e objetivos da aula. 

 Desenvolvimento do tema da aula com aula expositiva
dialogada: 30 minutos. Deixe que pensem a respeito e
anote as observações para discussão ao longo da aula.
Estimule-os a pensar sobre as diferenças das áreas
verdes, questione os alunos, investiguem o que eles já
trazem a respeito deste tema. Instigue a imaginação
dos alunos com a pergunta: Quais tipos de ações
podemos desenvolver nas áreas verdes e quais as
diferenças da área verde urbana para rural?

Ementa da aula 
Estudando, observando e descrevendo áreas verdes,
urbanas e rurais à sua volta.

Tema da aula
Escolha correta de área verde, para cada tipo de ação.

Objetivo geral da aula
Distinguir áreas verdes, urbanas e rurais, identificar para
que servem no Brasil e no mundo.

Objetivos específicos 

Conteúdo programático

Desenvolvimento do tema:

Amanda Costa Da Silva
Letícia Aparecida Silva

Contação da história com ênfase nos pontos
propostos no  Conteúdo Programático – 10 minutos.
Debate das questões envolvendo o contexto da
história, visitação da área verde da escola – 30
minutos.
Distribuição de materiais de pesquisa, com sala em
grupos, vídeos para ajudar nas respostas dos alunos
nas questões perguntadas na história - 40 minutos. 
Intervalo - 30 minutos. 
Comunicação e mobilização dos alunos para um
acampamento na prática e separação das funções de
cada grupo - 60 minutos.
Encerramento da aula pelo professor – 15 minutos.
Planejamento do acampamento - 20 dias
Realização do acampamento 2 dias - um final de
semana.
Processo avaliativo: realizar a montagem de um e-
book, com as descobertas dos alunos através de
pesquisas e atividades com vivência na prática de um
acampamento partindo de uma história fictícia que
se transformou em realidade.

Recursos didáticos
Materiais de pesquisa destinados ao tema e objetivos da
aula, materiais de papelaria, material impresso (história
e planejamento do acampamento), computador, projetor
de multimídia, celular.  

Metodologia
Aula expositiva com o auxílio da história “O
acampamento” e Visita técnica.
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O acampamento
 

Amanda Costa Da Silva
Letícia Aparecida Silva

A turma do 5º ano da Escola Saberes decidiu fazer um
acampamento logo no início do ano para uma
interação melhor com os novos colegas.

A professora adorou a ideia, decidiu participar e
ajudar os alunos na escolha de uma área verde para o
acampamento.

Deram uma volta nas proximidades da escola,
observaram algumas áreas verdes urbanas, os alunos
foram para casa e prestaram atenção nas áreas verdes
nas redondezas...
Porém decidiram fazer o acampamento no rancho da
professora, uma área verde rural, próxima à cidade.

Chegando lá, cada um armou sua barraca numa
clareira à beira de um riacho. Durante o dia,
percorreram trilhas, tomaram banho no rio e se
divertiram bastante. À noite, acenderam uma fogueira
e contaram histórias à beira da fogueira, até que o
sono chegou.

Quando o dia amanheceu, ao sair das barracas, em
conversa com a professora, perceberam diversas
diferenças naquela área verde rural da área verde
urbana que estavam querendo acampar. A turma
então ficou se perguntando, para o que é destinada
cada área verde? Por que o correto é acampar em
área rural e não na área urbana? Todas as áreas
verdes são parecidas com a da nossa cidade? Como
são as dos outros estados? E fora do Brasil, também
tem áreas verdes? Como elas são?

Percepção da área verde rural da área verde urbana.
Conhecimento dos alunos com as diferenças de
áreas verdes.
Benefícios que pode obter de cuidar dessas
respectivas áreas, sabendo assim qual o lugar exato
para cada ação.
Produção de grande escala: o que teria acontecido
com as crianças se eles estivessem acampados em
um local onde não conheciam, sendo em áreas
urbanas a prefeitura poderia tirá-los e não poderiam
fazer fogueiras e ainda poderia haver assaltos . 
Com os estudos das crianças e com as pesquisas
realizadas e também com a aplicação prática da
história, eles notaram as diferenças dos
acampamentos. 

Habilidades a serem trabalhadas com a história

Habilidades conceituais: Elaborar perguntas sobre as
áreas verdes urbanas e rurais na região, se conhecem
alguma e questionando qual fica mais perto ou mais
longe .

Habilidades procedimentais: Identificar o local para o
acampamento e tomar a decisão de como iremos chegar
até lá, o que levaremos de necessário , se o local é
seguro.

Habilidades atitudinais: Neste aspecto, a história
apresenta um cenário que permite refletir sobre as
várias áreas para acampamentos e podendo assim
instigar como preservar aquele determinado local, quais
os benefícios trazem o contato com a natureza para o
ser humano. Tanto na área urbana ou rural é necessário
a conscientização e a preservação do local, jogando lixo
no lixo, apagando as fogueiras, cuidando das árvores . 

O que observar na história

Durante a contação da história, enfatizar os pontos que
serão debatidos com os alunos para se atingir os
objetivos da aula. Devem ser observados os seguintes
pontos na história:



ABP



Eiiii!!! Vamos renovar a educação?
O que acha de desenvolver em seus
alunos atitudes, conhecimentos e

habilidades?
 

