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APRESENTAÇÃO

Estimado professor,
A Secretaria da Educação do Estado do Ceará – SEDUC, por meio da Secretaria
Executiva de Cooperação com os Municípios, através da Coordenadoria de Cooperação
com os Municípios para o Desenvolvimento da Aprendizagem na Idade Certa (COPEM),
tem a satisfação de continuamente elaborar ações e políticas que contribuam com o
aprimoramento do ensino-aprendizagem e com a elevação da qualidade da educação
ofertada no Ensino Fundamental.
Na busca de somar esforços, a Secretaria Executiva de Cooperação com os
Municípios estabeleceu parceria com a Associação Nova Escola em prol da produção
de materiais cada vez mais adequados ao princípio do apoio ao professor para o
melhor desenvolvimento de nossos estudantes.
Dessa forma, SEDUC, Associação Nova Escola, UNDIME-CE, consultores, técnicos
e professores cearenses, com responsabilidade, empenho e dedicação, trabalham
para oferecer um material que promova o direito de aprendizagem das crianças na
idade certa, idealizado à luz do Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC) e
com ênfase na valorização da cultura do Ceará.
Por fim, todos os elementos aqui agregados têm como objetivo precípuo
subsidiar o trabalho docente e cooperar efetivamente no desenvolvimento de nossos
estudantes, com vistas a uma educação que oportunize a todos a mesma qualidade
de ensino, com um aprendizado mais significativo e equânime.
Márcio Pereira de Brito
Secretário Executivo de Cooperação com os Municípios

Cara professora e caro professor cearense,
Este material nas suas mãos é especial. Ele concretiza nosso desejo de apoiar sua
prática e é a maneira que encontramos de estar sempre ao seu lado. Do planejamento
individual às reflexões depois de cada aula, você não está só.
Estão com você os mais de 600 professores e especialistas que contribuíram
para a criação das propostas dos projetos dos Planos de Aula Nova Escola, do Material
Educacional Nacional e do Material Educacional Regional. Os professores-autores
regionais, que são de diversos municípios cearenses, trouxeram suas experiências
e histórias para adaptar as aulas à identidade cultural do estado e ao Documento
Curricular Referencial do Ceará (DCRC).
O conteúdo foi feito de professor para professor porque, para nós da Nova
Escola, são esses os profissionais que entendem como criar as situações e atividades
ideais de ensino e aprendizagem. Temos em comum o mesmo objetivo: fazer com que
todos os alunos cearenses, sem exceção, aprendam e tenham a mais bonita trajetória
pela frente. Vamos juntos encarar esse desafio diário e encantador.
Equipe Associação Nova Escola

CONHEÇA SEU MATERIAL
Língua Portuguesa
A rotina didática de Língua Portuguesa sugerida para as turmas das escolas públicas do
estado do Ceará está estruturada a partir de modalidades organizativas denominadas:
• Atividades permanentes: propostas de atividades realizadas com regularidade: diariamente, semanalmente ou quinzenalmente.
• Sequências de atividades: sequências didáticas de 16 capítulos, constituídas por blocos
de três capítulos sequenciados para cada uma das práticas de linguagem.
• Atividades de sistematização: constituídas por unidades de três capítulos que visam consolidar um determinado conjunto de habilidades ou uma única habilidade.
Sugeridas como estratégias metodológicas, essas modalidades atendem às demandas
do DCRC, tanto em relação às competências e habilidades quanto às práticas de linguagem
(práticas de oralidade, práticas de leitura, práticas de análise linguística e semiótica e práticas
de escrita).
As atividades propostas estão organizadas a partir de práticas de linguagem realizadas
nos diferentes campos de atuação das ações humanas, por meio de diferentes gêneros textuais, que atuam como instrumentos linguísticos e que permitem a participação dos alunos em
diversas interações.
Neste livro, você encontra as atividades permanentes. Nos livros bimestrais, são encontradas as demais modalidades organizativas. Leia mais sobre cada uma delas nas descrições
a seguir.
Atividades permanentes
Em unidades de atividades permanentes, há propostas sugeridas exclusivamente no
Caderno do Professor que podem ser realizadas durante todo o ano letivo, de formas variadas
e em uma frequência constante (por exemplo, diária, semanal ou quinzenalmente). As atividades permanentes visam construir uma rotina a partir de práticas de leitura e escrita com a
turma e, além de trabalhar aspectos formais da Língua Portuguesa, apoiam os alunos também
no desenvolvimento de competências socioemocionais.
Sequências de atividades
Em unidades de sequências de atividades, cada capítulo é iniciado por uma contextualização de como o gênero textual, foco da unidade, realiza-se socialmente. Além dessa contextualização, há espaços para que o aluno exponha o que já sabe, sendo, por vezes, convidado
a realizar uma primeira produção textual oral ou escrita. Desse modo, é possível avaliar quais
conhecimentos os alunos já detêm. A seguir, são exploradas as especificidades do gênero
textual pelo desenvolvimento de atividades que envolvem práticas de leitura/escuta, análise
linguística/semiótica, oralidade e produção de textos. Ao final do capítulo, a produção de textos orais ou escritos é realizada no interior de uma proposta comunicativa, ou seja, os textos
produzidos são divulgados, lidos, comentados e apreciados.
Atividades de sistematização
Em unidades de atividades de sistematização, cada capítulo traz atividades com foco no
desenvolvimento de práticas de análise linguística. Nelas, os alunos são colocados como
protagonistas de um processo investigativo sobre o sistema de escrita alfabética e sobre
as regras ortográficas, de modo a descobrir regularidades, registrar saberes e aplicá-los em
novos contextos.

SUMÁRIO
Atividades permanentes
Atividade permanente 1
Rodas de leitura .................................................................................................................. 6
Atividade permanente 2
Minisseminários ................................................................................................................. 10
Atividade permanente 3
Roda de notícias ................................................................................................................ 14
Atividade permanente 4
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Atividade permanente 5
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UNIDADE
RODAS
DE 1LEITURA
SOBRE A ATIVIDADE PERMANENTE

Esta é uma proposta de atividade permanente para trabalhar rodas de leitura. O campo de atuação priorizado é o artístico-literário.
O objetivo é enfatizar atividades que busquem os efeitos de sentido dos textos multissemióticos, das atividades poéticas, e da brincadeira com a palavra e com a imagem. Os gêneros priorizados são: contos (populares,
de fadas, de assombração etc.), cordel, crônica e texto dramático.
A roda de leitura pode ampliar a fluência e a consolidação da leitura expressiva de modo que, na dinâmica
proposta, os alunos se constituam como mediadores de suas próprias leituras. Dessa forma, buscam-se novas
interações com o livro de maneira prazerosa, entendendo as histórias como fonte de múltiplas informações e,
também, de entretenimento. Por isso, tende-se a compartilhar experiências pelo prazer da leitura, com foco na
função lúdica, de encantamento para com os textos, mas também na criticidade, pela escuta do outro e pelo
diálogo, principalmente por meio da leitura coletiva e compartilhada.
HABILIDADES DO DCRC
EF15LP04

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.

EF15LP14

Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando
recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).

EF15LP15

Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de
encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

EF15LP17

Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página,
distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.

EF15LP19

Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor.

