
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Lendo me encanto...  
Encantado me encontro!” 
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                                                                 Jaguarari-Ba 

 “ Os jovens constroem o conhecimento a partir das 

interações que copiam da realidade. É fruto de um 
trabalho de significação e ressignificação”. 
                                   RCNEI (1998 – p. 21–22, vol. 01 

 



 

 

Justificativa  

O período da retomada das aulas presenciais foi marcado pela necessidade de desenvolver 
um projeto que trabalhasse a autonomia, a concentração, o respeito, a capacidade de escutar 
o outro, a construção da identidade, o desenvolvimento da imaginação, as formas adequadas 
para expressar ideias e sentimentos e trabalhar a linguagem oral e escrita, para desse modo, 
compartilhar conhecimentos e desenvolver habilidades e competências de forma prazerosa 
para os jovens. Partindo deste pressuposto, nasceu o projeto: ...Lendo me encanto... 
Encantado me encontro!  
A leitura é transformadora... Imaginar e criar são habilidades que devem ser alimentadas 
desde a infância, isto beneficia o adolescente com um leque de descobertas e resgata valores 
do cotidiano escolar, além de possibilitar a aprendizagem, a compreensão e a transformação 
dos conhecimentos à sua volta despertando habilidades adormecidas durante a pandemia. 
 
É visível o prazer que os jovens têm, desde muito cedo, em ouvir histórias e narrativas que 
facilitam a aproximação e o fortalecimento dos vínculos afetivos e que trazem avanços 
positivos para o desenvolvimento. 
 
Por isso, sentimos a necessidade de desenvolver, com nossos estudantes, um projeto que 
lhes dê oportunidade de construir, criar e imaginar através de diversas leituras. 
 
 
 
Objetivo geral 
 
Oportunizar aos alunos o contato com as mais diversas formas de leitura, proporcionando-
lhes momentos prazerosos e desafiadores, levando-os a perceber que o ato de ler (mesmo 
que de forma não convencional), além de poder ser usado como obtenção de informações, 
pode ser  divertido, lúdico, além de desenvolver a imaginação, a linguagem oral, gráfica e 
corporal para a construção de novos conhecimentos e novas habilidades  .  
 
Objetivos específicos 

 
• Conhecer diversos gêneros literários. 
• Ter acesso a livros literários, que contribuam, assim, para a formação de leitores de 
literatura. 
• Integrar e participar de atividades com o grupo, propiciando o desenvolvimento tanto 
psíquico como motor, a partir de atividades que envolvam os movimentos, as expressões, os 
gestos corporais, bem como suas possibilidades de utilização (danças, jogos, brincadeiras...). 
• Aproximar, ainda mais, os pais da escola, criando oportunidades para que possam participar 
como ouvintes e também como artistas, apresentando suas habilidades nos momentos 
culturais. 
• Valorizar a leitura como fonte de prazer, entretenimento e conhecimento. 
• Trabalhar a leitura de forma lúdica e interativa. 
• Desenvolver a linguagem oral e a expressão corporal. 
• Despertar a criatividade, a imaginação e o gosto pela leitura. 
• Praticar a oralidade na recitação de poesias e em um sarau poético. 
• Promover momentos de ilustração de poemas. 
• Confeccionar livros com os textos produzidos pelos estudantes. 
 
• Desenvolver sessões historiadas com textos e livros. 
 
• Dramatizar trechos de livros apresentando-se para os demais alunos. 



 

 

• Confeccionar murais com produções literárias produzidas em sala de aula pelas crianças. 
• Apresentar alguns autores baseando-se nos componentes curriculares. 
• Contar e recontar histórias, utilizando os livros da “Biblioteca Para Todos”. 
• Criar histórias a partir de relatos, da leitura dos livros da “Biblioteca Para Todos”,  

desenvolvidos em sala de aula. 
• Realizar colagens de escritas e desenhos. 
• Participar de atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções que estejam 

relacionadas às tradições culturais de sua comunidade e de outras. 
 
Metodologia 
 
Este projeto será desenvolvido por meio da interdisciplinaridade e ludicidade, sendo este 
realizado com os professores e alunos nas salas de aula, bem como com a participação de 
toda a comunidade escolar e os pais. A abertura acontecerá no pátio da escola através de 
stands. Depois, acontecerão oficinas ministradas pelos professores dos componentes 
curriculares da grade, juntamente com os professores dos componentes curriculares das 
áreas diversificadas, sendo que os alunos  poderão escolher de qual oficina do projeto ira 
participar. Exemplos da distribuição dos professores por turma: 
Professores de Língua Português/ Língua Inglesa;  
Professores de Matemática e Religião  
Professores Ciências/ Empreendedorismo; 
Professores de História e Geografia; 
Professores de Arte e Educação Física. 
O projeto será trabalhado durante todo o mês de abril, por meio de pesquisas, leituras e 
releituras, confecção de objetos utilizando materiais recicláveis, construção de livros 
individuais e coletivos por cada turma, aulas de campo, entrevistas, musicalização, atividades 
psicomotoras, entre outras ações, com momentos de socialização dos trabalhos, escritos e 
orais, para as demais turmas e toda a comunidade. Cada professor escolhe, juntamente com 
seus alunos, histórias dos mais diversos autores. Durante todo o mês, os professores 
direcionarão os eixos temáticos, a partir da história escolhida pelo grupo, trabalhando, assim, 
Matemática, Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, Historia, Geografia, Arte, Religião, 
Empreendedorismo, Educação Física, Língua Inglesa de forma interdisciplinar. 
 
Ao final do mês, será realizada a mostra Cultural, portanto, durante a última semana os 
organizadores do projeto farão a culminância, no período de 02 a 06/05, com momentos de 
visitação dos alunos e dos pais para a degustação literária, composta de: leitura de livros,  
contação de história e exposição dos trabalhos feitos por todas as turmas. A contação de 
história será realizada pelos alunos 
  
Cientes da importância de estarmos sempre trabalhando juntos para a comunidade, 
sugerimos convidar um grupo local para se apresentar na nossa Mostra Cultural, como: grupo 
de capoeira, coral, contadoras de histórias, músicos e animadores de festas.



 

 

CRONOGRAMA 

 

Sugestões de culminância: 

Como sugestão de culminância do projeto, os educandos prepararão uma emocionante 

apresentação dos trabalhos construídos durante o projeto presenteando os familiares e 

comunidade, com uma grande exposição e apresentações culturais na escola.  

 

Avaliação 
 
Ao refletir sobre a arte de escrever e ilustrar histórias, o professor prioriza o interativo diálogo 
entre ele e as crianças ou entre elas mesmas. 
 
As atividades ora propostas neste projeto oportunizam a imaginação e a criatividade das 
crianças; por isso, a avaliação deve ser feita processualmente, partindo do interesse, da 
desenvoltura e da participação. O aluno se comunica através do seu desenho, dos gestos, da 
música, do afeto e dos significados que ela já traz do seu mundo fora da escola. Neste 
projeto, o estudante é estimulado a fantasiar e criar histórias através da leitura de livros, 
texto..... O professor registrará passo a passo os resultados obtidos durante as oficinas em 
sala de aula, nos relatos dos alunos e em qualquer outra expressão de atividades (artes 
visuais, musical, oralidade, corporal, etc.). 
 

Atividades: valor 1,0 ponto 

Atividade: valor 1,0 ponto 

Culminância: valor 1,0 ponto  

 

 

 

 

 

 

 

 

05/04 
1º Horário 

 Abertura do 
projeto 

13/04 
2º e 3º 
Horário 

Atividade do 
projeto 

 

18/04 
3º e 4º 

Atividade do 
projeto 

28/04 
1º e 2º Horário 
Atividade do 

projeto 

Semana de 02 a 06/05 
Culminância do projeto 



 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES DO 

PROJETO:  

 

“Lendo me encanto... 
Encantado me encontro!” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES  

LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA 

Linguagem oral e escrita 

 

1º MOMENTO: 

Apresentação da obra e do autor: 

Tratar dos aspectos biográficos e obras do autor; 
 
Apresentar o livro, observando:  

 O título; 

 A capa; 

 As relações entre a linguagem verbal, a linguagem não verbal e o título da narrativa; 

 Os dados bibliográficos da obra. 
 
 Levantar questionamentos acerca da obra, tais como:  

 Já conhecem a obra e/ou o autor? 

 Que tipo de história esperam encontrar? 

 Que tema, provavelmente, será abordado no livro? 

 O que mais chamou a tenção na capa? 

 Qual a relação entre o título do livro e a linguagem não verbal que aparece na capa? 
 
Iniciar a leitura do livro; Ao final da aula indicar a continuidade da leitura em casa. 
 

2º MOMENTO: 

Acompanhar a leitura da obra, separando momentos, durante a aula, para a discussão e 

comentários a respeito da leitura realizada. 

 

3º MOMENTO: 

Produção de textos. 

A partir da leitura do livro escolhido para a turma, é possível desenvolver atividades de 

retextualização. Observe as sugestões a seguir: 

 

ATIVIDADE 1: TEXTO TEATRAL 

 

Planejamento: 

1. Depois de estudar a linguagem do livro lido, o desafio é produzir um texto teatral a 

partir da narrativa. 



 

 

2. Imagine como a narrativa poderia ser encenada. Pense nas características de cada 

personagem e como as falas contariam essa história por meio de diálogo, gestos e 

ações. Pense também no figurino e no cenário, situando, quando e onde a história se 

passa. 

3. Para planejar a escrita do texto, retome as características do gênero texto teatral que 

é uma narrativa: 

 Para ser representada, encenada; 

 Que tem a intenção de entreter, divertir, emocionar os espectadores; 

 Construída por meio de falas e rubricas;  

 Que apresenta um roteiro técnico com personagens, cenário, figurino. 