Este capítulo irá te proporcionar um
gosto pela aprendizagem vívida, por

meio da metodologia de Aprendizagem
Baseada em Problemas (ABP) ou Problem

Based Learning (PBL). 
 

O objetivo é partir de problemas e
situações reais, em que seus alunos vão

aprender de forma autônoma e
participativa e suas aulas serão um

sucesso!
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Reconhecer a importância da alimentação e prática de
exercícios físicos para o funcionamento do nosso
organismo.
Promover o consumo de frutas, verduras e legumes.
Identificar alimentos saudáveis e não saudáveis. 

(EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com
base nas características dos grupos alimentares
(nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais
(atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a
manutenção da saúde do organismo.
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios
nutricionais (como obesidade, subnutrição etc.) entre
crianças e jovens a partir da análise de seus hábitos
(tipos e quantidade de alimento ingerido, prática de
atividade física etc.).

Internet
Equipamentos para a reprodução do vídeo
Textos impressos
Papel e caneta ou lápis
Cartolina e canetinhas
Post its
Impressão da cartilha: Uma alimentação Gostosa de
Verdade…  

Assunto: Hábitos alimentares 
Tema da aula: As consequências da má alimentação
Turma: 5° ano Fundamental 1 (anos iniciais) 
Disciplina: Ciências

Justificativa:
O tema é importante, pois contribui para a construção e
conscientização dos hábitos alimentares, principalmente
diante de nosso cenário atual, em que houve grande
aumento de consumo de alimentos industrializados e a
junção da não prática de exercícios físicos.

Objetivos:

BNCC: Vida e evolução - Hábitos alimentares

Duração da aula ou projeto: 1 bimestre

Materiais necessários: 

Jéssica Hendiara Almeida Nunes
Marcyelle Pamela da Silva 

Rafaela Maria da Silva 

Como é a alimentação de vocês e o que mais gostam
de comer?
Vocês conhecem alguma criança que tenha alguma
das doenças citadas no texto e no vídeo?
O que nós podemos fazer para ajudar as crianças
que se alimentam mal, para que elas não
desenvolvam estas doenças?

Materiais de referência separados com
antecedência pelo professor:

Texto: 8 doenças causadas pela má alimentação na
infância
ZANIN.Tatiana. Tua Saúde. 8 doenças causadas pela má
alimentação na infância. março 2021. Disponível em:
https://www.tuasaude.com/doencas-causadas-pela-ma-
alimentacao-infantil/ Acesso em: 13 de out de 2021

Video: Vítimas da obesidade
VÍTIMAS da obesidade: crianças estão com doenças
típicas de adultos.Produzido por Hoje em dia. 01 de
março de 2017. 1 vídeo (6 min e 41s) Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=1ycQko1X5RM&t=3s
Acesso em: 13 de out 2021

Situação-problema
Como ajudar as crianças a não terem doenças por conta
de uma má alimentação? É possível ter uma alimentação
gostosa comendo alimentos saudáveis?

Com base nos texto e no vídeo apresentado, será
desenvolvida a situação problema para guiar a turma.
No vídeo, são apresentadas histórias reais de crianças
que desenvolveram doenças por consequência de uma
má alimentação.

Desenvolvimento
O que os alunos farão no 1º passo?
Leitura do texto e apresentação do vídeo 
Neste primeiro momento, será apresentada às crianças
a situação problema e será realizado o registro das
questões levantadas por toda turma. O ideal é que a
turma seja dividida em grupos e que cada criança
escreva uma questão e compartilhe com o restante.
Depois de compartilharem as respostas, listam as
principais questões da turma ou grupos.
Algumas possíveis questões:

https://www.tuasaude.com/doencas-causadas-pela-ma-alimentacao-infantil/
https://www.youtube.com/watch?v=1ycQko1X5RM&t=3s
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Como eu posso ajudar meu colega a se alimentar
melhor?
Minha alimentação me trará quais consequências boas
ou ruins? 
Como fazer a troca de alimentos ‘’gostosos’’ por
saudáveis?
É possível ter uma alimentação gostosa comendo
alimentos saudáveis?

O que os alunos farão no 2º passo?
Neste segundo passo os alunos irão identificar os
problemas. Quais as consequências da má alimentação? 
Os alunos vão pesquisar sobre o assunto.
A má alimentação pode levar ao colesterol elevado entre
outras doenças cardiovasculares, a obesidade levando a
difícil respiração e a dificuldade para locomover em
alguns casos, e o diabetes .  

O que os alunos farão no 3º passo?
Neste terceiro passo, os alunos irão fazer uma troca de
conhecimentos.
Eles poderão agora apresentar suas pesquisas e fazer
discussões e levantamentos de possíveis soluções.
Em uma roda de conversa, os alunos irão discutir,
levantando os conhecimentos prévios, que eles têm sobre
o problema, respeitando a opinião de cada aluno. 
Nesta etapa, eles continuaram divididos em grupos, após
discutirem as ideias, cada grupo apresentará uma solução

O que os alunos farão no 4º passo?
Neste quarto passo, a professora junto com a turma fará
um resumo de toda discussão, resumindo as informações
e as possíveis soluções apresentadas pelos grupos de
alunos e apresentarão possíveis diagnósticos diante as
soluções por eles propostas.