EF35LP01

Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com
nível de textualidade adequado.

EF35LP02

Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais para
leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

EF35LP11

Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando características
regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como características do
uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos.

EF35LP21

Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles
sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.

EF35LP23

Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos
versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido.

EF35LP27

Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens
poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.

EF35LP28

Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas.
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EF35LP31

Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de
metáforas.

EF04LP26

Observar, em poemas concretos, o formato, a distribuição e a diagramação das letras do texto na página.

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
Leitura/escuta (compartilhada e autônoma); performances orais; decodificação; fluência de leitura.

PERIODICIDADE
Semanal.

PASSO A PASSO
1. Sensibilização (reconhecimento da dimensão lúdica do texto literário).
2. Organização do espaço de leitura para exposição das histórias lidas.
3. Estabelecimento de expectativas sobre a obra a ser lida.
4. Leitura e discussão.
5. Registro das impressões.

MATERIAIS
• Livros previamente selecionados, a serem utilizados na atividade.
• Materiais para criação da cenografia do ambiente de leitura (opcional).
• Caderno ou agenda para registro de impressões.

DIFICULDADES ANTECIPADAS
Os alunos poderão apresentar falta de motivação para realizar as leituras ou participar das discussões coletivas, bem
como dificuldade em decodificar o texto ou em expor oralmente as impressões da leitura realizada.

REFERÊNCIAS SOBRE O ASSUNTO
• B
 RAUN, Patricia; VIANNA, Márcia Marin. Rodas de Leitura como Estratégias de Ensino e Aprendizage. In: PLETSCH,
M. D. & RIZO, G. (Org.). Cultura e formação: contribuições para a prática docente. Seropédica (RJ): Editora da UFFRJ,
2010 (p. 59 -66).
• COSSON, R; SOUZA, R. J. Letramento literário: uma proposta para a sala de aula. Caderno de Formação: formação
de professores, didática de conteúdos. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, v. 2, p. 101-108. Disponível em: www.
acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40149/1/Caderno_Formacao_bloco2_vol2.pdf. Acesso em: 2 set. 2021.
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LÍ N G UA PO RT U G U E SA

PASSO A PASSO
Ler é uma arte!
No ambiente em que serão realizadas as rodas
de leitura, os alunos deverão ser distribuídos em círculo ou semicírculo. É importante criar um ambiente
agradável e, se possível, fornecer tapetes ou almofadas para que eles possam se sentar, de maneira
confortável, no chão.
A leitura é uma atividade que todos os alunos
podem apreciar: é prazerosa e estimula a aquisição
de conhecimentos sobre o mundo e sobre si mesmo.
Nesta dinâmica, a proposta é comparar os espaços
de apreciação das artes plásticas e das galerias de
arte com o espaço de compartilhamento de leituras,
com práticas de leitura individual e coletiva.
Desta maneira, crie expectativas de leitura, comentando sobre o caráter estético das obras literárias.
Para isso, entre na brincadeira de curadoria de arte
e comece estimulando a participação. Coloque-se
em evidência primeiro: Se eu pudesse escolher uma
história para colocar em um quadro, em uma moldura,
eu escolheria esta (mostre sua escolha aos alunos e
realize de uma breve paráfrase da história). E continue:
Será que vocês podem trazer para a nossa exposição
de leitura algum livro do qual gostaram muito, que
acharam belo, que poderia virar até uma obra de arte?
Assim, a justificativa de leitura como próxima etapa
da dinâmica é encaminhada.
Nesta fase, como os alunos provavelmente já relacionam elementos verbais e não verbais e os efeitos
de sentido que podem existir entre uma e outra em
textos multissemióticos, indique que compartilhem
elementos do livro, como:
•
•
•
•
•
•

Título da obra.
Nome do autor.
A relação entre o texto verbal e as ilustrações.
Capa.
Gênero.
História interessante.

Uma verdadeira obra de arte!
Selecione e realize uma leitura prévia da obra a
ser lida no intuito de ensaiar uma leitura mais expressiva em voz alta. Escolha uma obra literária adequada para a faixa etária e que apresente elementos
multissemióticos, para analisar os efeitos de sentido
decorrentes da relação entre a linguagem verbal e a
8

não verbal. Uma sugestão é disponibilizar molduras,
parecidas com quadros, para que o aluno emoldurado
(posicionado atrás da moldura), no momento da roda,
conte sua história preferida – ou disponibilizar algum
objeto que marque de quem é a vez de falar.
Solicite aos alunos que se organizem em círculo
e inicie pela leitura de um livro que não conheçam,
observando os elementos da capa e quarta capa (título,
autor, imagens etc.) e realizando uma leitura prévia
das ilustrações no interior do livro.
Faça a leitura em voz alta, com o intuito de que
todos visualizem o livro. A leitura deve ser realizada
com o livro voltado para os alunos, para que observem
as ilustrações enquanto escutam a história.
Inicie as discussões para que os alunos apresentem
ações de curadoria, destacando as informações mais
relevantes, identificando elementos textuais como o
tema, personagens, enredo, tempo, espaço, estrutura
poética, e relacionando o texto com a própria realidade. Na dinâmica, os alunos deverão se enquadrar
na moldura para explicar o porquê de o livro causar
encanto e poder ser considerado uma obra de arte.
Seguem algumas sugestões de pergunta para conduzir a atividade:
• Quem é o autor do texto/obra? – Auxilie o aluno a
realizar uma breve apresentação do autor. Saliente
que essas informações podem ser obtidas em uma
página no fim do livro. Ele deve falar um pouco sobre
a vida do autor, sua formação, suas preferências
e, se possível, apresentar uma foto do autor.
• Qual o título do texto/livro? – Incentive que o título
seja explorado integralmente. Ressalte a importância
das saliências gráficas, da imagem e de como está
organizado o leiaute. Peça que o aluno conte as
expectativas que teve ao ler a capa antes de realizar
a leitura integral.
• Do que o texto/livro fala? – É necessário auxiliar
o aluno a organizar a exposição oral. Espera-se
que, nessa faixa etária, o aluno reconte, em ordem
cronológica, os fatos narrados no livro. É possível
explorar os elementos da narrativa, incentivando os
alunos a lembrar de cada um deles (personagens,
tempo, espaço), qual conflito desencadeou a trama,
e continuar o reconto até a resolução do conflito
da narrativa, ou seja, seu encerramento.
• Gostei (não gostei) da parte em que… – Estabeleça
critérios e incentive o aluno a justificar sua escolha.
4 o ANO

• Achei engraçado quando… – Estabeleça critérios
e incentive o aluno a justificar sua escolha.
• Não sabia que… – Incentive o aluno a relatar
algum aspecto presente no livro que promoveu a
descoberta de um fato curioso.
• A ilustração que mais gostei foi… – Estabeleça
critérios e incentive o aluno a justificar sua escolha.
• Indico o texto ao meu colega porque… – É importante
articular a expectativa do aluno antes de ler o
livro e sua impressão após a leitura integral: esta
articulação pode render boas justificativas para
incentivar os colegas a ler o livro.
Assim, as características da obra selecionada são
compartilhadas com a turma.
Exposição das impressões.
Organize um diário de leitura, que pode ser concretizado em um pequeno caderno e/ou agendas. Indique
aos alunos que utilizem o diário de leitura para registrar
as impressões sobre a obra lida. Este é um momento
para que os alunos realizem apreciações na escrita
daquilo já discutido oralmente com o grupo.