 

Primeira versão 

1. Divida as falas do diálogo para evidenciar a fala que caberá a cada um. 
2. Escolha, cada um, o nome para seu personagem. 
3. Imagine a cena que os personagens estão e escreva rubricas com indicações sobre: 

 O cenário: lugar em que a história acontece; 

 O momento: (dia ou noite); 

 Os sons que podem ser ouvidos no ambiente; 

 O modo de falar dos personagens: tom de voz alto/baixo, com ou sem sotaque, com 
espanto, devagar, demonstrando surpresa, contrariedade, tentando esconder as 
emoções, com alegria, com pressa. 

4. Escreva as falas do texto teatral. 
5. Leia a produção em voz alta para verificar se as falas e indicações de cena estão claras 
e adequadas, pois o texto teatral é feito para ser encenado. 
 

Revisão e reescrita: 

1. Primeiro, leia sozinho as falas do seu personagem, respeitando as anotações feitas nas 

rubricas. 

2. Reúna-se com o colega do grupo e façam a leitura dramatizada do diálogo, na íntegra, 

da forma que imaginaram. 

3. Refaça as rubricas que considerar inadequada depois dessa leitura dramatizada. 

4. Releia o texto e faça os últimos ajustes antes da escrita definitiva. Considere os itens a 

seguir: 

 As características do gênero proposto; 

 A organização do texto teatral (em cenas, atos, rubricas); 

 A linguagem apropriada à situação narrada e às características dos personagens. 

Versão final: 

1. Faça a leitura final do texto. Confira as escolhas de linguagem, a pontuação e a 

expressividade que cada fala exige. 

2. Escreva a versão final do texto. 

 



 

 

ATIVIDADE 2: RESUMO 

Elabore um resumo do livro lido. Para tanto, é importante lembrar-se de que: 

 O resumo deve conter as ideias principais do texto; 

 Uma forma de organizar as ideias é elaborar um esquema; 

 O esquema deve ser elaborado de forma que as informações mais abrangentes 

constem das primeiras linhas/quadros que vão se subdividir em ideias 

interdependentes das primeiras. 

Planejamento: 

Faça a leitura integral do livro escolhido. 

Versão inicial: 

      1. Organize o esquema do texto, observando os seguintes aspectos: tema, personagens, 

espaço, tempo, ambiente, enredo, clímax e desfecho. 

      2. Escreva o resumo e dê um título a ele. 

Revisão e reescrita: 

Releia o resumo produzido para fazer possíveis correções: 

 Avalie se o texto está bem resumido, se pode ser ainda mais sucinto, mas mantendo 

as informações principais do texto original. 

 Verifique se o texto está bem claro, sem inadequações de concordância, de pontuação, 

de grafia de palavras. 

 

ATIVIDADE 3: POEMA 

Planejamento: 

Depois de conhecer o tema do livro, produza um poema com versos (rimados ou não) com 

base no tema abordado na obra que foi lida. 

Primeira versão: 

1. Lembre-se que um poema deve ser escrito em veros, que formam estrofes. Você 

poderá escrever quantos versos e quantas estrofes preferir. 

2. Pense em palavras-chave ligadas ao tema e faça uma lista com elas. Isso vai facilitar 

no momento de você escrever os versos. 

3. Estabeleça se seu poema apresentará rimas ou não. Caso opte por apresentar rimas, 

decida por seguir ou não um padrão. 

4. Lembre-se de que, em um poema, a linguagem empregada é mais subjetiva, mais 

poética. Se possível, empregue figuras de linguagem, como comparações, metáforas, 

anáforas, hipérboles, aliterações, assonâncias, etc. 

5. É importante rascunhar o texto para fazer escolha de linguagem: uso de figuras de 

linguagem, versos com ou sem rimas, organização do ritmo, combinações de palavras. 

6. O registro do seu poema pode ser formal ou informal, dependendo do assunto tratado 

e de sua intenção comunicativa. 



 

 

7. Por último, pense em um título criativo e instigante para seu poema. Ele pode dar 

pistas sobre o assunto ou ser bem enigmático. 

Revisão e reescrita: 

1. Releia seu poema e reescreva-o  fazendo as adequações para melhorar  seu texto.  

Aproveite para verificar se não há nele problemas ortográficos ou gramaticais. 

2.  Faça a reescrita final do texto. 

 

ATIVIDADE 4: RESENHA CRÍTICA 

Planejamento: 

Leia, cuidadosamente, o livro escolhido e anote os detalhes e suas impressões sobre a obra. 

Primeira versão: 

1. Antes de começar sua resenha, escreva um breve resumo do livro, mas, lembre-se de 

não contar o final e elabore uma lista dos pontos positivos e negativos, procurando 

justifica-los com bons argumentos. 

2. Comece a sua resenha contextualizando o livro e explicando os motivos que o fizeram 

escolhê-lo. 

3. Apresente as informações técnicas do livro, por exemplo: 

 Título; 

 Nome do autor; 

 Editora; 

 Ano de lançamento. 

4. Em seguida, insira o resumo com a sua apreciação crítica. Para isso, procure 

apresentar aspectos positivos e negativos e bem fundamentados do produto cultural. 

5. Use adequadamente as conjunções para apresentar de modo coeso e coerente sua 

opinião. Preste atenção também no emprego de adjetivos e advérbios, pois contribuem 

na construção de argumentos consistentes. 

6. Conclua a resenha indicando o livro para aqueles que lerão a sua resenha. 

7. Escolha um título breve e atrativo para seu texto. 

Revisão e reescrita: 

Depois de elaborar a primeira versão de sua resenha, verifique se está seguindo todas as 

orientações abaixo. 

 Contextualizei o produto cultural já no início da resenha? 

 Apresente um resumo da obra sem contar o final dela? 

 Citei aspectos positivos e negativos do produto e empreguei argumentos para 

convencer meu interlocutor? 

 Conclui o texto apresentando meu julgamento crítico e incentivando as pessoas a 

conhecer ou não o produto resenhado? 

 Elaborei um título curto e atrativo? 

Após corrigir os pontos necessários, reescreva sua resenha.  

 

 



 

 

ATIVIDADE 5: HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

 

Planejamento: 

1.  Leia, atentamente, o livro escolhido para definir como serão os quadrinhos. 

2. Decida como serão os personagens. 

 

Primeira versão:  

1. A HQ pode provocar o riso no leitor. Muitas delas narram situações cômicas e apresentam 

exageros, mal-entendidos, duplo sentido de uma palavra, surpresa no final, etc. Defina como 

será a sua história, a partir do que for abordado na obra lida. 

2. Planeje a quantidade de quadrinhos e o conteúdo de cada um deles. 

3. Lembre-se de que, na HQ, as falas devem ser curtas e reproduzir a linguagem espontânea 

do dia a dia. 

4. A lápis, planeje os elementos necessários para comunicar as ideias: desenhos, balões, 

onomatopeias, linhas de movimento. Procure não poluir a HQ com muitos elementos, 

deixando-a harmônica. 

5. Use o tipo de balão mais adequado a cada situação da HQ. 

 

Revisão e reescrita: 

Releia a história e verifique se você atendeu a estes critérios. 

1. Os gestos e as expressões faciais representam as emoções dos personagens? 

2. Foi usado o tipo de balão adequado a cada situação da HQ? 

3. Os textos ou desenhos couberam dentro dos balões? 

4. Os acontecimentos são facilmente compreendidos pela sequência dos quadrinhos? 

5. A linguagem usada se aproxima da fala, isto é, da linguagem oral do dia a dia? 

6. O final da história provoca o riso no leitor? 

 

Se for necessário, refaça a HQ e realize a arte-final. Para isso, contorne cuidadosamente os 

desenhos e os balões com caneta de escrita fina preta; reescreva o texto com a mesma 

caneta e pinte os desenhos com lápis de cor ou giz de cera.  

 

ATIVIDADE 6: TRADUÇÃO DE PALAVRAS 

 

Planejamento e desenvolvimento: 

 

 Faça a leitura, atenta e integral, do livro; 

  Depois selecione termos e/ou expressões que considere como palavras-chave para a 

compreensão do assunto abordado no livro; 

  Copie os termos escolhidos e traduza-os para o inglês. 

 Produza uma lista de vocabulário (em inglês) com as palavras traduzidas. 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 7: TRADUÇÃO DE RESUMO 

 

Planejamento e desenvolvimento: 

 Releia o resumo do livro, que foi elaborado por você; 

 Faça a tradução do texto para o inglês (se for necessário, utilize o dicionário). 

Revisão e reescrita: 

Releia o texto traduzido, faça os ajustes necessários  e escreva a versão final. 

 
 

 



 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

DO PROJETO 

 

 

OS MATEMÁTICOS E SUAS 

OBRAS 

 



 

 

A proposta a seguir de atividades segue a seguinte linha:  

 Conhecimento do matemático através da leitura da biografia 

 Conhecimento das suas obras através da leitura da biografia 

 Aplicação de suas descobertas e invenções em sala de aula 

 

Biografia de Euclides 

Euclides foi um matemático de Alexandria, no Egito. É chamado o pai da Geometria. Escreveu o livro 

"Elementos de Euclides". Foi professor de Matemática na Escola Real de Alexandria, no Egito. 

Euclides de Alexandria nasceu provavelmente por volta do ano 300 a.C. em pleno florescimento da cultura 

helenística, quando Alexandria, no Egito, era o centro do saber da época. 

Muito antes de Euclides, a geometria já era assunto no Egito. Era usada para medir terrenos e projetar 

pirâmides. Tão famosa era a geometria egípcia, que matemáticos gregos como Tales de Mileto e Pitágoras, 

iam ao Egito para ver o que havia de novo em matéria de linhas e ângulos. 

Embora sejam escassos os dados sobre a vida de Euclides, sabe-se que ele fundou a Escola Real 

de Alexandria, no reinado de Ptolomeu I (306-283 a.C.). Foi com Euclides que a geometria do Egito se 

tornou importante, fazendo de Alexandria o centro mundial do compasso e do esquadro. 