O que os alunos farão no 5º passo?
No quinto passo, a professora apresentará novos pontos
e temas que ainda não foram identificados, e os alunos
estudarão e pesquisarão para resolver a situação
problema.
Pontos que podem ser apresentados:

Observação: Todas as questões aqui apresentadas devem
direcionar as crianças para a criação da cartilha, caso ela
seja confeccionada.

Apresentações das pesquisas e soluções
Os alunos podem elaborar uma cartilha com as
soluções apresentadas por eles, e disponibilizar para
a comunidade sobre os problemas relacionados à
má alimentação
Criatividade e finalização da proposta

O que os alunos farão no 6º passo?
No sexto passo, os alunos trazem as novas informações
e pesquisas para discutirem com o grupo. Cada grupo
deverá fazer associações entre essas descobertas até
chegar a uma conclusão que leve ao andamento da
situação problema.

O que os alunos farão no 7º passo?
Neste último passo, o professor pode pedir que todos os
grupos apresentem novas propostas para a solução da
situação-problema ou apenas que adaptem ou
melhorem as propostas já apresentadas. Incluindo nesta
apresentação a proposta final do grupo.
A professora pode pedir que juntem todas as pesquisas
e soluções apresentadas e propor a confecção de uma
cartilha para a comunidade.

Avaliação
A avaliação deve ser processual e contínua, e através
dos processos: 
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Pesquisar sobre o assunto, 
consultar os professores familiares ou até mesmo
donos de postos de gasolina para obter mais
informações sobre a alta do preço, 
buscar justificativa e soluções possíveis para
solucionar, 
entender as divergências e assim estar ciente sobre o
tema.

Celular
Calculadora
Folhas sulfite
Cartolinas
Fotos
Lápis
Borracha
Canetas
Canetinhas
Lápis de cor
Tintas
Pincel
Materiais de pesquisa
Projetor

Especificidades
Os impactos da alta do combustível em Alfenas
5º ano do Ensino Fundamental
Projeto Interdisciplinar (Ciências, Matemática e Geografia)

Justificativa
O tema proposto está diretamente ligado à realidade em
que vivemos, diante disso foi observada a necessidade de
se ter um olhar mais atento, visto que o problema da alta
do combustível está causando fortes impactos na vida de
professores e alunos.

Objetivos

Duração da aula ou projeto
30 Dias

Materiais necessários

Amanda Costa da Silva
Leticia Aparecida Silva

Thaís Aparecida Fernandes Borges Alexandre
 

Materiais de referência separados com
antecedência pelo professor

Petrobras. Preços de venda de combustíveis. Disponível
em: 
https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/precos-
de-venda-de-combustiveis/?gclid=Cjw. Acesso em: 13 de
outubro de 2021.

Minaspetro Afinal o que o dono do posto precisa fazer
para ter sucesso. Blog 30 de janeiro de 2019. Disponível
em :
http://minaspetro.com.br/blog/2019/01/30/afinal-o-que-
um-dono-de-posto-de-combustivel-deve-fazer-para-ter-
sucesso/. Acesso em: 13 de outubro de 2021.

G1. Disparada de preços etanol e gasolina estão entre
principais altas em 12 meses, veja 50 itens que mais
subiram. 10 de novembro de 2021 . Disponível em:
https://g1.globo.com/google/amp/economia/noticia/2021
/11/10/disparada-de-precos-etanol-e-gasolina-estao-
entre-principais-altas-em-12-meses-veja-50-itens-que-
mais-subiram.ghtml. Acesso em: 13 de outubro de 2021 .

Situação-problema
Gasolina nas alturas, até quando o preço do combustível
vai subir na cidade de Alfenas: visto que professores e
alunos estão faltando frequentemente as aulas, afetando
diretamente no processo de ensino-aprendizagem,
como contornar essa situação?

https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/precos-de-venda-de-combustiveis/?gclid=Cjw
http://minaspetro.com.br/blog/2019/01/30/afinal-o-que-um-dono-de-posto-de-combustivel-deve-fazer-para-ter-sucesso/
https://g1.globo.com/google/amp/economia/noticia/2021/11/10/disparada-de-precos-etanol-e-gasolina-estao-entre-principais-altas-em-12-meses-veja-50-itens-que-mais-subiram.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/economia/noticia/2021/11/10/disparada-de-precos-etanol-e-gasolina-estao-entre-principais-altas-em-12-meses-veja-50-itens-que-mais-subiram.ghtml
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Houve alta do combustível quase todos os dias;
Os combustíveis mais usados são etanol e gasolina;
Teve diferenças de um posto para outro, mesmo
sendo do mesmo dono ou bandeira;
Dependendo da bandeira tem uma diferença
considerável;
A alta do combustível não atinge somente a
comunidade escolar;
Alguns conhecidos e familiares almoçam no emprego
para economizar combustível;
Optam por álcool se a diferença compensar;
Dão preferência para empregos que oferecem vales-
transportes.

Desenvolvimento

O que os alunos farão no 1º passo?
A professora apresenta o tema, conversa sobre a alta da
gasolina, na cidade de Alfenas explica que a falta
recorrente dos alunos afeta tanto os ausentes quanto os
presentes, pois ela não consegue atingir o objetivo da
aula, explica sobre sua falta, pois com a alta várias vezes
no mês da gasolina, o dinheiro que ela reservou não foi o
suficiente, porque nunca se sabe o valor correto para
reservar para o mês todo.