VARIANDO
Algumas variações podem ser realizadas como
propostas para essa atividade. A primeira é que os
alunos criem desenhos, reproduzam ou selecionem
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as ilustrações que remetam ou que façam parte das
obras literárias lidas, no intuito de explorar habilidades
que envolvem a multissemiose. Dessa forma, além
da turma, toda a escola pode interagir e apreciar a
exposição de ilustrações desenvolvida.
Uma outra proposta é disponibilizar os livros para a
escolha dos alunos em um espaço que remeta a uma
exposição de arte: pendurados em cordão, organizados em prateleiras, mesas ou nas próprias carteiras
dos alunos. É nesse espaço que as crianças serão
levadas ao desejo de ler, com base na observação
inicial dos livros.
Uma terceira variação tem como foco destacar
a relação entre linguagem verbal e não verbal das
histórias em quadrinhos, em leitura encenada pelos
alunos. Neste sentido, eles podem adentrar os quadrinhos e utilizar os recursos disponibilizados para se
transformar nos próprios personagens, identificando,
com base na leitura individual dos livros e da leitura
compartilhada na prática, as principais características
do gênero abordado (humor, pontuação, onomatopeias e as funções dos diferentes tipos de balões)
e o descobrimento de sentidos. Para essa proposta,
desenvolva um espaço com contornos que formem
quadrinhos, para que os alunos encenem a leitura.
Disponibilize diferentes tipos de balões, onomatopeias
e pontuações (reticências, exclamação, interrogação
etc.), em tamanho adequado para que os alunos possam manipulá-los.

LÍ N G UA PO RT U G U E SA

UNIDADE 1
MINISSEMINÁRIOS
SOBRE A ATIVIDADE PERMANENTE

Esta é uma proposta de atividade permanente para trabalhar minisseminários. O campo de atuação priorizado nesta atividade é a prática de estudo e pesquisa voltados à oralidade, marcada por um viés investigativo.
A prática de ensino pautada em gêneros orais é, ainda, uma realidade distante dos ambientes escolares.
Pensar a oralidade é aproximar as atividades das práticas sociais vigentes. Sob essa perspectiva, espera-se promover ações que se voltem para a busca da autonomia do aluno, por meio de pesquisa, produção, comunicação
e participação coletiva, primando pelo campo investigativo, por meio da indagação e da busca. Acrescenta-se
que, apesar de o foco estar sobre o gênero oral, considera-se para esta idade a necessidade de consolidação
da base alfabética, ortográfica e algumas normas da gramática. Junto a essas demandas, é preciso letrar as
crianças para trabalhar com os gêneros semióticos, analisando cor, imagem, números, tipos de letra e a união
da linguagem verbal e não verbal, e como misturam-se e produzem sentido.
HABILIDADES DO DCRC
EF35LP17

Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em
textos que circulam em meios impressos ou digitais.

EF35LP18

Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizados por colegas, formulando perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

EF35LP19

Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições, apresentações e palestras.

EF35LP20

Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens,
diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem
à situação comunicativa.

EF15LP09

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado.

EF15LP10

Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.

EF15LP11

Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando
e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição
do interlocutor.

EF15LP12

Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz.

EF15LP13

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar
opiniões, informar, relatar experiências etc.).

EF15LP08

Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando
os recursos multissemióticos disponíveis.

EF04LP03

Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais plausível para o
contexto que deu origem à consulta.

10

4 o ANO

EF04LP19

Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para crianças, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.

EF04LP20

Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de apresentação de dados e
informações.

PRÁTICA DE LINGUAGEM
Oralidade.

PERIODICIDADE
Mensal.

PASSO A PASSO
• O
 rganizar uma apresentação com pesquisa sobre o tema escolhido, utilizando recursos não lineares, em rede,
como mapas.
• O trabalho será em grupo, com produção de recurso visual (sempre em textos semióticos), exercitando a oralidade
por meio de minisseminários e compartilhando os conhecimentos por meio das trilhas.

MATERIAIS
•
•
•
•
•
•

Uma folha de cartolina.
Giz de cera.
Cola (um tubo para cada aluno).
Revistas para recorte (uma para cada aluno).
Folhas de papel A4 (uma para cada aluno).
Tesouras de pontas arredondadas (uma para cada aluno).

DIFICULDADES ANTECIPADAS
Neste ano de escolarização, ainda há ênfase na construção da base alfabética, mas também começa o trabalho de
construção no campo da sintaxe, com aprendizagem de regras normativas apropriadas à idade. O universo do aluno
ainda é muito concreto, e lidar com textos semióticos pode gerar dificuldade, dado o nível de abstração que estes
textos exigem para sua interpretação.

REFERÊNCIAS SOBRE O ASSUNTO
• A
 RAUJO, Djario Dias. Extra! Extra! Notícias na sala de aula! In: MENDONÇA, Márcia (coord.). Diversidade textual:
propostas para a sala de aula. Recife, MEC/CEEL, 2008. p.197-206. Disponível em: http://www.serdigital.com.br/
gerenciador/clientes/ceel/arquivos/35.pdf. Acesso em: 2 set. 2021.
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PASSO A PASSO
Preparação
Considerando como objeto da atividade o minisseminário, será necessário definir com a turma a temática
e os procedimentos de pesquisa a respeito do assunto
escolhido. A proposta é lidar com textos multissemióticos e ensinar não a aquisição do ler e escrever, mas o
letramento envolvendo as possibilidades desta modalidade textual, ampliando para a significação de cores,
números, tabelas, imagens, letras de fontes diferentes,
conexão estabelecida por linhas, traços, setas etc. A
proposta inicial é a construção de mapas conceituais.
Apresente aos alunos um mapa conceitual e converse acerca dos diversos recursos presentes nele.
Atente-se, principalmente, para os recursos não verbais.
Para a escolha do tema, considere a área de interesse
dos alunos, devendo se abrir para a interdisciplinaridade
ou para situações cotidianas que queiram pesquisar.
A pesquisa é um momento que antecede a apresentação, por ser ela a base da fundamentação da construção do seminário. Proponha aos alunos que, em casa,
pesquisem sobre o tema que escolheram para que, em
sala, possam ampliar a pesquisa, consultando o material disponibilizado com base nas temáticas em pauta.
Converse com os alunos: Vamos preparar uma apresentação? Alguém tem algum tema interessante que
gostaria de pesquisar? Vocês sabiam que podemos
fazer apresentações em forma de mapas feitos com
palavras importantes sobre nossa pesquisa? O que
vocês já sabem sobre mapas conceituais?
Mapa conceitual
• No sentido de trabalhar a sensibilização com o
aluno, explore a ideia de que um mapa conceitual
é um mapa do saber e que, portanto, tem sentido
informacional. Assim, traga algumas orientações
para a preparação do mapa conceitual.
• Qual a palavra-chave que resume o tema do trabalho?
• Quais palavras traduzem as informações secundárias
do texto?
• Uso de setas e linhas: como usá-las para produzir
sentido dentro do mapa conceitual?
• Posso usar imagem?
• Vou colocar ideias, informações, conceitos?
• Como cores, tipo de letras, setas e linhas ajudam
a produzir sentido no mapa?