Elementos de Euclides 

A grande obra de Euclides, Elementos, com 13 volumes, que constitui um dos mais notáveis compêndios de 

matemática de todos os tempos. Foi adotado como livro básico por gregos e romanos durante toda a Idade 

Média e até o Renascimento. 

Os Elementos foram considerados o livro por excelência para o estudo da geometria. Euclides é com razão 

chamado “o pai da Geometria”. Na obra, ele reuniu em um sistema coerente e compreensível, tudo o que se 

sabia sobre matemática em seu tempo. Todos os fragmentos surgiram da necessidade prática do uso da 

aritmética, geometria plana, teoria das proporções e geometria sólida.  

Embora os Elementos contenham grande número de teoremas já demonstrados nas obras de Tales, Pitágoras, 

Platão e dos gregos e egípcios que o precederam, coube a Euclides o mérito de apresentar uma 

sistematização dos conhecimentos geométricos dos antigos com grande clareza e o encadeamento lógico dos 

teoremas. 

Sua contribuição não consistiu na solução de novos problemas de geometria, mas na ordenação de todos os 

métodos conhecidos, formando um sistema que permitia combinar todos os fatos desenvolvidos, para 

descobrir e provar novas ideias. 

Atividades práticas 

1. Produção de materiais com transferidor, compasso, régua e esquadros 

Bissetriz 



 

 

 

2. Construção de Polígonos Regulares 

 

01) Com a ponta seca do compasso em O e raio OA, traça-se a circunferência. 

02) Com a ponta seca do compasso em A, abertura OA, traça-se B. 

03) Com a ponta seca do compasso em B, abertura OA, traça-se C. 

04) E assim sucessivamente, até se encontrar o ponto A. 

 

Geoplano 

 

Utilizando os elásticos faça as seguintes construções e registre: 

a) Retas paralelas 

b) Retas perpendiculares 

c) Retas concorrentes 

d) Quadrado 

e) Retângulo  

f) Triângulo retângulo  

g) Triângulo escaleno 

h) Triângulo isósceles  

i) Losango 

j) Paralelogramo  

k) Trapézio  

l) Octógono 



 

 

Pitágoras 

Pitágoras foi um filósofo, matemático e astrônomo grego, fundador de uma seita religiosa e fundador de uma 

cosmologia baseada na Matemática. 

Pitágoras, o mestre da seita pitagórica e descobridor da relação 

matemática do teorema de Pitágoras. 

Pitágoras foi um filósofo, matemático, astrônomo e músico grego pré-socrático. Nasceu na ilha de Samos no 

ano aproximado de 570 a.C. e morreu, provavelmente, em 496 a.C.. Passou boa parte de sua vida na antiga 

região da Magna Grécia (atual território italiano) e lá fundou a sua escola filosófica . 

Pouco se sabe sobre a vida do pensador pré-socrático devido à distância histórica que o separa de nós. O que 

se sabe, em geral, advém de antigos historiadores e filósofos, como Heródoto, Xenófanes e Aristóteles. 

Pitágoras ficou bastante conhecido por ter fundido os seus conhecimentos de Filosofia, Astronomia, 

Geometria e Música em uma seita, angariando seguidores fiéis de sua doutrina, o pitagorismo. 

Leia também: Conheça o ceticismo antigo 

Biografia 

Hoje temos poucas informações sobre a vida do pensador pré-socrático, devido à distância histórica e 

cronológica que nos separa dele. O pouco que sabemos advém de escritos deixados por filósofos e 

historiadores antigos, como Xenófanes, Heródoto e Aristóteles. Também não existem escritos e arquivos de 

autoria de Pitágoras para que analisemos a sua filosofia com certeza autoral. 

Sabe-se que o pensador nasceu na Ilha de Samos em 570 a.C. e provavelmente teve contato 

com Anaximandro, pensador da Escola Jônica e discípulo de Tales, o primeiro filósofo ocidental. Em vida, 

fundou uma seita, a seita pitagórica, que deu origem à Escola Pitagórica da filosofia pré-socrática. Sua seita, 

que misturava Matemática, Filosofia, Astronomia e Música em uma doutrina religiosa, buscava a 

purificação da alma por meio do conhecimento e do pensamento. 

Pitágoras foi um exímio geômetra, deixando como principal contribuição para a Matemática a descoberta da 

relação de igualdade entre o quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos no interior de um 

triângulo retângulo, o que ficou conhecido como teorema de Pitágoras. 

https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/xenofanes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/aristoteles.htm
https://brasilescola.uol.com.br/religiao/diferenca-entre-religiao-seita.htm
https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/ceticismo-antigo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/aristoteles.htm
https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/anaximandro.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/teorema-pitagoras.htm


 

 

 

O teorema que relaciona o quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos é uma das grandes 

contribuições de Pitágoras. 

A música também foi objeto de estudo do pensador, que descobriu uma escala de tons musicais diferente da 

que era utilizada até então, em que calculou a diferença existente entre as notas (ou tons) da escala (dó, ré, 

mi, fá, sol, lá, si, dó...) 

Atividade prática: 

Construção de triângulos retângulos com réguas 

1. Com a ajuda de uma régua siga o roteiro e construa os triângulos que se pede. 

 1° passo: trace um segmento de reta de 3cm totalmente na vertical 

 2° passo: trace um segmento de reta de 4cm totalmente na horizontal, na mesa origem do primeiro 

segmento. 

 3° passo: ligue os dois segmentos de reta e forme um triângulo e com a régua determine o valor do 

segmento traçado. 

 

 

 

 

 

a) Faça o mesmo processo com os segmentos 6cm e 8cm 

b) Faça o mesmo processo com os segmentos 9cm e 12cm  

 

René Descartes 

René Descartes (1596-1650) foi um filósofo e matemático francês. 

Criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à Filosofia Moderna. Ele é autor da 

obra “O Discurso sobre o Método”, um tratado filosófico e matemático publicado na França em 1637. 

Uma das mais famosas frases do seu Discurso é “Penso, logo existo”. 

Biografia de Descartes 

1° passo 3° passo 2° passo 



 

 

René Descartes, pai do pensamento moderno e criador 

do plano cartesiano 

René Descartes nasceu em Haye, antiga província de Touraine (hoje Descartes), na França, no dia 31 de 

março de 1596. 

Entre os anos de 1607 e 1615, estudou no colégio jesuíta Royal Henry – Le Grand, estabelecido no castelo 

de La Fleche, doado aos jesuítas pelo rei Henrique IV. 

Estudou Direito na Universidade de Poitiers, concluindo o curso em 1616, mas nunca exerceu o Direito. 

Decepcionado com o ensino, afirmou que a filosofia escolástica não conduz a nenhuma verdade indiscutível. 

Só a matemática demonstra aquilo que afirma. 

Em 1618, iniciou os estudos da matemática com o cientista holandês Isaac Beeckman. 

Com 22 anos começou a formular sua geometria analítica e seu método de raciocinar corretamente. 

Rompeu com a filosofia de Aristóteles, adotada nas academias e, em 1619, propõe uma ciência unitária e 

universal, lançando as bases do método científico moderno. 

Descartes alistou-se no exército do príncipe Maurício de Nassau. Entre 1629 e 1649 viveu na Holanda, 

servindo ao exército em várias viagens. 

Realizou diversos trabalhos na área da filosofia, ciências e matemática. Relacionou a álgebra com a 

geometria, fato que fez surgir a geometria analítica e o sistema de coordenadas, conhecido hoje como Plano 

Cartesiano. 

Em “O Tratado do Mundo”, uma obra de física, Descartes aborda a tese do heliocentrismo. Porém, em 1633 

abandona o plano de publicá-la, devido à condenação de Galileu pela Inquisição. 

Em 1649, foi para Estocolmo, Suécia, como professor a convite da rainha Cristina. No dia 11 de fevereiro de 

1650, René Descartes falece, acometido por uma pneumonia. 

https://www.todamateria.com.br/filosofia-escolastica/
https://www.todamateria.com.br/plano-cartesiano/
https://www.todamateria.com.br/plano-cartesiano/
https://www.todamateria.com.br/heliocentrismo/


 

 

 

 

Atividades prática 

1. Batalha Naval 

 

 

Atividades de localização 

2. Veja o mapa apresentado abaixo: 

 



 

 

Utilizando o sistema de coordenadas, localize (letra; número) alguns

 pontos do Brasil. 

a) Manaus (E; 3) 

b) Cuiabá  (F; 6) 

c) Macapá (G; 2) 

d) Curitiba (H; 9) 

e) Belém  (H; 2) 

f) Salvador (K; 6) 

Ronald Fisher 

Ronald Aylmer Fisher foi um Geneticista e Estatístico britânico, que nasceu em 17 de fevereiro de 1890 
em Londres. Obteve importantes resultados no campo da genética das populações, modernizando a teoria da 

evolução de Charles Darwin. Além disso, Fisher é considerado um dos pais e o fundador da estatística 

moderna. Trabalhou com ajustes de curvas de freqüência, com coeficientes de correlação (os chamados 

coeficientes de Fisher) na análise de variâncias e nas técnicas de estimação de um parâmetro. Foi 

influenciado pelos trabalhos de Karl Pearson, outro importante geneticista e estatístico britânico. 

 

Ronald Fisher utilizou os resultados que obteve na Estatística como ferramentas para aplicação nos seus 

estudos de genética, sendo hoje considerado um dos maiores nomes na Teoria da Estatística e na Estatística 

aplicada à Biologia. Fisher inventou técnicas revolucionárias para a aplicação da Estatística nas ciências 

naturais. Descobriu métodos para otimizar a avaliação de resultados empíricos.  

Entre suas descobertas mais importantes, está a técnica de análise de variância (ANOVA), que demonstra 

como um número restrito de experimentos pode ser suficiente para determinar leis genéricas considerando 

várias variáveis ao mesmo tempo; a teoria do valor extremo (extreme value theory), que mostra como prever 

a forma mais severa possível de um acidente ou catástrofe baseada em ocorrências passadas; e o valor-P (P-

value). que serve como uma rigorosa medida numérica de confiabilidade de uma amostra de dados como 

fonte de previsão científica. 