O que os alunos farão no 2º passo?
Com os alunos divididos em grupos, durante uma semana,
cada grupo ficará responsável por visitar dois postos de
gasolina em diferentes bairros da cidade, para trazer
informações referente a valores do combustível, e fará
uma pesquisa com familiares e conhecidos para saber
qual é o combustível mais usado entre eles, quais opções
tem para economizar, se esta questão da alta do
combustível atinge a todos ou somente alunos e
professores da escola.

O que os alunos farão no 3º passo?
Com os valores e pesquisa em mãos, os grupos
apresentam seus dados sobre suas pesquisas, discutem
em sala, ouvem as opiniões dos outros colegas e
problemas apresentados.

O que os alunos farão no 4º passo?
Com as discussões, a professora pede que cada grupo
faça um resumo e pontue alguns questões para uma nova
discussão coletiva:

O que os alunos farão no 5° passo?
Com o resumo em mãos e a mente mais centrada para o
problema, os alunos fazem individualmente uma pesquisa
aprofundada e entrevistam alguns donos e gerentes de
postos de combustíveis sobre cada ponto descoberto no
passo anterior e, com isso, descobrem pontos ainda não
identificados, que os alunos precisam estudar melhor
para resolver o problema. O professor direciona os alunos
para alguns sites, reportagens a respeito de alguns
pontos que foram descobertos pelos alunos nesta
entrevista, como estes:

Impostos governamentais;
Diferenças de tipos de bandeiras e postos sem
bandeiras;
Em MG o imposto é mais alto;
Postos mesmo sendo do mesmo dono tem que haver
diferenças de valores;
Postos com bandeiras tem o valor do combustível
mais alto;
A gasolina contém álcool;
A diferença do álcool pra gasolina tem que
ultrapassar 70%
Os donos dos postos decidem os valores de seus
lucros;
Os valores mudam constantemente em todo o Brasil,
e não somente em Alfenas.

Carona coletiva, com revezamento;
Ir de bicicleta ou caminhando, (levar troca de
roupas);
Almoçar no emprego/colégio;
Optar por transporte coletivo.

O que os alunos farão no 6° passo?
Os alunos farão uma nova pesquisa individual, desta vez,
sem auxílio da professora, sobre algumas das opções
das formas de economia para comprovar sua eficiência,
podendo assim dar dicas realmente eficientes. Algumas
das opções até o momento já pré selecionadas são:

O que os alunos farão no 7º passo?
O professor neste momento entrega todos os estudos
feitos pelos os alunos, como resumos, cartazes,
pesquisas individuais e elabora com eles uma linha do
tempo com fotos das apresentações, para retomar
alguns pontos.
Todos os membros dos grupos trazem suas informações
e descobertas, discutem e identificam o que será útil
para o fechamento do projeto com a solução do
problema.
Para finalização, será produzido pelos alunos um canal
no Youtube, onde terá todas as pesquisas, entrevistas,
esclarecimentos, e algumas soluções para economia de
combustível. 
O canal será apresentado pelos alunos em uma
confraternização de fim de ano escolar, onde haverá
encontro de professores, alunos e convidados, e
divulgado nas redes sociais.
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ABP -  PBL
Plano de aula

Compreender o que é ansiedade e quais as suas
consequências.
Desenvolver conhecimento a ponto de poderem
compartilhar com o próximo.

Especificidades
Tema: Saúde mental na pandemia 
Turma: Ensino Fundamental I - 5° ano
Disciplinas: Português, Matemática, Artes, Geografia e
História

Justificativa
A aula tem como relevância o fato de desenvolver
competências, em que o sujeito saiba lidar consigo
mesmo, com seus sentimentos, inseguranças, medo.
Assim, identificar esses sentimentos e entender o que é
ansiedade, quais as consequências dessa reação no corpo
humano. Além de proporcionar espaço de segurança para
se abrirem sem julgamentos. A dialogarem com o outro
como também com familiares e pessoas de confiança.
Uma vez que esse momento pandêmico agravou o
transtorno de ansiedade.

Objetivos

Duração da aula ou projeto
Um semestre 

Materiais necessários
Papéis e canetas para anotações, textos impressos sobre
o tema, revistas com entrevistas, livros para pesquisas,
internet, computador ou celular conectado à internet para
pesquisas e registros de anotações, programas como:
navegador para as pesquisas, editores de textos, editores
de imagens, projetor monitor para apresentar os
trabalhos, página na rede social "instagram" para o
produto final.

Caroline de Lourdes Romão Lázaro 
Joice de Cássia Figueiredo 

Renata Trindade Guedes 
 

De quais maneiras poderíamos abordar e amenizar o
transtorno de ansiedade no atual contexto?

Materiais de referência separados com
antecedência pelo professor:

BARRETO, Clara. Ansiedade é o transtorno mais comum
entre os brasileiros durante a pandemia. Disponível em:
https://pebmed.com.br/ansiedade-e-o-transtorno-mais-
comum-entre-os-brasileiros-durante-a-pandemia/amp/
Acesso em: 03 de novembro de 2021. 

PRONIN. Tatiana. Ansiedade: Sintomas físicos e
psicológicos vão de taquicardia à insônia. 17 de julho de
2018. Disponível em:
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/
07/17/ansiedade-o-que-e-quais-os-tipos-os-sintomas-e-
tratamentos-mais-eficazes.htm Acesso em: 03 de
novembro de 2021.