• A forma como construí o mapa conceitual deixa meu
colega entender qual é a ideia principal?
• Tenho todas as informações e/ou os conceitos
necessários?
• As informações e/ou conceitos estão colocados de
forma organizada?
• Usei as imagens de forma a construir sentido em
meu trabalho?
• E as setas e linhas do meu trabalho? Como entendêlas? Estão fazendo sentido dentro do meu esquema?
Apresentação
Converse com os alunos sobre a apresentação: Por
que estamos apresentando? Quem são os envolvidos
na apresentação? Como deve ser a postura de quem
apresenta? No momento da apresentação deve haver
interação? Por quê? Como podemos participar quando
estamos ouvindo? E quando estamos apresentando?
A ideia é fazer com que as os alunos reflitam sobre
este momento, percebendo que a situação de comunicação exige formalidade, pois está acontecendo, na
verdade, uma transmissão de informação.
Estabeleçam os combinados:
• Ouvir o colega e não o interromper enquanto fala.
• Prestar atenção no ponto de vista que o colega
defende.
• Em seu turno, o colega deve falar claramente para ser
ouvido e defender seu ponto de vista com argumentos
baseados nas leituras, podendo usar expressões
como “na minha opinião...”, “eu acredito que...”,
“concordo quando no texto diz que…”.
Rede de saberes
Neste momento, cole a cartolina em branco no quadro
e, de acordo com a ordem escolhida para a colagem,
faça também um mapa conceitual maior, usando trilhas,
ligando um trabalho a outro. Pode-se nomear as trilhas
pelos temas (trilha dos animais, das curiosidade etc.).
Uma sugestão é realizar a condução da colagem
dos mapas, refletindo com os alunos de que forma a
disposição dos trabalhos vai produzir mais significado.
É possível – após um certo tempo de exposição oral
– tentar ligar os mapas conforme familiaridade temática. Assim, estabelece-se a concepção de rede. Caso
os temas não se conectem, pode-se trabalhar apenas
com suposições: encontrar elementos hipotéticos que
criem conexão entre eles. Caso não seja possível, use
os mapas individualmente.

Após a preparação dos mapas conceituais, instigue
as seguintes reflexões:
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Reflita com a turma.
• É possível agrupar os mapas apresentados? Como?
Por temas parecidos? Pelo formato dos mapas?
Qual forma vai ajudar a produzir mais sentido?
• Como serão as trilhas dentro deste novo mapa?
• Podemos dar novos nomes às trilhas?
Fechamento
Faça um fechamento dos trabalhos, propondo uma
avaliação, que pode ser oral – oportunizando aos alunos
mais um momento de oralidade. As perguntas estão
direcionadas para as habilidades propostas para a
atividade: a pesquisa, o trabalho com o gênero investigativo e a prática de linguagem centrada na oralidade.
Busque garantir a avaliação pautada nestes três itens.
• Contribuí na investigação e pesquisas para meu
grupo conseguir as informações necessárias?
• Assumimos uma postura adequada durante a
apresentação e, também, durante a apresentação
dos demais grupos?
• As informações trazidas nos mapas foram importantes
para aumentar o nosso conhecimento?
• Tem algum trabalho que chamou mais a sua atenção?
Por quê?

VARIANDO
Algumas variações podem ser realizadas como propostas para essa atividade. A primeira seria a criação
de trilhas por meio de tabelas. Para essa atividade, é
importante estabelecer com os alunos que, ao pesquisar, devem buscar textos com dados, mesmo que já
tenham algum conhecimento sobre o tema. Conversem
sobre as informações trazidas nos textos encontrados,
socializando-as com a turma. Estude sobre tabelas e
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seus significados. Peça que construam tabelas, inserindo os dados encontrados nos textos pesquisados.
Faça uma trilha utilizando as tabelas, compartilhando
o conhecimento. Avalie junto com os alunos a melhor
disposição dos trabalhos e, também, faça uma avaliação
oral, refletindo sobre o processo.
Uma outra proposta de variação seria a apresentação
com o apoio de gráficos. Sobre um tema de interesse dos
alunos, estabeleça um roteiro de perguntas contendo
dúvidas e/ou curiosidades que eles devem pesquisar. A
partir das respostas, elas devem se agrupar e produzir
um gráfico de barras, com base nas informações adquiridas. Depois, apresentar o gráfico construído para
a turma. Ainda que sendo o mesmo gráfico (de barras),
as informações de cada grupo serão diferentes, e as
representações também.
Combine as apresentações:
• Quem será o aluno que vai apresentar?
• Vamos perguntar somente no fim da apresentação,
levantando a mão e aguardando a vez de falar.
Sugere-se novamente que a avaliação seja oral,
para oportunizar a oralidade. Pode-se conversar sobre a disposição das informações e os sentidos que
os gráficos carregam: as informações quantitativas
e qualitativas, e as marcas de tempo e espaço que
também pode aparecer.
Como aprimoramento dessa última variação, a turma
pode escolher um tema em comum. A ideia é construir,
com as mesmas informações, tipos de gráficos diferentes (em linha, em barras, em pirâmide, em pizza, em
colunas, de área).
Depois, apresentar os gráficos para a turma e comparar a informação veiculada neles. Assim, teremos o
mesmo tema em gráficos diferentes.

LÍ N G UA PO RT U G U E SA

UNIDADE
1
RODA
DE NOTÍCIAS
SOBRE A ATIVIDADE PERMANENTE

Esta é uma proposta de atividade permanente para trabalhar notícias radiofônicas. O campo de atuação
priorizado nesta atividade é a vida pública.
A atividade roda de notícias propicia aos alunos refletir de maneira crítica sobre as notícias que permeiam
a sua comunidade local e o mundo. Diante disso, é importante produzir na escola práticas de leituras que ofereçam aos alunos condições para que possam acessar, socializar e compreender o espaço em que circulam
essas informações nos seus variados suportes. Nesta seção, o estudo será centrado nas notícias radiofônicas,
com o objetivo de conhecer e valorizar a notícia nos seus diversos suportes.
HABILIDADES DO DCRC

EF15LP02

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma
e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e
recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas
antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

EF15LP03

Localizar informações explícitas em textos.

EF15LP04

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.

EF15LP10

Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.

EF35LP10

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas características
linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais,
entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula,
debate etc.).

EF35LP15

Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na
comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.

EF35LP16

Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples para público infantil e cartas de
reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas versões orais.

EF05LP20

Analisar a validade e força de argumentos em argumentações sobre produtos de mídia para público infantil
(filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em conhecimentos sobre os mesmos.

EF04LP15

Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc.).

EF04LP17

Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV e na internet, orientando-se por
roteiro ou texto e demonstrando conhecimento dos gêneros jornal falado/televisivo e entrevista.

EF04LP18

Analisar o padrão entonacional e a expressão facial e corporal de âncoras de jornais radiofônicos ou televisivos
e de entrevistadores/entrevistados.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM
Leitura/escuta (compartilhada e autônoma); oralidade.

PERIODICIDADE
Quinzenal.