Recebeu um grau de BA em astronomia pela Universidade de Cambridge em 1912. Entre os assuntos que 

Fisher estudou em Cambridge estava a teoria de erros de George Airy. Este estudo foi o começo do interesse 

de Fisher pela estatística. Muitas das suas contribuições mais importantes foram desenvolvidos enquanto ele 

estava na Estação Experimental Agrícola de Rothamsted, inclusive seus trabalhos na análise de variância, 

testes de hipótese, método da máxima verossimilhança, e o planejamento de experimentos.  

Fisher foi eleito para a Sociedade Real em 1929, e no curso de sua carreira recebeu a maioria dos prêmios de 

prestígio da sociedade: a Medalha Real (1938), a Medalha de Darwin (1948), e a Medalha de Copley 

(1955). Foi o professor de Eugenia, desenvolvida por Francis Galton no University College em Londres em 

1933. Morreu no dia 29 de julho de 1962 em Adelaide, Austrália. 



 

 

 

Atividade prática 

PICTOGRAMA 

 Um pictograma é uma das formas mais simples e populares de visualização de dados que existe. 

Além de fazer com que seus dados tenham uma boa aparência, os pictogramas podem tornar os dados mais 

memoráveis. Combinar ícones para representar dados simples pode melhorar a memória do leitor referente a 

esses dados e até mesmo seu nível de envolvimento com eles. Os pictogramas também podem ser um 

complemento divertido para qualquer infográfico. Se você já se perguntou o que é um pictograma, nós 

vamos contar-lhe tudo o que sabemos sobre eles, mostrar quando você deve usá-los e dar inspiração com 

nossos exemplos de pictogramas. 

 
ATIVIDADES 

Construa o pictograma com base nos dados da tabela a seguir: 

 

https://pt.venngage.com/blog/visualizacao-de-dados/
http://steveharoz.com/research/isotype/
http://steveharoz.com/research/isotype/
https://pt.venngage.com/blog/o-que-e-um-infografico/


 

 

Área Ciências Humanas 

“Lendo me encanto... Encantado me encontro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realize com os alunos uma sondagem inicial perguntando sobre: o que é identidade em seu ponto 

de vista, o conhecimento histórico da formação da comunidade local, os espaços públicos para 

atividades esportivas e artísticas na comunidade, a importância da escola para a comunidade, entre 

outros. 

Discuta e desenvolva atividades que versem sobre a importância da escola no desenvolvimento da 

construção identitária do indivíduo. Peça que os alunos escrevam textos a partir de questões como:  

O que a escola representa para a comunidade?  Quem sou eu? Como me vejo no lugar onde 

vivo? 

Obs: pode-se trabalhar com a exibição do filme “Escritores da Liberdade” (Direção: Richard 

LaGravenese, 2007,  2h04min, EUA) e proponha exercícios de reflexão em grupo que estimulem a 

autoconfiança e a autoestima. Estimule a oralidade dos alunos com perguntas que relacionem o 

vídeo com a vida deles. 

 Organize uma pesquisa de campo no entorno da Escola, no bairro ,que os alunos façam 

entrevistas com moradores da rua, do bairro, sobre a história de sua comunidade. 

Seguem sugestões de atividades, estas podem ser ampliadas, recortadas, acrescentadas... 

Enfim, adaptadas de acordo com série/ano. 

Atividade 1 



 Construção de maquete. 

 Construção de mapas do entorno onde vive 

 

 

Que tal aproveitar o espaço físico da escola e organizar com os alunos uma Caça ao 

tesouro? Escolha determinados pontos da escola para esconder as pistas e assim que elas forem 

descobertas os alunos podem seguir adiante, até alcançarem o objetivo final: encontrar o 

tesouro.  Não se esqueça de utilizar os pontos cardeais e colaterais para orientar os alunos. Tal 

atividade poderá colaborar para que os alunos percebam a importância da orientação no espaço 

geográfico. 

Você sabe o que é IDENTIDADE? Acho que 

você deve imaginar que é muito mais do que 

o documento que se leva na carteira com seu 

RG, certo? Pois é. IDENTIDADE é daquelas 

palavras de difícil definição... Se você for ao 

Dicionário, vai encontrar significados em torno da ideia de “semelhança entre elementos”, 

“características de uma pessoa ou grupo social”. A verdade é que a identidade de alguém está 

ligada à compreensão que cada um tem de si (como indivíduo) diante do mundo, dos lugares e 

grupos sociais que frequenta e dos quais se sente parte. Assim, pode ser uma associação do que 

chamamos de autoconhecimento e sensação de pertencimento.  

 Então, fica a pergunta: em que medida os ESPAÇOS em que circulamos (nossa rua, 

bairro, escola, cidade, país...) constroem nossa IDENTIDADE, isto é, quem nós 

somos? 

 Você já ouviu e contou muitas histórias. Nossas vidas formam uma história. A sua história 

faz parte da história de sua família, de sua cidade, de seu país. Quando alguém nos conta 

algo, colocando os acontecimentos em ordem, está contando uma história. Toda vez que 

contamos uma história, estamos dando sentido a um acontecimento.  

Responda: 

Qual o seu nome completo?  

 Qual nome da Instituição de Ensino que você estuda?  

 Qual a sua idade?  

 Qual é a data do seu nascimento?    

 Qual a profissão do pai?  

Onde nasceu?  

 Qual a profissão de sua mãe?  

 Qual o endereço de sua residência?  

  

 Você pode perceber que você tem uma História de vida. Usando todos os dados acima, e outros 

que você considerar relevante, escreva a história de sua vida do nascimento até os dias atuais, 

pergunte para os seus responsáveis as informações que você não consegue lembrar.   

.  

Atividade 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Que tal produzir um álbum ilustrado com a história da família??? 

 

 

Criando um mapa de um trajeto conhecido 

 

O dia a dia é cheio de transformações e desperta o interesse das crianças por explorar, investigar e 

conhecer mais sobre o mundo que as cerca. Neste sentido, refletir mais profundamente sobre um 

trajeto que lhes é costumeiro pode ser uma oportunidade rica em possibilidades de exploração. 

Essa atividade irá ocorrer em mais de um espaço. Se iniciará na sala com a apresentação da 

proposta (construção do mapa). Em seguida, será percorrido o trajeto da sala até o local escolhido. 

È importante trabalhar neste momento orientação e localização geográfica. Por fim, finalizarão 

com uma roda de conversa.  

O que fazer durante? 

Pergunte se já viram alguém da 

família utilizando este meio em 

alguma situação ou se já visitaram 

algum lugar que dispõe de um mapa 

fixado, de forma a ajudar os 

visitantes a se localizarem. Apresente 

mapas para que os estudantes se 

Outra sugestão é redigir um 

texto sobre a história da 

família com o seguinte tema: 

Eu, minha mãe e minha 

avó. 

Atividade 3 



familiarizem, observem. Por exemplo:  

 o que será que este mapa está mostrando?  

 O que vocês observam no caminho?  

 De onde podemos sair e para onde podemos ir usando este mapa? 

Apresente a ideia de elaborar um mapa da sala até o espaço escolhido e, para isso, sugira que 

relembrem juntos este trajeto, de modo que os estudantes narrem os locais e pontos de referência 

pelos quais passam para chegar até lá (paisagens, construções...). O professor pode ir fazendo 

intervenções como:  

 Quando saímos da sala para ir ao espaço escolhido, onde passamos primeiro?  

 Que outros locais, pessoas e outras coisas encontramos neste caminho?  

 Como podemos representar isso no mapa que estão fazendo? 

Socialize os mapas produzidos, elabore um texto coletivo (em que você seja o escriba), 

convidando todos a percorrerem o trajeto que foi realizado.A representação de trajetos pode ser 

realizada por meio de pequenas maquetes, utilizando objetos recicláveis, caixinhas, massinhas etc. 

Obs: No final da atividade os mapas confeccionados podem ser expostos em um 

mural para todos visualizares 

 

 

Vamos Investigar??? 

O que tem no local onde vivo? 

 Organize os alunos em duplas. Este tipo de organização 

permite a interação, troca de informações e torna os alunos 

protagonistas de suas aprendizagens. 

 Antes de entregar a atividade, guie os alunos com questões 

(Essas questões serão respondidas de acordo com a análise 

das perguntas expostas no documento da atividade) como: 

 A rua onde você mora é asfaltada, com paralelepípedo, 

arenosa ou de terra batida? 

 Na sua rua existem mais casas ou comércio? 
 Existe algum tipo de festividade que acontece na sua rua? 

 Possui praças? Como é a praça? 

 A praça é importante para os moradores? Por quê? 

 Qual a importância desses locais que você indicou? Possui outros locais públicos por lá? Eles 

marcam a vida das pessoas de alguma maneira? 

 Enquanto realizam a atividade, circule pela sala, percebendo os critérios de escolha e como os 

alunos estão descrevendo os locais vivenciados no dia a dia. 

 

 

Atividade 4 



Vamos investigar 

Vivo em ( nome da localidade)_______________________________________ 

O local possui Sim Não Como é 

Rua    

Praça    

Feira livre    

Loja comercial    

Escola    

Padaria     

    

 

 

 

Trabalhando com músicas 

 

Leia os textos: 

Texto 1 

País Tropical 

Moro num país tropical, abençoado por Deus 

E bonito por natureza, mas que beleza! 

Em fevereiro, 

Tem Carnaval! 

Eu tenho um Fusca e um violão 

Sou Flamengo 

Tenho uma nega chamada Tereza. 

Sambaby  

Sambaby 

Eu posso não ser um band leader, 

Mas assim mesmo lá em casa 

Atividade 5 



Todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam. 

Essa é a razão da simpatia 

Do poder, do algo mais e da alegria 

Sou um menino de mentalidade mediana, 

Mas assim mesmo sou feliz da vida, 

Pois eu não devo nada a ninguém 

Pois eu sou feliz 

Muito feliz comigo mesmo. 