SANTOS, Maria Tereza. O que é, sintomas físicos e
psicológicos e tratamento. 10 de março de 2021.
Disponível em:
https://saude.abril.com.br/medicina/ansiedade-o-que-e/.
Acesso em: 03 de novembro de 2021. 

Situação-problema
Referencia vídeo: FANTÁSTICO. Globo Play. O Brasil tem o
maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade no
mundo. Exibido em 6 de dezembro de 2020. Disponível
em: https://globoplay.globo.com/v/9079952/. Acesso em:
03 de Novembro de 2021.

Vai ser apresentada a reportagem até 4:18 e em seguida
apresentar a pergunta central: 

https://pebmed.com.br/ansiedade-e-o-transtorno-mais-comum-entre-os-brasileiros-durante-a-pandemia/amp/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/07/17/ansiedade-o-que-e-quais-os-tipos-os-sintomas-e-tratamentos-mais-eficazes.htm
https://globoplay.globo.com/v/9079952/
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Desenvolvimento

O que os alunos farão no 1º passo?
Iremos apresentar para os alunos a situação/problema.
Em seguida, orientá-los a realizarem uma leitura sobre o
tema e a fazerem anotações sobre o que acharem
importante destacar. Perguntas sugeridas pelo professor
para discussões em sala:
1 - Vocês sabem o que é ansiedade?
2 - O que vocês acham que pode ser o transtorno de
ansiedade?
3 - Como identificá-la? 
4 - Vocês conseguem identificar como está a saúde
mental das pessoas de sua região?
5 - Como a pandemia influenciou na saúde mental das
pessoas?

O que os alunos farão no 2º passo?
Nesse momento, com os grupos já montados, solicitamos
que os alunos compartilhem as perguntas listadas por
seus membros e as escreva no quadro até obter uma
grande lista de perguntas para toda a classe. Desta forma,
iremos afunilar as perguntas até chegarmos em um o
problema central a ser resolvido, determinado pelos
alunos.

O que os alunos farão no 3º passo?
Compartilhamento de informações prévias do grupo a
partir da situação/problema e das questões norteadoras.

O que os alunos farão no 4º passo?
Nessa etapa, o aluno secretário irá fazer os registros,
listando os conhecimentos, informações sobre as
discussões levantadas até o momento.

O que os alunos farão no 5° passo?
Agora é hora de os alunos começarem as pesquisas que
serão realizadas com o auxílio da internet, revistas,
entrevistas, e com a mediação dos professores das
outras disciplinas. 
Na aula de matemática serão desenvolvidos gráficos
com as pesquisas de dados, tabelas de porcentagens
para saber sobre os números de pessoas com
transtorno de ansiedade, como a pandemia afetou e
pesquisar também como era a ansiedade nas pandemias
anteriores.
A aula de Português auxiliará na interpretação dos
textos e na ortografia na criação do produto final. 
Na aula de Artes, será feito o desenvolvimento dos posts
para o produto final.
Na aula de História, a pesquisa para saber como eram as
pandemias anteriores. 
Na aula de Geografia, a pesquisa para saber como anda
a saúde mental das pessoas que moram na mesma
região do aluno e em outras regiões.

O que os alunos farão no 6° passo?
Nessa fase, os alunos vão coletar todos os dados que
foram encontrados e discutirem entre eles, para
tentativa de uma resolução. Assim, desenvolver mais
pesquisas caso seja necessário.

O que os alunos farão no 7º passo?
A partir das pesquisas e discussões dos grupos, a
solução encontrada foi uma criação de uma página em
uma rede social (Instagram) para divulgar informações,
curiosidades, tirar dúvidas com posts criativos e
interativos, como forma de levar informação e abordar
sobre o transtorno de ansiedade na tentativa de que as
pessoas sabendo o que é ansiedade possam amenizá-
las.

Avaliação
Processual e contínua, avaliando todo o processo, o
interesse e desenvolvimento das pesquisas. E será
avaliado também o produto final, o empenho e
engajamento nos posts do Instagram.



Prática de campo



Vamos vivenciar espaços fora da sala de
aula? Pode ser aí mesmo, pertinho de você!

A surpresa deste capítulo é...
A Prática de Campo!

 
Acompanhe a gente nessa experiência e
verá como é maravilhoso estimular os

sentidos de forma lúdica e interativa com
seus educandos.

Vamos despertar nessas mentes a
capacidade de aprender, o

desenvolvimento do raciocínio lógico e
ainda praticar a experiência de torná-los

cientistas!
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PRÁTICA DE CAMPO
Plano de aula

Vivenciar na prática como as plantas se desenvolvem, para além do que os livros didáticos apresentam. 
Identificar como é difícil o processo de desenvolvimento das plantas 
Compreender como a água e a luz são fundamentais para o desenvolvimento e sobrevivência das plantas.  

Planejamento e execução da experiência (atividade).  
Coletas de dados da experiência, no qual mostra como a planta se desenvolve sem água, a outra sem luz e por último com
ambos os componentes. 
Identificação da importância e do processo das plantas, assim sendo capaz de reconhecer o cuidado, e como é demorado o
desenvolvimento das plantas. 

Ciências - 1°ano
Proposição: Observar como as plantas são cultivadas em uma estufa, bem como a importância da água e luz no crescimento
dessas plantas, identificando o manejo do cuidado para que elas se desenvolvam.  
 