PASSO A PASSO
1. Organizar o espaço físico para o desenvolvimento da roda de notícias.
2. Averiguar os conhecimentos prévios sobre as notícias radiofônicas.
3. Identificação, leitura e escuta das notícias.
4. Apresentação de notícias radiofônicas pela turma.
5. Exposição das impressões construídas na roda de notícias.

MATERIAIS
• Recortes de notícias (um para cada aluno).
• Imagens de revistas e jornais.
• Dispositivo com acesso à internet para a reprodução de uma notícia (opcional). Caso sua escola não disponha
desses recursos, você poderá separar uma notícia impressa e ler para a turma.

DIFICULDADES ANTECIPADAS
Os alunos poderão apresentar dificuldades para distinguir os fatos e as opiniões apresentados na notícia de maneira
crítica, para produzir uma notícia considerando uma situação comunicativa e para opinar e desenvolver um ponto de
vista, considerando a situação comunicativa.

REFERÊNCIAS SOBRE O ASSUNTO
• A
 RAUJO, Djario Dias. Extra! Extra! Notícias na sala de aula! In: MENDONÇA, Márcia (coord.). Diversidade textual:
propostas para a sala de aula. Recife, MEC/CEEL, 2008. p.197-206. Disponível em: http://www.serdigital.com.br/
gerenciador/clientes/ceel/arquivos/35.pdf. Acesso em: 2 set. 2021.
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PASSO A PASSO
Preparação para roda de notícias
Providencie antecipadamente imagens de rádios
antigos/modernos, de locutores de rádio, de aparelhos
que transmitem notícias por via sonora, e solicite dos
alunos notícias impressas para que façam transposição
para a fala.
Faça a mediação durante os processos interacionais
presentes no desenvolvimento da roda de notícias para
a melhor compreensão das atividades propostas.
Forme uma roda de conversa para aproximar os
alunos uns dos outros e tornar o espaço da sala de
aula mais dinâmico e afetuoso. Antes de iniciar os
trabalhos, peça aos alunos que circulem pela sala de
aula, que percebam os objetos, os recortes de notícias,
os jornais e tudo que for relacionado ao gênero notícia.
Oriente que façam a leitura individual das notícias escolhidas por eles e, logo após, solicite que as
transponham para a fala, de modo que todos possam
conhecer sobre o que aborda a notícia.
Pelas ondas do rádio
Comece o diálogo por meio de perguntas disparadoras que ajudarão a entender o que os alunos já
conhecem sobre o assunto.
• Qual a utilidade das rádios na nossa comunidade?
• Você escuta rádio?
Apresente para o grupo estas perguntas e aguarde
que eles respondam, mesmo que brevemente.
• As notícias estão presentes nas rádios? De qual
forma?
• As imagens de rádios antigos/atuais, de pessoas
escutando rádio, as notícias impressas, entre outras,
possuem alguma relação entre si? Qual?
Apresente aos alunos uma notícia em áudio, como
modelo, e destaque que, no momento, vão ser priorizadas as notícias radiofônicas e, consequentemente,
o rádio como veículo.
A sugestão é que os alunos assistam a um documentário que apresenta como era o funcionamento de uma
rádio antigamente. Peça aos alunos que assistam, com
atenção, à forma como as notícias eram anunciadas
antigamente e como são hoje.
Para acessar o documentário, o link: https://www.
youtube.com/watch?v=QY8rhUfiHIo. Acesso em: 2 set.
2021. (11 min.)
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Em seguida, escute as considerações deles sobre o
vídeo. Deixe claro que este é apenas um dos meios de
comunicação entre tantos outros existentes no nosso
dia a dia para noticiar algo.
Criando notícias radiofônicas
Nesta etapa, a intenção é que os alunos já tenham
estudado várias notícias veiculadas nas rádios. Sendo
assim, eles irão transpor uma notícia escrita para uma
situação de rádio e gravá-la em formato de podcast.
Divida a turma em equipes. Cada grupo deverá
receber uma notícia escrita. Após a distribuição das
notícias, as equipes deverão ler os textos, discutir sobre
eles e apontar as questões principais. Oriente os alunos
a apontar qual o fato que desencadeou a escrita da
notícia, bem como identificar os participantes, o local
e o momento/tempo da ocorrência do fato noticiado.
É importante apontar também se há, além de fatos,
opiniões e/ou sugestões que possam interferir na neutralidade característica do gênero.
Em seguida, oriente-os a organizar um roteiro escrito
com base nos itens acima mencionados. Este roteiro
irá nortear a performance oral dos alunos. Solicite que
criem o nome do programa de rádio. Incentive-os a criar
uma vinheta que marca a abertura e o encerramento
da apresentação da notícia.
Com o apoio do aparelho celular e com o aplicativo
Podcast (aplicativo que grava áudio), eles deverão oralizar o roteiro criado a partir da notícia para a gravação.
Por fim, cada equipe deverá socializar sua notícia
e gravação com as demais equipes.

VARIANDO
Algumas variações para roda de notícias podem ser
aplicadas, por exemplo convidar outros alunos, como
participação especial, para apresentar informações,
curiosidades e descobertas sobre a escola, sua comunidade, cidade, seu país ou sobre o mundo. Planeje
com a turma um esquema apontando os elementos
principais da notícia: o fato que a desencadeou, os
participantes, local e momento/tempo da ocorrência
do fato noticiado. Os convidados deverão apresentar
as notícias, criando, assim, socialização e interação
entre a turma.
Nesta variação, a sala toda deverá criar uma única
rádio e apresentar todas as notícias radiofônicas construídas no decorrer da roda de notícias, realizando,

4 o ANO

assim, uma pauta de informações com os assuntos a
serem abordados e disponibilizados.
Outra variação seria a exposição das gravações
produzidas em sala para outros alunos, os gestores,

os pais, os amigos, entre outros. Ou seja, divulgá-las
em outros espaços que não apenas o ambiente escolar. Disponibilize um momento para que cada aluno
socialize como foi a recepção dos seus ouvintes.

ANOTAÇÕES
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UNIDADE
1
ASSEMBLEIAS
SOBRE A ATIVIDADE PERMANENTE
Esta é uma proposta de atividade permanente focada na realização de assembleias. O campo de atuação
priorizado nessa atividade é o da vida pública.
Na necessidade de se discutir as relações interpessoais, na busca de uma convivência positiva e democrática,
a assembleia é um espaço em que se valoriza o diálogo na resolução de problemas, exercita-se a capacidade
de argumentar oralmente, e se aprende a explicitar e sustentar o ponto de vista com apoio de evidências –
fortalecendo, assim, a construção da cidadania e dos valores de democracia, respeito, justiça e solidariedade.
No geral, são reuniões periódicas que regulam as relações de convívio entre as pessoas de uma comunidade.
Parte-se das necessidades existentes no cotidiano escolar, que circundam tanto o interior quanto o exterior da
sala de aula.
HABILIDADES DO DCRC
EF15LP09

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor
e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado.

EF15LP10

Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.

EF15LP11

Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando
e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição
do interlocutor.

EF15LP12

Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz.

EF15LP13

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar
opiniões, informar, relatar experiências etc.).

EF35LP10

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas características
linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais,
entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula,
debate etc.).