(Compositor: Jorge Ben Jor) 

Obs: Entregar a letra da música para os estudantes, ouvir a música, construção do mapa do 

Brasil individual ou coletivamente. 

a)  A canção de Jorge Ben Jor aborda qual assunto principal? Como o espaço é construído 

nesse texto? Quais são as características marcantes do Brasil de acordo com esse texto? 

b)  E você? Como você enxerga o seu país? Quais adjetivos você usaria para descrevê-lo? 

c) Agora, pense em uma noção de território mais próximo de você: seu bairro, sua rua, sua 

vizinhança... De que maneira esses espaços influenciam naquilo que marca quem você é, isto é, 

sua IDENTIDADE? 

d) Depois de ler e cantar a música, reconte, no seu caderno, sobre o que é falado nela. 

e) Um país tão imenso e diverso como o Brasil conta com numerosos elementos que o 

caracterizam. Todos eles deixam marcas em nossa maneira de viver, ser e agir. No poema 

País tropical, aparecem vários desses elementos. Converse com seus colegas e faça um 

relato observando esses itens a seguir: 

- Por que no poema é destacado o carnaval do Brasil? 

- Flamengo é o nome de um time de futebol. Por que muitas pessoas consideram o Brasil 

"o país do futebol"? 

- Pense em alguma coisa que você gosta no Brasil e no povo brasileiro. 

f) Pode-se fazer uma paródia, de modo que os versos se encaixem na melodia. O texto 

deverá descrever algumas belezas do Brasil ou da sua cidade. 

 

Texto 2-  

MÚSICA-RAP: QUEM SOU EU - ORIENTE - COM INTERPRETAÇÃO/GABARITO 

Música: Quem Sou Eu Oriente 

Eu sou destino incerto, sou estrada, sou andarilho 

Sou gente, sou Deus, animal, ser humano, sou pai, filho 



Sou o que eu vejo, o que tu vê, sou gota d'água, estopim 

Eu sou pavio, sou a bomba, sou início, sou o meio e o fim 

Eu sou a cor, sou o cinza, sou predicado e sujeito 

Eu sou a cena do crime, sou testemunha e suspeito 

Eu sou a luz, sou o escuro, sou criador, sou criatura 

Sou a praga, sou a salvação, eu sou a doença e a cura 

Sou o que foi feito, o que eu faço, sou futuro do que eu fiz 

Sou professor, sou aluno, perfeito eterno aprendiz 

Sou cicatriz, sou ferida, sou mágoa, sou vida e morte 

Sou um trevo, sou um duende, sou jogo de azar e sorte 

Sou a órbita irregular, gira e volta que o mundo dá 

 

Os quatro elementos, sou terra, sou fogo, sou água e ar 

Eu sou Alah, Krishna, Shiva, sou trevas e sou luz 

Eu sou Buda, sou Lutero, sou Lúcifer e Jesus 

 

Sigo procurando quem eu sou, sou o que quero ser 

Sou ser humano, permita-se ser 

Voltas do mundo de um tempo que não passou 

Não tento ser o que querem, simplesmente sou o que eu sou 

 

Eu sou o que Freud não explica, o que Nostradamus previu 

A descoberta do século que Einstein não descobriu 

Sou um anjo de asa quebrada o cuja auréola caiu 

Sou mundo inteiro, mistura, sou caboclo, sou Brasil 

Sou cigarro depois do almoço, o primeiro reet do dia 

Sou uma taça de um bom vinho com uma boa companhia 



Eu sou fogueira na serra, sou acampamento em Martins 

Sou tênis velho, skate no pé, blusão e calça jeans 

Sou tarde chuvosa de terça, metamorfose ambulante 

Sou o agora, sou o depois, e tudo que já fui antes 

Sou cachoeira, nascente, sou uma vida a brotar 

Sou água que percorre um rio, só pra poder ver o mar 

Sou uma cantiga de roda, o sol nascendo no inverno 

Sou Capeta indo pro céu, um anjo queimando no inferno 

Sou a cidade turbulenta, sou uma praia deserta 

Eu sou a estrada pro abismo indo na direção certa 

 

Sigo procurando quem eu sou, sou o que quero ser 

Sou ser humano, permita-se ser 

Voltas do mundo de um tempo que não passou 

Não tento ser o que querem, simplesmente sou o que eu sou. 

 

a)  Quem sou eu em relação ao mundo em que vivo e o que posso fazer para mudar aquilo 

que não concordo? 

b)  Como você vê a realidade de seu convívio social, na escola, na comunidade e no trabalho? 

c) Fazer o autorretrato 

Autorretrato 

Você se lembra de ter produzido um autorretrato na escola? 

Esse tipo de produção é uma ferramenta interessante para refletirmos sobre nossa identidade, pois, 

para produzi-lo, precisamos pensar em como nos vemos e quais são nossas características que 

consideramos mais marcantes. Em outras palavras, depende de como nos identificamos e da 

relação que estabelecemos com o nosso “eu”. 

 

Passos 

 Fazer a leitura, discussão do texto Identidade. Entregar cópias aos alunos 

 Fazer o autorretrato.  

 Entregar a cada aluno 1 folha sulfite,  



 

O que devemos fazer para transformar nossos sonhos  em  realidade? Os 

estudantes devem saber que, será importante que eles comecem a fazer escolhas e 

a pensar sobre seu futuro, bem como  entender  a  escola enquanto  espaço  para  a  

construção  e  descoberta   das   suas potencialidades,   onde   eles   podem   ter   

todo   o   apoio   de  educadores, gestão e toda equipe escolar. 

 

 Molde de um óculos e entregar um óculos para cada aluno. ( no óculos solicitar que 

os estudantes desenhem: para onde estão olhando, ou o que gostariam de vê, qual a 

visão que os mesmos tem do mundo de sua localidade através dos óculos) 

 Cola o óculos na folha sulfite e desenha a visão que ele tem dele mesmo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EmUuayFemzk – Quem sou eu Oriente 

https://www.youtube.com/watch?v=JzByVhWju88 País tropical  

 

 

 

 

 

 

 

Identidade 

A identidade é um conceito estudado por muitos sociólogos, pesquisadores. Em linhas gerais, a 

identidade que construímos tem relação com o grupo a qual pertencemos. Ainda bebê, o ser 

humano inicia a construção de sua individualidade, ou seja, ele passa a conhecer-se como 

indivíduo. Nas primeiras relações que estabelece, geralmente com a família, o bebê começa a 

identificar-se como “eu” e reconhecer aqueles que vivem ao seu redor como “outros”. Este é o 

primeiro passo para a construção da identidade da criança. 

Com o passar do tempo e as demais relações que estabelece, na escola, no bairro, na igreja- a 

criança começa a interagir com outras pessoas. Essa interação é importante para seu 

desenvolvimento pessoal, assim como para a construção de sua identidade. Percebemos, assim, 

que a construção da identidade está relacionada à noção de que o ser humano é um ser social, 

ou seja, ele se organiza e vive em sociedade, estabelecendo relações e desenvolvendo costumes, 

hábitos e valores.  

Todos esses fatores influenciam a formação e a construção da identidade de um indivíduo, 

portanto, podemos compreender que a identidade além de estar relacionada à individualidade 

de cada um, também está ligada à noção de coletividade, na medida que envolve o aparato de 

relações ao nosso redor. 

https://www.youtube.com/watch?v=EmUuayFemzk
https://www.youtube.com/watch?v=JzByVhWju88


Texto 3 

Música: Aquarela 

Composição: Toquinho / Vinicius de Moraes / G.Morra / M.Fabrizio 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um sol amarelo 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo 

Com o lápis em torno da mão 

E me dou uma luva 
E se faço chover 

Com dois riscos tenho um guarda-chuva 

Se um pinguinho de tinta 

Cai num pedacinho azul do papel 

Num instante imagino 

Uma linda gaivota a voar no céu 

Vai voando 

Contornando a imensa curva, norte, sul 

Vou com ela viajando 

Havaí, Pequim ou Istambul 

Pinto um barco à vela branco, navegando 

É tanto céu e mar num beijo azul 

Entre as nuvens vem surgindo 

Um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo 

Com suas luzes a piscar 

Basta imaginar e ele está partindo 

Sereno indo 

E se a gente quiser 

Ele vai pousar 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um navio de partida 

Com alguns bons amigos 

Bebendo de bem com a vida 

De uma América a outra 

Eu consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso 

E num círculo eu faço o mundo 

Um menino caminha 

E caminhando chega num muro 

E ali logo em frente 

A esperar pela gente o futuro está 



E o futuro é uma astronave 

Que tentamos pilotar 

Não tem tempo, nem piedade 

Nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença, muda a nossa vida 

E depois convida a rir ou chorar 

Nessa estrada não nos cabe 

Conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe 

Bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos numa linda passarela 

De uma aquarela 

Que um dia enfim descolorirá 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um sol amarelo (que descolorirá) 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo (que descolorirá) 

Giro um simples compasso 

E num círculo eu faço o mundo (que descolorirá) 

Letra da música:  http://letras.terra.com.br/toquinho/49095/   

 O professor deverá perguntar aos estudantes se eles já pensaram como será a vida deles 

daqui há algum tempo; o que estarão fazendo; em que estarão trabalhando e etc 

 Exibir vídeo da 

música:: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/13230/mundo_da_crianca_d

sl.wmv   

 O vídeo é atrativo e que mostra, através de desenhos e da música "Aquarela" (Toquinho), 

como a imaginação, é possível ajudar o aluno a visualizar variados espaços e paisagens, 

visitados por diferentes meios de transporte. Além disso, o recurso poderá ajudar o aluno a  

viajar na imaginação , possibilitando  que ele reflita sobre as modificações do mundo e de 

si mesmo. 

 No final os estudantes deverão elaborar alguma produção , a qual poderá ser: um desenho, 

uma poesia, uma redação ou até mesmo uma lista de palavras (para aqueles alunos 

que ainda com dificuldades noprocesso de aprendizagem). É importante que estas 

atividades expressem as reflexões feitas a respeito do futuro dos educandos: profissão, 

estudo, sonhos, família etc. 