Comportamento Inicial ou de Entrada - O aluno deve: 

Comportamento Final ou de Saída - Previsão de respostas do aluno: 

Caroline de Lourdes Romão Lázaro
Jéssica Hendiara Almeida Nunes 

Joice de Cássia Figueiredo 
Renata Trindade Guedes 

 

Identificar as formas de provimento econômicos. 
Deverá descrever as formas de atividades (serviço) em ambos os locais. 
Identificar as formas de comunicação e deslocamento das pessoas nesses locais.

Planejamento e execução da feira (atividade).  
Apresentação com registros fotográficos; cartazes com dados contendo informações em relação ao manejo e provimento
dos alimentos; exposição dialogada.
Descrição de como campo e cidade sobrevivem e se interligam nessa busca por sobrevivência. 

Geografia - 4°ano
Proposição: Observar e reconhecer aspectos do campo e cidade, através de uma fazenda e comércio local, sua ligação tendo
em consideração a economia, informações, o fluxo de pessoas.

Comportamento Inicial ou de Entrada - O aluno deve: 

Comportamento Final ou de Saída - Previsão de respostas do aluno: 

Observar como foi o início e organização do plantio do café
Desenvolver a reflexão crítica frente às mudanças que o café - de origem europeia – repercutiu em nossa sociedade e
nossos modos de viver Brasileiro.
Compreender como foi a evolução nas formas de manejo e cultivos.

Planejamento e execução da apresentação dos resultados das pesquisas (atividade). 
Pesquisa na família, sobre relatos de antepassado, procurando “casos”, outras formas de plantios, e como isso influenciou
nessa família. E assim, montar um museu na própria sala de aula com os resultados dessa pesquisa. Caso queiram poderá
ser exposto objetos antigos, de origem histórica. 
Desenvolver o conhecimento e percepção nas formas de influências que outras culturas advinda com o café, se interligam,
com as nossas. E como a sociedade prosseguiu com essas práticas, integrando-as.

História - 5°ano
Proposição: Compreender e respeitar a diversidade cultural, social e histórica; identificar como sua realidade funciona e nesse
caso como o plantio e colheitas do café influenciam essa organização de sociedade, e como o Museu Centro do Café conta
essa história. 

Comportamento Inicial ou de Entrada - O aluno deve: 

Comportamento Final ou de Saída - Previsão de respostas do aluno: 
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PRÁTICA DE CAMPO
Plano de aula

Brincar 
Analisar 
Localizar 

Podcast com áudio das crianças contando sua experiência 
Pintura do Parque dos Sonhos

1º ano (6 anos) Geografia 

Estrutura dos Parquinhos Infantis 
Os parques infantis da sua cidade são bem estruturados?

Campo: parquinho 

Objetivo: identificar a segurança dos brinquedos e do ambiente 

Produtos

Amanda Costa da Silva
Letícia Aparecida Silva

Thaís Aparecida Fernandes Borges Alexandre 

 Vocês conheciam as brincadeiras que foram apresentadas? se sim quais?
 Vocês já brincaram com essas brincadeiras?
 Onde essas brincadeiras aconteciam? e hoje acontecem como antigamente?
 Quais dessas brincadeiras podem ser realizadas dentro de casa ?

Perguntas respondidas 
Brincadeiras que conheceram 
Fotos realizando as brincadeiras

4º ano (9 anos) Artes 

Brincadeiras antigas 
Como eram as brincadeiras de antigamente?

Campo: asilo 

Objetivo: comparar brincadeiras do passado com as atuais

Relatório 

Tirar fotos 
Coleta de dados 
Quais cidades são banhadas? 
O que acontece quando as comportas abrem e fecham?

Relatório: coleta de dados com foto 
Vlog (vídeo registrando os momentos importantes)

5 ºano (10 anos) Ciência 

Energia Hidrelétrica 
Como a água se transforma em energia 

Campo: Hidrelétrica de Furnas 

Objetivo: compreender como é possível produzir energia através da água 

Produtos
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PRÁTICA DE CAMPO
Plano de aula

(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem
etc.) que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que vivem.
(EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas em geral.

Conhecer a importância das árvores para o ecossistema e nossa sobrevivência.
Ser capaz de ajudar o meio ambiente e fazer o replantio das espécies necessárias e conhecer um pouco da nossa região.

Qual espécie se destaca em maior número em nossa região ?
Como o clima pode contribuir para que isso aconteça ?
Há alguma espécie que pode estar em menor número ?

fazer um levantamento de qual espécie de árvore mais se destaca em nossa região.
levantar espécies que poderia ter em maior número.
levantar qual espécie precisa ser plantada.
verificar os fatores que levaram essa espécie a ter um declínio.

Disciplina: Ciências
Foco: Tipos de árvores da nossa região
Idade: 2° ano do Ensino Fundamental (anos iniciais)
Habilidades BNCC:

Objetivos:

Orientações para a realização da prática de campo:
1- Anote as seguintes condições:

2- Examine os dados obtidos e busque:

Marcyelle Pamela da Silva
Rafaela Maria da Silva

Victor Cordeiro dos Santos
 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações
artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira,
incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário
e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.

Observar e compreender os tipos de artes e artistas que há nas ruas para definir os diferentes tipos e influências culturais.
Conhecer e valorizar as influências culturais na arte de sua comunidade. Reconhecimento e respeito das categorias que
existem dentro das artes.