EF35LP15

Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na
comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.

EF35LP18

Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizados por colegas, formulando perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

EF35LP19

Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições, apresentações e palestras.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM
Oralidade; leitura; escuta (compartilhada e autônoma); escrita (compartilhada e autônoma); produção de textos.

PERIODICIDADE
Mensal.

PASSO A PASSO
1. Elaboração da pauta.
2. Organização da sala.
3. Revisão da pauta da semana anterior.
4. Leitura, discussão e conclusão/sugestão das diferentes situações da pauta.
5. Votação e registro das conclusões.
6. Felicitações.
7. Leitura e assinatura da ata.
8. Ritual de passagem.

MATERIAIS
•
•
•
•

Um calendário anual de papel.
Duas folhas de cartolina ou duas folhas de papel kraft.
Canetas hidrográficas.
Folhas de papel A4 ou pautadas (uma por aluno).

DIFICULDADES ANTECIPADAS
Os alunos poderão apresentar algumas dificuldades, como:
• Respeitar os turnos de fala.
• Medo ou vergonha de expor as ideias.
• Centralizar a discussão em apenas alguns participantes.
• Cooperar com o grupo de trabalho.
• Recuperar a ideia sem torná-la repetitiva.
• Linguagem inadequada, promovendo o desrespeito.
• Ameaças entre os alunos ao expor uma situação de conflito.
• Desprezar as diferenças.
• Sugestões punitivas, cuja decisão não compete a uma assembleia.
• Não solicitar esclarecimentos.
• Desânimo a respeito da função da assembleia.
• Abandono dos objetivos das reuniões.
• Intervenção pessoal sem fundamento significativo.
• Discussões extensas, que se afastam da finalidade.

REFERÊNCIAS SOBRE O ASSUNTO
• A
 RAUJO, Djario Dias. Debate regrado. In: MENDONÇA, Márcia (coord.). Diversidade textual: propostas para a sala
de aula. Recife, MEC/CEEL, 2008. p. 239-252. Disponível em: http://www.serdigital.com.br/gerenciador/clientes/
ceel/arquivos/35.pdf. Acesso em: 2 set. 2021.
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PASSO A PASSO
Preparação para assembleia
Antes de iniciar, faça uma sensibilização sobre a
definição de uma assembleia. Organize os alunos em
duplas e faça as perguntas a seguir, estimulando-os
a compartilhar suas ideias.
• Existem problemas na sala de aula ou na escola? Quais?
• Alguma situação dentro da escola já te deixou chateado ou irritado?
• Essa situação foi resolvida? Como?
• Alguém tem alguma ideia para resolver a situação
exposta?
• Alguém já conseguiu resolver um problema conversando com os demais colegas?
• É difícil discutir problemas com os colegas? Por quê?
• O que vocês fazem quando veem alguém realizando
algo de bom?
Com base nas respostas dos alunos, será possível
perceber se eles têm a prática da assembleia instituída
na rotina. Acrescente informações necessárias sobre a
importância de facilitar a convivência pacífica dentro e
fora da sala de aula por meio do diálogo em que todos
possam opinar. Entretanto, é necessário estabelecer
regras e normas de convivência que constituem a vida
social. Mostre exemplos, estabeleça a periodicidade e
construa as regras básicas.
Sobre a periodicidade, apresente um calendário anual
e decida com a turma os dias das reuniões. Estas datas
devem ser respeitadas para que este momento não seja
desvalorizado. Caso necessite mudá-las, discuta com a
turma e esclareça as razões. Lembre-se: a assembleia
é um espaço democrático, em que as vozes precisam
ser enaltecidas e respeitadas.
Explique que a assembleia é composta de três importantes momentos:
• Preparação: antecede a reunião e cada grupo será
responsável por uma sessão; entretanto, o sucesso
depende da participação de todos.
• Momento da assembleia: exato momento em que a
pauta é discutida.
• Comprometimento: as responsabilidades e os compromissos assumidos por todos.
Nesse momento, organize a turma em grupos. É importante que essa organização não esteja pautada em
afinidades. Estabeleça critérios para que os grupos sejam
o mais diversificados possível, como agrupar alunos com
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mais facilidade na leitura e na escrita, com outros com
mais facilidade de expor oralmente. Isso facilitará para
que os papéis sejam melhor delimitados.
Cada grupo será responsável por uma sessão da
assembleia. Confeccione um cartaz com as datas e o
grupo responsável por cada reunião. Deixe o cartaz visível
para todos os alunos.
Identifique, no dia da assembleia, o grupo responsável com um colete ou um crachá, para que todos os
reconheçam.
A elaboração da pauta deve acontecer durante as
semanas que antecedem o dia da assembleia e é de
extrema importância para o sucesso deste momento. Os
assuntos debatidos devem estar relacionados ao dia a
dia da turma: os alunos indicam os pontos positivos e
negativos e fazem sugestões com base nas necessidades
existentes no cotidiano escolar, que circundam tanto no
interior quanto no exterior da sala de aula.
Confeccione um cartaz com três partes: Quero falar
sobre..., Gostei de..., e Proponho que...
Peça ao grupo responsável pela sessão que ilustre
cada parte do cartaz. A pauta deve ser registrada nesse
cartaz. Deixe-o acessível a todos da sala para que eles
registrem os aspectos positivos e negativos e acrescentem
sugestões no campo Proponho que...
O aluno que não dominar a modalidade escrita da
língua deve solicitar ajuda para alguém do grupo responsável – por isso a importância de identificá-los.
Leia a pauta com os alunos durante o mês que antecede a reunião, para que eles já reflitam sobre possíveis
soluções e não reescrevam situações já mencionadas.
No dia que antecede a assembleia, o grupo responsável, com a mediação do professor, deve agrupar
os assuntos de acordo com a complexidade e o tema,
para que a pauta não se torne exaustiva. Divida os
assuntos em:
1. Situações que acontecem dentro da sala de aula:
são os assuntos que estão relacionados ao coletivo,
por exemplo, as carteiras estão riscadas, há muito
barulho em determinados momentos que necessitam
de concentração, alunos que precisam de ajuda em
algumas atividades.
a. A sala de aula é o espaço em que os alunos permanecem mais tempo quando estão na escola, por
isso solicite que reflitam sobre a organização, a
luminosidade, a disposição, barulhos, temperatura.
b. Pergunte sobre a organização do tempo: Quais os
momentos na sala de aula em que há mais conflitos? Vocês conseguem perceber os motivos que
levam a estes problemas de convivência? Os pontos
4 o ANO