 Outras sugestões:  

 Produzir um painel coletivo multicolorido; Representar a música Aquarela através 

de quadrinhos feitos com a técnica de recorte e colagem utilizando diferentes 

materiais;  

 Fazer a releitura da música Aquarela montando um livro com ilustrações dos 

trechos da música, para cada trecho escrito na página do livro desenhar uma figura 

correspondente;  

 Entregar uma folha sulfite aos estudantes e à medida que vão escutando irão 

desenhar o que é cantado na letra da música.  

http://letras.terra.com.br/toquinho/49095/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/13230/mundo_da_crianca_dsl.wmv
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/13230/mundo_da_crianca_dsl.wmv


 Dividir a turma em grupos; Distribuir trechos da letra da música entre os grupos; 

Solicitar a interpretação do trecho recebido, trazendo para o cotidiano de cada 

grupo, Redesenhar a estrofe, Apresentar a interpretação e o desenho para todos 

através de um mural coletivo com o trabalho de todos. 

 

 

 

Como a identidade é influenciada pelo grupo social. 

Dinâmica  da Herança Social 

 1  Folha  A4  para  cada  participante,  canetas  hidrocor,  lápis  de  cor  ou  giz  de  cera e música 

ambiente 

O  aluno  divide  uma  folha  de  papel  A4  em  quatro  partes.  Na  primeira  e  na  segunda  parte  

o  aluno  desenha  pessoas  que  admira  e  escreve  uma  qualidade,  na  terceira  e  quarta  parte  

desenha  pessoas  que  não  admira  e  um  defeito  dessas  pessoas.  Em  seguida observa como as 

pessoas desenhadas são semelhantes e diferentes a si mesmo  e como a sua identidade é 

influenciada pelos grupos sociais a que pertence. 

 

Como me vejo 

 

Distribua  6  folhas  de  A4 para cada  alunos  e  peça que representem, através de desenhos ou 

símbolos, as seguintes frases: Como eu me vejo; Como eu acho que os outros me veem; Como eu 

gostaria de ser; Como os outros gostariam que eu fosse; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 6 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de Avaliação das atividades- Auto avaliação 

Critérios avaliados Avaliação 

Integração com o grupo  

Respeito e não atrapalho o meu colega  

Sei ouvir o professo(a)  

Cumprimento dos prazos estabelecidos para 

a entrega das atividades 
 

Zelo pelos materiais e pela rede física da 

escola 
 

Respeito a opinião diferente dos colegas  

Contribuição na confecção das atividades 

em grupo 
 

 

 

EX: Construir murais temáticos com 

títulos: Fique de olho 

                      Fique sabendo 

                        Curiosidade 

                         Histarigan 

                         Jornal Mural... 

 Maquetes 

 Albuns 

 Mapas 

 Paródias 

 Autorretrato... 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eemplo de autorretrato 



 

 

 

Projeto Interdisciplinar da Área de Linguagens:  

“Lendo me encanto...Encantado me encontro”! 

 

Área Ciências da Natureza 

 
ESCRITA EM AULAS DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II:  

DIÁRIO DE UM CIENTISTA 
 
 

 Pesquisas apontam que contribuir com a formação do leitor/escritor não é de 
responsabilidade exclusiva do professor de português. Diante disso, este trabalho tem como 
objetivo perceber as possíveis influências da atividade de escrita criativa a ser desenvolvida 
com os alunos do Ensino Fundamental II. A partir da realização de experimentos, leitura de um 
artigo, recortes de jornais, reportagens, leitura compartilhada, roda de conversas e 
apresentação de biografias de cientistas na sala de aula, os alunos serão convidados a escrever 
um diário do ponto de vista dos cientistas.  Um dos instrumentos usados pelos cientistas para 
registrar suas atividades, observações, reflexões, descobertas e todos os passos de suas 
pesquisas é o diário ou caderno de campo. As anotações feitas ali são muito importantes, 
porque são um registro de todo o trabalho realizado e de cada etapa que levou ao resultado 
final de uma pesquisa. 

Com base nas análises desse material e das conversas com os estudantes, pode-se 
destacar que as atividades possibilitarão discutir e compreender o processo histórico na 
construção do conhecimento, repensar a visão sobre ciência e cientista, bem como incentivar 
a leitura e escrita em aulas de Ciências.  

 
O professor deve ter autonomia para adequar a sugestão do diário dos grandes 

cientistas, para trabalhar por exemplo o “Diário de um cientista” do próprio aluno a partir de 

aulas de campo, aulas práticas, trabalhando o método científico e o letramento científico como 

é sugerido pela BNCC, partindo da observação, problematização, estudo de caso, 

levantamento de hipóteses, experimentação, análise de resultados e apresentação dos 

resultados como solução da situação problema, ou do estudo de caso. A experimentação 

prioriza o contato dos estudantes com fenômenos relacionados na área de ciências da natureza 

e é capaz de compreender, aprender, relacionar e modificar o ambiente e o meio onde está 

inserido. Os alunos podem começar a agir e pensar como os cientistas, com relatos e desenhos 

das atividades!  

Sugestão para o 6º ano: 
 
Para o 6º ano por exemplo, o professor pode começar utilizando “A história de Zé, 

Dorotéia e as árvores”. O primeiro registro no diário seria de “Observar”. Os alunos deverão 
observar o caminho da escola até suas casas e anotar coisas que nunca viram antes nesse 
trajeto ou que nunca haviam percebido: como a construção de uma casa, ou a casa que foi 
demolida, uma árvore com flores, uma árvore que foi derrubada, um rio que secou, o lixo nas 
ruas, animais abandonados, pessoas nas ruas conversando ou trabalhando, o ambiente no qual 
está inserido e as suas relações entre os diversos fatores bióticos e abióticos. Podem observar 



também o recreio, as brincadeiras, a hora do lanche, o próprio lanche, as relações sociais no 
meio onde estão inseridos, a localização dos mesmos no espaço geográfico, entre outras. 

O trabalho pode ser feito individualmente ou em grupo, devendo partir da observação, 
cada um com o objetivo de verificar uma hipótese diferente, a partir da problematização que 
deve ser norteada pelo professor. O projeto pode partir da problematização sobre o que estuda 
a ciência e como os cientistas realizam seu trabalho. “Através da experimentação e do 
desenvolvimento da pesquisa, eles são desafiados a observar, explorar e investigar. Desta 
forma, despertamos a curiosidade e o interesse do aluno, possibilitando que o mesmo 
desenvolva habilidades e competências específicas”.  

A experimentação prioriza o contato dos alunos com os fenômenos químicos 
possibilitando a criação dos modelos que tenham sentido para eles a partir de suas próprias 
observações. Assim, despertaremos o cientista que existe em cada um. Através da prática 
tornamos a aprendizagem prazerosa e significativa para nossos alunos, que se tornam leitores, 
pesquisadores e formadores de opinião.  

Todas as observações deverão ser registradas em desenhos e textos e após a análise 
dos resultados, os mesmos deverão ser exibidos em um grande mural na escola. No final da 
etapa, eles escreverão em seus diários um texto coletivo sobre todas as atividades que 
realizarão. 

 A Escola destinará um dia específico da semana para que os alunos realizem um 
experimento, relatem e compartilhem suas aprendizagens com seus colegas. As 
sugestões de experimentos também são válidas para o fazer científico nas aulas 
práticas e estão anexadas ao projeto. Estas devem ser simples para que ocorram no 
prazo de duração do projeto, para preparação e apresentação dos resultados.  

 Todos os passos e materiais utilizados para a realização dos trabalhos são 
registrados no diário científico. “Esta atividade é uma das mais esperadas pelos 
alunos, certamente desenvolverão com empenho e dedicação ao apresentarem sua 
aula prática”. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
De modo geral, professores que não são da área de linguagens, mais especificadamente 

da disciplina de Língua Portuguesa, compreendem que as habilidades de leitura, escrita e 
produção de textos, estejam relacionadas somente à essa disciplina.  Almeida, Cassiani e 
Oliveira (2008) desmistificam a ideia de que cuidar da linguagem é um papel reservado ao 
professor de português. Pelo contrário, mostram a importância do trabalho com o conhecimento 
científico por meio da leitura de textos apropriados, o que, segundo eles, contribui para a 
“construção de leitura dos estudantes” e estabelece “relações intertextuais”, de forma a 
reconstruir a “história dos sentidos dos textos”.  

Para Geraldi (2013, p.7) as linguagens em “[...] sala de aula são tomadas como “meio”, como 
atividades instrumentais de acesso e apropriação de um conhecimento [...]”.  Cassiani e 
Almeida (2005, p.367) destacam ainda que “outros aspectos podem ser trabalhados tanto com 
a leitura quanto com a escrita, tais como as contribuições do ensino de Ciências na formação 
do leitor/autor”; ou seja, as linguagens mais do que instrumentais de apoio no processo de 
aprendizagem. Portanto faz-se necessário que as diversas áreas do conhecimento caminhem 
juntas, pois o conhecimento a partir da leitura, escrita e da produção textual é fundamental para 
todo processo de crescimento intelectual, pensamento crítico, aprendizagem e compreensão  
de conteúdos e as diversas formas de comunicação. 

 
 
 
OBJETIVO GERAL  
 

 Perceber as influências da produção textual (e, especificamente, da escrita criativa) 
que deverá ser desenvolvida com os estudantes do Ensino Fundamental II em aulas 



de Ciências, buscando aproximar os conteúdos curriculares de tal modo que isso 
contribua com a formação do leitor/escritor. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Pesquisar a biografia das personalidades partindo do seu fazer científico e de suas 
contribuições para a ciência, numa escala de tempo que evidencia o seu fazer 
científico a partir do seu diário pessoal, onde o aluno deve se colocar como o próprio 
cientista para contar o passo a passo no desenvolvimento do método científico nas 
suas descobertas e contribuições para a ciência. 