Quais os tipos de artistas podemos encontrar nas ruas em nossa região?
Podemos encontrar influências de outras culturas e quais?
As artes de ruas são parecidas com as artes encontradas em galerias, museus e teatros?

Fatores em que a arte de rua e as artes de galerias e museus se identificam e se diferem e por quê?
Identificar o por que outras culturas influenciam na nossa arte.
Com base nos artistas visualizados e observados, descobrir fatores socioeconômicos, como por exemplo a motivação para
fazerem ou se expressarem, é um meio de vida (trabalho) ou apenas diversão e/ou maneiras de expressar o que sentem e
pensam?

Disciplina: Artes
Foco: Artistas de rua da nossa região
Idade: 4° ano do Ensino Fundamental (anos iniciais)
Habilidades BNCC:

Objetivos:

Orientações para a realização da prática de campo:
1- Anote as seguintes condições:

2- Examine os dados obtidos e busque responder:
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(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço
geográfico ocupado.
(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos
(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências
desses patrimônios ao longo do tempo.

Conhecer os monumentos históricos locais como uma forma de pertencimento, levando esse conhecer de maneira
crítica e reflexiva.
Despertar o interesse dos alunos, aguçando suas curiosidades sobre o passado.
Refletir sobre o cuidado que devemos ter com os nossos bens culturais como forma de preservação civilizatória,
enfatizar por meio dessa visita, o quão importante é conhecer, cuidar e valorizar nossos registros históricos.

Tentar observar quais pessoas estão por trás desses monumentos, quais foram os que idealizaram?
Será que esses patrimônios podem ser encontrados em todos os lugares?

Quais monumentos mais te impressionaram?
Qual a importância de cuidar dos nossos monumentos como uma forma de manter a nossa memória e o que
construímos no passado?
Levantar a ideia e a consciência de que é importante conhecer e reconhecer que os nossos patrimônios históricos,
são parte do registro e identidade de uma nação.

Disciplina: História
Foco: Monumentos históricos locais
Idade: 5° ano do Ensino Fundamental ( anos iniciais)
HabilidadeS BNCC: 

Objetivos:

Orientações para a realização da prática de campo:
1- Anote as seguintes condições:

2- Examine os dados obtidos e busque:



A representação
teatral como técnica

pedagógica



Falou em teatro, você logo já pensou em
personagens, figurino, cenário, né?

 
Isso mesmo! Neste capítulo, vamos falar
um pouco do faz de conta, do imaginar-

se outro, de criar situações imaginárias. 
 

Pensando assim em uma atividade
relacionada como assumir papéis
sociais de acordo com o ambiente,

podendo-se entender a atuação como
um meio pelo qual estabelecemos uma

relação com o outro.
 

O que essa técnica exige?
O que significa representar?

 Como aplicar os princípios da Arte
Educação?
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REPRESENTAÇÃO TEATRAL
Plano de aula

Apresentação do tema.
realização de atividades ou dinâmicas para ‘’quebrar o
gelo’’, que sejam direcionadas para a dramatização.
elaborar um diário de bordo individual, que
contenham todas as experiências vividas durante o
processo, o diário além de ser um material para a
avaliação do aluno, pode ser um instrumento para o
aluno se expressar da forma que sentir vontade e
retratar tudo aquilo que aprendeu ou sentiu durante
cada etapa.

A ideia central deste plano de aula é refletir sobre como
se deve trabalhar a representação teatral na escola, para
que o trabalho seja significativo e de aprendizado para o
aluno.

Desenvolvimento do Tema da aula/encenação: 
O tema deve causar efeito sobre o aluno, tem que instigar
a criatividade e a criação.

Objetivos: 
Através do processo o aluno será capaz de atingir não
apenas os objetivos educacionais, como também domínio
afetivo, desenvolver habilidades de comunicação e
vivenciar novas experiências e emoções contribuindo para
o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. O
aluno deve ter autonomia no processo de criação, mesmo
que sob a orientação do professor.

Organização e Trabalho:

Observação: no diário deve conter qualquer forma de
expressão do aluno que remete ao processo. Por isso, ele
sempre será tarefa de casa, para que a criança tenha
liberdade para se expressar após vivenciar.

Marcyelle Pamela da Silva
Heverton Ferreira Alexandre

A professora deve focar em pontos que despertem a
criatividade da criança para desenvolver a encenação
que sua turma fará de acordo com o tema escolhido.
Ampliar o repertório da turma.

Aplicação da técnica de dramatização:

Aquecimento - assistir a peças teatrais ao vivo ou na
internet (assistam peças boas e ruins) e peça o feedback
da turma. A tarefa é descrever tudo que sentiu em seu
diário de bordo.

Experimentação/Dramatização – Divida a turma em
pequenos grupos e, em cada grupo, deve haver plateia e
atores. Nesse momento, de acordo com o tema, cada
grupo de atores irá encenar para o grupo da plateia,
após devem trocar: agora quem era ator passa a ser
plateia e quem era plateia passa a ser ator. O ideal é que
todos saiam de sua zona de conforto e experimentem,
vivenciem o processo. A tarefa será descrever todos os
sentimentos que tiveram durante o processo no diário.

Comentários – após todas as apresentações, abre em
um outro momento uma sessão para comentários, sobre
o que sentiram nas situações vivenciadas por eles.
Tarefa transferir para o diário o que foi abordado
durante os comentários.