positivos acontecem em momentos específicos
durante o dia, ou estão presentes em momentos
inesperados?
2. Situações que acontecem fora da sala de aula: são
assuntos que estão relacionados ao coletivo, mas
não ocorrem dentro da sala de aula, por exemplo,
há muitas crianças furando fila, alguns trabalhos na
parede foram danificados.
a. Esclareça que a escola é um ambiente de convivência, por isso todos precisam olhar com cuidado
para cada espaço: sala de aula, secretaria, diretoria,
refeitório, jardim, quadra, espaço de leitura, sala
de informática, sala de vídeo, pátio, parquinho.
b. Peça aos alunos que observem se os espaços que
eles frequentam durante o dia estão limpos, se
são bem ou malcuidados.
c. Questione se há espaços em que se concentram
mais discussões, brigas, desrespeito, enquanto
há outros onde as pessoas conversam com mais
respeito.
3. Situações que envolvam dois ou três alunos: são conflitos que estão relacionados diretamente aos alunos,
como brigas, insultos, empurrões, autoritarismo.
a. Peça para os alunos refletirem: Quem eu respeito?
Quem eu não respeito? Quem me respeita? Quem
não me respeita? Com quem eu não gosto de conversar, sentar ao lado, fazer trabalho em grupo?
De quem eu gosto de estar perto? Por quê? Há
diferenças ou comportamentos que me incomodam?
4. Outros assuntos: são questões que não se enquadram
nas três situações descritas acima.
a. Organizar uma atividade ou uma festa que necessite de apoio e colaboração de outras pessoas ou
outras turmas é um exemplo de um assunto que
pode constituir a pauta.
Decida com o grupo qual a ordem que os agrupamentos serão expostos na assembleia.
Como a pauta será reorganizada, em decorrência do
do agrupamento, um aluno deve escrever os assuntos
na ata. Estabeleça com o grupo as responsabilidades
de cada integrante:
1. Leitores.
2. Relator da ata.
3. Organizador da ordem das falas.
A assembleia
O grupo responsável pela sessão organiza o espaço,
preferencialmente em círculo, para que nenhum obstáculo dificulte o diálogo entre todos os participantes.
Peça aos alunos que criem um espaço prazeroso. Se
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for possível, diversifique o espaço e realize as reuniões
em diferentes lugares dentro da escola.
Oriente que um aluno do grupo responsável releia
os combinados discutidos na última sessão.
Não aceite respostas como SIM ou NÃO. Desenvolva
a capacidade argumentativa por meio de perguntas
abertas, em que os alunos precisam apresentar argumentos e razões que esclareçam o ponto de vista
de cada um.
A cada combinado, questione:
• Todos os combinados foram cumpridos?
• Por que conseguimos cumpri-los? O que nos ajudoua
cumpri-los?
• Por que não conseguimos cumpri-los? O que nos
impediu de cumpri-los?
Leitura da pauta
Com base nos agrupamentos e na ordem estabelecida da pauta, peça para um aluno do grupo
responsável lê-la.
Pergunte para a turma se aqueles que colocaram
tais críticas gostariam de manifestar-se.
Aguarde as manifestações e amplie as discussões
para o grupo. Esclareça todas as dúvidas.
Anote no quadro todas as sugestões, as regras e
os combinados propostos por todos aqueles que estão
presentes na reunião. Solicite aos alunos que as intervenções sejam claras, adequadas e curtas. Para isso,
pergunte: Como poderíamos resolver esta situação?
Os acordos tornam-se legítimos quando são aprovados pela maioria, com base em uma votação em que
os alunos podem votar a favor, contra ou abster-se.
As decisões são anotadas por um aluno no campo
Conclusões da ata.
Solicite aos alunos que se expressem de maneira
respeitosa e não estimulem o preconceito, o ódio, a
intolerância. Por isso, invista nas frases: Coloque-se
sempre no lugar do outro; como eu posso melhorar
a situação?
Um aluno do grupo responsável por aquela sessão anotará os nomes daqueles que desejam falar,
respeitando a ordem de quem levantou a mão. Essa
ordem deve ser registrada em um lugar visível a todos
os participantes da assembleia.
Encerradas todas as discussões, peça a um aluno do
grupo responsável que leia todas as felicitações descritas.
Para parabenizar as diferentes ações que influenciam
positivamente as relações interpessoais, peça ao grupo
que prepare uma singela lembrança a todos os alunos
citados: um cartão, um abraço, um poema.
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Assinaturas da ata
O aluno relator, decidido na organização da reunião,
finaliza rapidamente a ata. Com a mediação do professor, o aluno relator é responsável de registrar acordos,
regras e combinados.
É importante que o aluno compreenda o seu papel de
relator, sendo responsável por registrar os combinados
de maneira neutra, clara e sucinta.
O professor deve orientar o registro e estimular a escrita autônoma. Peça ao aluno que faça a leitura da ata
e recolha as assinaturas dos outros alunos, efetivando
o compromisso com o grupo.
Uma cópia da ata ficará exposta no painel e um novo
cartaz será confeccionado para a próxima sessão.
Sobre a ata: a construção da ata é a consolidação
de todo o processo de participação coletiva, por isso
seu registro e o arquivamento cronológico é extremamente importante.
Para finalizar, peça aos alunos do grupo responsável
que entreguem o colete ou crachá para o novo grupo,
que assume as responsabilidades de organizar o próximo encontro.

VARIANDO
As assembleias podem acontecer em diferentes
situações do cotidiano escolar. Uma proposta de variação é a confecção de um cartaz ou um painel com
os nomes de todos que foram citados positivamente
e fizeram a diferença durante aquele mês. Sempre
que algum aspecto positivo for enaltecido, anote no
cartaz e converse com a sala sobre os pontos de vista
colocados para a situação apresentada.
Outra variação pode ser a proposição de uma autoavaliação para cada integrante da turma. Para tanto, crie
momentos durante o mês para que os alunos repensem
sobre os combinados. Pergunte:
• Vocês estão conseguindo cumprir os acordos? Por quê?
• Quais situações precisam ser discutidas novamente?
Aproveite esses momentos e transforme-os em miniassembleias, propondo aos alunos assuntos que necessitam de discussões ou soluções urgentes. Explique
que miniassembleia é uma reunião durante o mês para
discutir apenas aquele assunto de altíssima relevância,
entretanto uma ata deve ser elaborada pelo professor
com a assinatura de todos os alunos presentes.

ANOTAÇÕES
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UNIDADE
OFICINA
DE1ESCRITA
SOBRE A ATIVIDADE PERMANENTE

Esta é uma proposta de atividade permanente para trabalhar a escrita e as diferentes possibilidades de
exploração das capacidades criativas dos alunos. Nela, será trabalhado o campo de atuação artístico-literário.
A escrita com a finalidade de aprender a escrever por meio da prática, neste ciclo, focaliza a expressão
verbal que tenha como ponto de partida a vivência dos alunos, suas histórias particulares, sua capacidade de
opinar sobre os temas propostos a partir de seu olhar específico e de comunicar-se com o outro. Nesse sentido,
ao interagir com situações de produção, os alunos poderão, na prática, fazer uso do próprio repertório leitor, do
conhecimento enciclopédico com maior propriedade, em confluência ou por embate com visão externa a sua.
Dessa maneira, os alunos ampliarão importantes estratégias de produção textual a partir do diálogo com seus
pares, nos momentos das produções, e terão oportunidade de aprender, de modo significativo, em diferentes
situações de aprendizagem acerca da modalidade escrita da língua.
HABILIDADES DO DCRC

EF15LP05

Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação
(onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto
e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à
produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.

EF35LP06

Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos)
ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a
continuidade do texto.

EF35LP07

Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de
concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas
em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.

EF35LP08

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substituição lexical ou por pronomes pessoais,
possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes
anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível
suficiente de informatividade.

EF35LP14

Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso
coesivo anafórico.