 

 Sugestões para construção dos diários: 
 Cientistas que contribuíram para a construção dos modelos atômicos (9º ano) - 

dinâmica da caixa/ Filme: Homem de Ferro II 
 Descoberta da penicilina (7º e 8º ano); 
 Produção de Vacinas contra covid-19 no Instituto Butantan (6º ao 9º ano); 

Energia eólica (6º ano) - produção de cataventos/ Filme: O menino que descobriu o vento, 
2019, de Chiwetel Ejiofor. 

 Contribuições científicas de Leonardo Da Vinci para Ciência (7º e 8º ano): 
produção do diário ilustrado- produção de telas; 

 Mulheres na Ciência (6º ao 9º) - desfile com apresentação de biografia e 
contribuições na ciência; 

 
ETAPAS DAS ATIVIDADES: 
 
Etapa 01: Apresentação do projeto de linguagens, tema, justificativa e objetivo para melhor 

compreensão dos alunos no desenvolvimento do subprojeto na disciplina de ciências; 

Etapa 02:  Aula expositiva: Apresentação do conteúdo que o professor selecionou para 

trabalhar, bem como indicações do(s) cientista(s) responsável(éis) pelas várias contribuições 

para a ciência dentro do conteúdo apresentado.  

Etapa 03: Pesquisa da biografia e das várias contribuições para ciência, através da leitura de 

textos, filmes e documentários e início de construção dos diários. O aluno poderá escolher, 

dentre os diversos temas, qual cientista irá pesquisar, para que dessa forma o objeto de 

pesquisa seja prazeroso e envolva o aluno nas diversas formas de leitura, bem como na 

produção escrita; 

Etapa 04: Confecção dos diários científicos; 

Etapa 05: Leitura compartilhada, rodas de leitura, confecção de murais para exposição do 

material produzido a partir da pesquisa (resumo da biografia); 

Etapa 06: Exposição e apresentação dos Diários de um Cientista de forma dinâmica a partir 

das sugestões para construção dos diários; 

Etapa 07: Roda de conversa para ouvir as experiências dos alunos na construção de seus 

diários científicos; 

 

 



Exemplo dos escritos de um diário científico produzido por uma aluna sobre Niels 
Bohr, um dos cientistas que propôs um modelo atômico:  

 
 

A estudante, ao apresentar na sua criação como seria a rotina de vida de Bohr, destaca 
aspectos humanos para além do cientista “maluco, isolado e solitário”, afastando-se da visão 
sobre ciência e cientista que é apresentada no trabalho de Kosminsky e Giordan (2002). Além 
disso, é possível perceber a concepção de ciência como construção humana e intimamente 
ligada à história, por exemplo, ao relatar “[...]mas sei que isso pode mudar com o tempo”, 
evidenciando o conhecimento científico como verdade provisória.  
 
Outra característica nos diários são as relações intertextuais estabelecidas:  
 

Por exemplo, no diário do Lucas, há relações das tensões políticas e sociais vividas 
pelo cientista no período da II Guerra Mundial.  

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

RELACIONANDO O FILME HOMEM DE FERRO II COM A QUÍMICA  

Esta estratégia de ensino propõe relacionar o filme Homem de Ferro II com a Química a partir 
de algumas sugestões de assuntos que podem ser abordados em sala de aula.  

O filme Homem de Ferro apresenta 
algumas referências que podem ser 
trabalhadas nas aulas de Química*  

Caso possa projetar o filme aos alunos em 
um ambiente que não seja a própria sala de 
aula (por exemplo, auditório, cinema, etc.), 
seria mais interessante, para sair do 
ambiente comum de aprendizagem. 

7/10/1913 - Querido diário, hoje faço 28 anos, ainda pensando como as coisas 

mudaram. Eu contribuí para a evolução dos modelos atômicos! Mas sei que isso pode 

mudar com o tempo. Alguns tempos atrás eu me matava estudando horas e horas, achei 

em certo ponto que não daria em nada... Eu acabaria concluindo nada. [...] Eu penso 

que daqui a 100 anos as pessoas vão ver esse átomo e pensar “Qual o problema desse 

cara, ele não tinha nada melhor pra fazer da vida, não?” E esse cara sou eu. Mas eu 

espero que tenha pessoas interessadas que vão sentir “orgulho” pois elas fazem parte 

dessa história. (Ana).  

Querido diário, estou com raiva! No período da II Guerra Mundial eu ajudei nos 

estudos da bomba atômica, mas eu percebi os estragos que uma bomba dessa causa. 

Sou tão culpado quanto esses nazistas mesquinhos que tomaram meu país, mataram o 

povo dos meus e trouxeram o terror comunitário. [...] (Lucas).  



A seguir, estão listados os assuntos que o (a) educador (a) pode abordar em sala a partir do 
filme Homem de Ferro II: 

 Modelo atômico de Rutherford; Modelo atômico de Bohr; 
 Modelo atômico de Sommerfeld; Modelo atômico atual; 
 Tabela periódica; Elementos químicos; Radioatividade; Reator nuclear; Isótopos 

radioativos; 
 Efeitos maléficos da radiação para o ser humano. 

Procedimentos 

Sugerimos aqui alguns passos para o (a) educador (a) seguir na aplicação dessa estratégia de 
ensino que relaciona o filme Homem de Ferro II com a Química. 

 1º Passo: Trabalhar os modelos atômicos em sala de aula; 
 2º Passo: Relacionar os modelos atômicos com o modelo atual; 
 3º Passo: Trabalhar a tabela periódica; 
 4º Passo: Trabalhar o tema radioatividade em sala de aula; 
 5º Passo: Exibir o filme Homem de Ferro II; 
 6º Passo: Discutir o filme e relacioná-lo com a Química. 

Discussão 

Após a exibição do filme, é interessante iniciar uma discussão com os alunos e mostrar a eles 
algumas das várias cenas em que o filme se relaciona com a Química, como o momento em 
que a superinteligência artificial Jarvis diz a Tony Stark que ele havia criado um novo elemento 
químico. 

Avaliação 
Toda proposta de aprendizagem deve apresentar uma culminância, e com esta não seria 
diferente. É claro que a forma como cada educador (a) avaliará seu grupo de alunos é muito 
particular. Porém, temos as seguintes sugestões: 

 Pedir aos alunos para escrever um relatório sobre cada um dos pontos que podem ser 
relacionados com a Química ao longo do filme; 

 Traçar várias enquetes, dividir os alunos em pequenos grupos e, logo em seguida, fazer 
um jogo de perguntas e respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/o-atomo-rutherford.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/o-atomo-bohr.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/evolucao-modelo-atomico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/tabela-periodica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/elemento-quimico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/radioatividade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/reator-nuclear.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/radioisotopos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/radioisotopos.htm


DINÂMICA DA CAIXA COMO AUXILIO NO ENTENDIMENTO DA EVOLUÇÃO ATÔMICA  

A curiosidade para saber o que há dentro da caixa 
desperta nos alunos a motivação para participar da 
dinâmica e, assim, se colocam, sem perceber, no 
lugar de cientistas. 

Introdução 

Um grande avanço no entendimento da composição 
e funcionamento da matéria foi a descoberta do 
átomo. Entretanto, o que entendemos hoje sobre sua 
constituição passou por longos processos de 
aprimoramento e evolução. Desde Dalton até Bohr, 
o átomo assumiu muitas formas; desse modo muitos 
alunos levantam os seguintes questionamentos: 

 
Como foi possível que os cientistas tivessem certeza da existência do átomo, sendo que 
nem mesmo é possível vê-lo, nem tocá-lo? 
 
O átomo é exatamente igual aos modelos apresentados? 
 
Como os cientistas realizaram essas descobertas? 
 
Para ajudar a responder esses e outros questionamentos relacionados, a seguir será enunciada 
uma dinâmica que fará uma analogia com o trabalho desenvolvido pelos cientistas na 
descoberta e elaboração dos modelos atômicos. 
Objetivo:  
Ajudar os alunos a entenderem que evidências indiretas podem ser imprescindíveis para a 
descoberta de propriedades e características do que não se pode ver nem pegar, assim como 
ocorreu na evolução do modelo atômico. 
Material: 
*Duas caixas (que possam ficar bem fechadas) 
*6 objetos pequenos e de formatos e tamanhos diferentes, escolhidos pelos alunos. 

Procedimento: 

1.       Dividir a sala em dois grupos; 
2.       Dar uma caixa para cada grupo e pedir que coloquem 3 objetos diferentes para o outro 
grupo descobrir; 
3.       Trocar as caixas e passar a caixa aluno por aluno. Cada aluno tem o direito de fazer uma 
pergunta para o grupo oposto, sendo que a resposta só pode ser sim ou não. E também só tem 
direito a uma tentativa de acerto. 
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) 
4.       Após compararem as observações e ideias de cada um, os grupos revelam, por fim, quais 
acreditam ser os objetos surpresa. 
5.       O professor pede para fazerem uma representação, desenho de como seriam os objetos 
dentro da caixa. 
6.       Por fim o professor explica por que essa atividade constitui uma analogia com o trabalho 
dos cientistas para a descoberta da constituição da matéria. 
 

Conclusão: 



A partir dessa atividade o professor pode demonstrar para os alunos que da mesma forma que 
eles usaram de informações indiretas (como o barulho que fazia quando balançavam a caixa e 
o peso que sentiam) para descobrir quais eram os objetos dentro da caixa; os cientistas também 
conseguiram por meio dos resultados de seus experimentos deduzir qual seria a constituição 
da matéria; sem precisar vê-la nem tocá-la. 

Outro ponto a ser abordado é o fato de que eles usaram das ideias dos colegas e das 
informações fornecidas pelo grupo oposto para chegarem a um senso comum. De maneira 
similar, os cientistas usaram as informações descobertas por outros cientistas para evoluírem 
com respeito ao modelo atômico. 