Divisão dos papéis da encenação. 
Agora que todos tiveram a oportunidade de
experimentar, é o momento da criação, divida entre a
turma quem serão os atores, autores, diretor(a),
narrador. 
Após a divisão de papéis, os autores se reúnem para
criar o roteiro, com auxílio do professor que tem o papel
de questionar, provocar e instigar o grupo. 
O restante da turma pode dar palpites no roteiro,
auxiliar os autores, de acordo com os questionamentos
da professora. 
Quando o roteiro estiver pronto, o grupo de alunos que
ficou responsável em encenar deve dividir os papéis e
ensaiar. Lembrando que cada ator também deve dar a
sua cara ao personagem que vai interpretar.
O diretor junto com o narrador ensaiam e auxiliam o
grupo de atores. 
O diretor se caso for necessário pode ser o próprio
professor.
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O diário de bordo traz ainda mais significado ao
processo de aprendizagem.

Encerramento - apresentação da encenação produzida
pela turma, se for possível realize a apresentação em um
teatro local e faça os convites à comunidade.

Duração: O ideal é que sejam, no mínimo, 6 aulas, em
média um mês e meio.

Avaliação: A avaliação é processual e contínua e, como
recurso material para avaliar individualmente cada aluno,
o diário de bordo.

Exemplo de um diário de bordo elaborado por mim na
disciplina de artes do Ensino Médio:
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Demonstrar e reconhecer sua autonomia, podendo
assim, ampliá-la
Compreender normas e configurar seus interesses
pela vida social, seu relacionamento consigo e com os
outros.

Saber a identidade da turma e o que ela sabe de Arte.
Como é a turma? São criativos? O que sabem de Arte? 
Já tiveram alguma experiência com Arte, qual e como
foi? 
Qual o entendimento de Arte para o coletivo?

Trabalhar Arte dentro da sala de aula;
Pedir para que o aluno traga para aula algo que goste,
alguma peça, filme, livro;
Pensar em nível alto, ter audácia;
Instigar as realidades dos alunos, para então utilizá-las
e transformá-las em Arte (pedir uma pequena
apresentação de algo do cotidiano deles);
Observar e fazer anotações.

Objetivo: 

MÃO NA MASSA

Passo 1: O professor tem que ter entendimento sobre
Arte.

Passo 2: SONDAGEM 
(1ª aula) Feita geralmente de forma descontraída, em
roda, área externa da escola, deixando o aluno à vontade.
Neste momento, ele faz anotações para utilizar no
próximo passo.

Passo 3: CRITÉRIOS DE PRÉ-CRIAÇÃO
(2ª e 3ª aula) Neste momento você deve apresentar para
os alunos vídeos, teatros, alguma experiência sua, coisas
divertidas que possam ampliar sua sondagem, antes do
texto de criação, precisamos de uma vivência, porque
tudo que o aluno não conhece, ele bloqueia.
Pode ser que o aluno não compreenda o processo. Saiba
que isso é totalmente normal, mas você deve ter claro o
objetivo.

Amanda Costa da Silva
Heverton Ferreira Alexandre

A Arte tem que causar um efeito, algo em alguém e
em você;
A partir do perfil da turma que se inicia essa criação; 
Todos os alunos têm que participar;
Pra ser Arte, tem que criar, nunca pode fazer igual,
sempre tem alguma diferença;
Estimule o aluno para ajudar a criar as cenas;
Tire o aluno da zona de conforto;
Timidez é algo que criamos, então vamos trabalhar
para que apesar da timidez o aluno faça, comece
pedindo ajuda para o aluno tímido;
Amplie a percepção do aluno;
Crie o ambiente;
Não pode “fingir” ser alguém, tem que ser o
"Alguém";  
Sempre retomar a aula anterior, reviver o processo
com os alunos;
O professor deve fazer encenações quando quer que
o aluno mude de comportamento.

Passo 4: CRIAÇÃO
(4ª e 5ª aula - criação, 6ª à 9ª aula - desenvolvimento e
avaliação) Leve seus alunos para um espaço fora de sala
de aula, um lugar onde eles olhem, seja bonito e
aconchegante, com almofadas, tapetes, faça uma
dinâmica para quebrar o gelo.
Nessa fase, você deve acreditar em sua proposta, se não
acredita, não faça, aqui você irá desconstruir o perfeito.
Lembre-se de que você e seus alunos vão criar a
encenação juntos. Neste momento apresente para eles
algumas anotações, nunca responda as perguntas, faça
questionamentos, você deve saber fazer a pergunta
certa para alcançar seus objetivos. 
Entenda que a representação teatral é algo efêmero, ao
longo das aulas vai perceber que a cada dia você vai
estar de um jeito, e seu aluno também, o público sempre
é outro. 

AVALIAÇÃO: montagem de um Diário de Bordo, onde os
alunos escrevem todos os dias suas experiências,
ensaios, podem fazer desenhos, pinturas, colagens,
anotar momentos vivenciados, colar fotos, falar sobre
seus aprendizados e deixar, sempre que tiver, uma
dúvida escrita em uma folha avulsa, para o professor
responder na mesma, e o professor vice-versa, para que
no final dessa experiência seu Diário de Bordo também
seja uma Arte, e que seja entregue para os alunos
juntamente com sua Representação Teatral. 
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