EF04LP05

Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto final, de interrogação, de exclamação,
dois-pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e em separação de vocativo e
de aposto.

EF04LP11

Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e com a estrutura própria desses textos (problema,
opinião, argumentos), considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

EF04LP12

Assistir, em vídeo digital, a programa infantil com instruções de montagem, de jogos e brincadeiras e, a partir
dele, planejar e produzir tutoriais em áudio ou vídeo.
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EF04LP13

Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (instruções de jogos digitais ou impressos), a formatação
própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e formato específico dos textos
orais ou escritos desses gêneros (lista/ apresentação de materiais e instruções/passos de jogo).

EF04LP21

Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de observações e pesquisas em
fontes de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou tabelas
simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

PRÁTICAS DE LINGUAGEM
Escrita de textos (compartilhada e autônoma); produção de textos; leitura e escuta; pontuação; morfologia; forma
de composição do texto; oralidade.

PERIODICIDADE
Quinzenal.

PASSO A PASSO
1. Motivar os alunos para a produção escrita por meio de fichas-objetivos retiradas de uma caixa.
2. Apresentação das propostas de escrita, envolvendo contos conhecidos para atualização.
3. Revisão de escrita.

MATERIAIS
• Uma caixa de papelão média, forrada com papel vermelho, para simular uma “máquina de resgatar histórias”.
• Objetos simbólicos relacionados às histórias clássicas e populares, como gorro, maçã de plástico, varinha mágica,
bola de cristal, botas, chaves, baú, um boneco de brinquedo, um robô, imagem de um castelo, um espantalho e
uma lupa.
• Folhas de papel A4 ou pautadas (uma por aluno).

DIFICULDADES ANTECIPADAS
Embora existam gêneros conhecidos de grande parte dos alunos e muitos deles já tenham certa familiaridade com
a leitura desses textos, a produção escrita é exigente sob muitos aspectos. Nesse sentido, é possível que os alunos
sintam dificuldade em organizar as ideias, sequenciar informações, estabelecer uma relação lógica entre as linguagens
verbal e não verbal, elaborar diálogos coerentes com os propósitos da produção dos textos, considerando o assunto
e interlocutores definidos. Além disso, eles serão convidados a ampliar as suas capacidades de uso da modalidade
escrita, associando-a aos recursos multimodais característicos dos gêneros. Dessa forma, considerando o caráter
híbrido dos gêneros, é possível que as situações de produção suscitem demandas bem específicas para a escrita dos
textos, e os alunos, nesses momentos, solicitem ajuda.
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PASSO A PASSO
Preparação
Em um momento anterior ao dia da oficina de escrita,
aguce a curiosidade dos alunos, informando-lhes que
chegarão visitantes especiais. Para que descubram
quem são esses visitantes, em diferentes lugares da
sala de aula deverão estar espalhadas pistas a respeito
deles. Assim, todos poderão tentar descobrir quem está
chegando para visitar a turma.
Para preparar a atividade, ambiente a sala espalhando objetos simbólicos que façam referência aos
diferentes personagens das histórias clássicas e populares conhecidas dos alunos (conforme sugestões
indicadas no item Materiais).
Selecione a caixa de papelão que simboliza a “máquina
de resgatar histórias” e deixe-a visível para despertar a
atenção da turma.
Oficina de escrita
Solicite aos alunos que circulem pela sala de aula
para observar os objetos espalhados. Enquanto observam as pistas, peça-lhes que digam as suas hipóteses
acerca dos possíveis visitantes.
Mostre aos alunos uma caixa de papelão forrada de
papel vermelho e, estimulando a imaginação e aguçando
a curiosidade da turma, informe que os visitantes estão
presos numa máquina do tempo e, para libertá-los, todos
deverão se preparar para a próxima etapa da oficina.
Peça que, após circular pela sala, os alunos se sentem
em trios para o desenvolvimento da produção do texto.
Oriente as crianças a tirarem fichas-desafios da
“máquina de resgatar histórias”.
Explique aos alunos que essas fichas-objetivos apresentam o “comando” de escrita que deve ser considerado na hora da produção da história. Por isso, todos
devem ficar atentos à proposta retirada da máquina.
Saliente para o grupo que todos da turma irão mobilizar o repertório que possuem acerca das histórias
conhecidas e precisarão explicar, no texto, como vão
atingir os objetivos apresentados nas fichas-objetivos,
incluindo os elementos novos que serão utilizados.
Explique aos alunos que, em trios, devem pensar no
que farão para dar conta do objetivo apresentado na
ficha. Por exemplo: Que estratégias serão criadas no
texto para explicar aos leitores de que modo Cinderela
vai participar da festa à fantasia na cidade? E como
João vai se tornar amigo do gigante para, juntos, comprarem a fazenda de feijões e exportá-los para outros
lugares? E como João e Maria irão se tornar donos de
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uma confeitaria? E o que será preciso fazer para trazer
Branca de Neve de volta para sua cidade de origem?
Sinalize que todos do trio devem prestar atenção na
ideia que cada colega traz para que, juntos, possam
desenvolver as ideias para a escrita do texto.
Destaque que, nos momentos da produção, todos
devem ficar atentos aos novos elementos das histórias
que serão trazidos para o texto, a fim de trabalhar as
ideias de modo criativo e inovador.
Em seguida, entregue uma folha pautada para a
escrita e dê início à produção. Circule pela sala para
acompanhar as estratégias que estão sendo utilizadas
e faça intervenções, se necessário. Oriente-os para que
a tarefa seja feita de modo criativo e cuidadoso, já que
o texto será entregue ao interlocutor.
Revisando
Apresente a escrita dos textos produzidos nas oficinas e convide a turma a refletir sobre aspectos que
devem ser aprimorados.
Para a revisão, selecione pequenos textos, capazes
de servir de objeto de reflexão para que os alunos
desenvolvam procedimentos de revisão textual.
Priorize, nas revisões textuais, os conteúdos e conceitos
que devem ser assegurados pela turma, considerando
as aprendizagens definidas para o ano.

VARIANDO
A proposta de oficina de escrita deve acontecer de
maneira sistematizada ao longo do ano. Sendo assim, é
preciso considerar a ideia de que os alunos precisarão
conhecer diversos gêneros para que tenham segurança de escrever dentro das características necessárias.
Além disso, é fundamental levá-los a refletir sobre a
importância da escrita para comunicar, registrar ideias,
assegurar memórias etc.
Outras variações de oficinas de escrita podem acontecer,
como a criação de uma história tendo como personagem
principal um detetive atrapalhado que tem a missão de
desvendar um mistério envolvendo o sumiço do lobo e
de um dos três porquinhos. Outra sugestão de oficina é a
criação de uma história de terror engraçada, apresentando
uma turma de amigos que tem a mania de assustar as
pessoas num casarão antigo, localizado numa área do
bairro onde moram. Finalmente, os alunos podem ser
convidados a produzir uma história, apresentando como
cenário a escola, como personagens principais alunos
da turma, e como conflito a luta dos estudantes contra
vilões indestrutíveis que invadiram a sala de aula.

LÍ N G UA PO RT U G U E SA

Realização

Parceiros da Associação Nova Escola

Apoio

Parceiros do Estado do Ceará