E uma última consideração, é que o desenho feito pelos alunos representa o objeto dentro da 
caixa, e todos conseguem identificar que objeto é por meio desta representação. Porém, o 
desenho não é o objeto. Do mesmo modo, o modelo atômico serve para entendermos o 
funcionamento do átomo, suas propriedades e características. Mas, o modelo não é exatamente 
igual ao átomo. 

Por Jennifer Fogaça 
Graduada em Química 
Equipe Brasil Escola. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch/?v=CRU1ltjs2SQ 
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REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Escrita em aulas de química no ensino 
fundamental II: a construção de diários de cientistas-Wallace Alves Cabral- Mestre em 
Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professor de Química e Física na escola 
Balão Vermelho Alicerce- Vol. 1 | Nº 1 | Out./Dez. 2016. 
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Projeto Interdisciplinar da Área de Linguagens:  

“Lendo me encanto...Encantado me encontro”! 

 

Área Ciências da Natureza 

Glossário de Ciências- Uma construção do aluno 

 O tema proposto para este projeto interdisciplinar, nos convida a refletir enquanto 

educadores sobre a prática e o encanto pela leitura a partir dos diversos tipos de textos 

encontrados e espalhados pelas diversas áreas de conhecimento. Na Ciência, não poderia 

ser diferente. Conhecer a origem dos termos científicos por exemplo, é de extrema 

importância para que o aluno desenvolva uma aprendizagem significativa, que o permita 

conhecer e reconhecer o conceito, definições, significados, dá exemplos e perceber os 

vários termos e conceitos específicos ou não da área no seu dia a dia e ser capaz de 

compreender em qual contexto àquele termo, palavra, verbete, melhor se encaixa, é de 

fundamental importância, para o desenvolvimento intelectual, cultural, social, e tantos 

outros saberes do aluno no processo de construção do conhecimento e agente 

transformador da sociedade. 

 Diante dessa premissa e reconhecendo a dificuldade apresentada pelos discentes, 

em dúvidas efetivas relacionadas ao significado das palavras e dos termos científicos, no 

decorrer do ensino de ciências, justifica-se essa sugestão de atividade para construção de 

um “Glossário Escolar- Uma construção do aluno”, a partir da leitura de textos de cunho 

científico, atividades práticas, reflexões e discussões a partir de filmes e músicas, com a 

produção textual, resumo, murais de palavras, entre outros. Esta atividade será realizada a 

partir do uso do dicionário, uma prática não muito bem vista pelos alunos, porém, muito útil, 

especialmente quando o docente consegue instigar o aluno ao aprendizado de novas 

palavras a partir do uso dessa ferramenta. O uso do dicionário, impresso ou online em sala 

de aula, é uma ferramenta essencial para contribuir para o processo de letramento e a 

produção do glossário não deve se restringir apenas às explicações, mas como uma ação 

sistemática, em que, compreendido o conceito, o aluno seja capaz de dá exemplos, dá 

sentido, relacioná-la a um contexto, um trabalho detalhado no trato com as palavras, 

acredita-se que o estudo do vocabulário será desafiador, porém, prazeroso. 

O ensino do vocabulário é um campo muito rico de investigação linguística, por isso, 

os docentes devem direcionar sua atenção na metodologia e interesse dos aprendizes, 

para que de fato, ao ler o aluno se encante e encantado se encontre dentro dos diversos 

tipos de textos, tornando uma leitura prazerosa e significativa, que produza saberes.  

A metodologia a ser desenvolvida na disciplina de ciências deve promover a 

aprendizagem e familiaridade dos diversos termos da área de ciências, reduzindo as 

dificuldades encontradas na compreensão dos mesmos, durante a explicação dos 

conteúdos, uso do livro didático e leitura de textos, bem como a ampliação do vocabulário, 



permitindo os alunos compreenderem melhor o que leem e ouvem, assim como o que 

escrevem e pronunciam.  

 

 

Por fim, a atividade culminará com o “Soletrando Ciências”, que deverá acontecer 

como uma competição entre meninos e meninas da mesma turma ou entre salas da mesma 

escola, em um espírito de competição, de forma leve e divertida, favorecendo a integração, 

a autoconfiança, socialização e muito aprendizado. 

Com a aplicação da intervenção didática, os alunos deverão: 

 Compreender o sentido das palavras e dos termos estudados nos diversos 

textos trabalhados; 

 Empregar adequadamente as palavras e os termos em textos orais e escritos; 

 Construir glossário escolar a partir de textos selecionados; 

 Soletrar as palavras e os termos estudados; 

 

 



 

Etapas:  

1ª Etapa: Motivação 

Para motivar os alunos a participarem da construção do “Glossário escolar” e todas 

as suas etapas, vamos utilizar o filme:  Akeelah ande the Bee (Prova de fogo- Uma história 

de Vida), 2006. O filme relata a história de Akeelah, uma garota de 11 anos, 

afrodescendente, e aluna dedicada com habilidade em soletrar. Admirado com o dom da 

garota, e buscando recursos para a escola pública onde trabalha, o diretor de sua escola, 

inscreve num concurso regional de soletração, e faz com que ela seja trinada por um 

professor com PhD em literatura Dr. Larabee. 

Diante das diversas dificuldades que a agarota enfrenta, luto pela morte do pai, 

ausência da mãe por trabalhar o dia inteiro, um irmão drogado, as diferenças sociais, o 

racismo, o preconceito por ser estudiosa, o ciúme da melhor amiga e as dificuldades de 

relacionamento com o professor, Akeelah, vai vendendo cada etapa do concurso, até ser 

classificada para o concurso de soletração nacional em Washington. 

O filme trata, portanto, do reconhecimento do próprio valor individual, enquanto ser 

humano capaz de superar dificuldades e do conhecimento das palavras como elemento 

carregado de significado e agente de mudanças sociais. 

De maneira lúdica, o filme motiva os estudos sobre língua e linguagem, 

especificadamente a ampliação do vocabulário através do concurso de soletração, não para 

decorar palavras, mas para aprender o sentido delas e aplica-las no cotidiano, nas diversas 

situações comunicativas. 

O filme também estabelece vários temas transversais, favorecendo o 

desenvolvimento de cidadãos críticos que possam perceber a educação como mediadora 

da cidadania. 

 Após a exibição do filme é necessário promover um debate com os alunos 

sobre os temas transversais, ainda que este não seja o objeto do projeto mas, 

necessário e sobre como a importância que a ampliação do vocabulário teve na vida 

da personagem. 

 Pedir um resumo ou comentário crítico do filme, como a primeira produção 

textual a partir dos temas abordados, àquele que mais chamou a atenção do aluno 

(para casa); 

 Selecionar conteúdo e textos que serão trabalhados para produção do 

glossário no decorrer do projeto; 

 Solicitar dicionários na biblioteca da escola ou para o aluno para utilização nas 

aulas de ciências. (Sugestão: Caso a escola disponha de rede de internet, nos dias 

do projeto permitir uso do celular para pesquisa também no dicionário online) 

 

Etapa 02 

 

 Leitura e discussão das produções textuais; 

 Explicar sobre a construção do “Glossário escolar- Uma construção do aluno”; 

 Leitura e releitura dos textos: Trabalhar o texto ou conteúdo que está sendo 

estudado, para produção do glossário: o diálogo após a leitura do texto deve acontecer 

sempre para maior aproveitamento do conteúdo e contribuição dos alunos para 

debater as informações dos textos; 



 Explicar como fazer a leitura e utilização do dicionário e os tipos de dicionários; 

 Seleção de palavras e cópia de fragmentos dos textos: fazer o levantamento 

das palavras e dos termos a serem trabalhados no glossário escolar através das 

dúvidas individuais ou coletivas e das atividades escritas; 

 

Obs.: Chamar a atenção dos alunos para a pontuação (aspas, reticências e parênteses), 

pois não é necessário copiar todo o parágrafo onde a palavra está inserida, basta trecho do 

texto que faça sentido para compreensão do contexto. 

Etapa 3- Estudo do vocabulário e criação de exemplos; 

 

 Consulta ao dicionário impresso ou online, com a cópia exata do trecho onde a 

palavra está inserida; 

 Produção do glossário: Talvez essa seja a etapa mais difícil, pois consiste na 

criação de exemplos para representação da definição das palavras ou dos 

termos. Esses exemplos podem ser frases que se relacionam aos textos e 

também podem ser relacionadas à vivência dos próprios alunos. 

 Nas aulas de Língua Portuguesa, é necessário retomar os textos com foco no 

estudo do vocabulário, para análise do professor, podendo ou não reescrever, 

caso haja essa ação, é importante analisar se houve alteração de 

entendimentos; 

Exemplo para confecção do glossário: 

1- Retire do texto os trechos onde os termos estão e registre as páginas ou parágrafos. 

2- Procure no dicionário o significado de cada termo e escreva apenas a acepção que 

melhor corresponda ao contexto. 

3- Elabore uma frase de acordo com o significado encontrado. 

4- Análise de dados.  

 

Palavra: ânion 

 

Nesse exemplo o aluno 

não conseguiu elaborar 

uma frase de acordo 

com o significado 

encontrado. 

 

 

Obs.: Caso o aluno deseje, pode utilizar imagens ou desenhar; 

 

Etapa 4- Treino e Soletração 

 O ensaio para o dia da soletração como socialização do projeto deve acontecer na 

escola com o professor, porém, deve ser estimulado a fazer o treino em casa; 



 Concurso de soletração deve acontecer na última semana do projeto, como uma 

maneira dinâmica de apresentar e socializar o que foi desenvolvido no projeto; 

É importante ressaltar que as diferenças entre oralidade e escrita fazem parte do conteúdo 

de língua portuguesa, logo, a construção do glossário escolar, o treino da soletração e o 

concurso de soletração visam a percepção das diferenças entre fala e escrita mediante o 

modo de verbalização, além de trabalhar outros recursos linguísticos como a entonação, às 

pausas entre outros. 

 Música: “Uma palavra” de Chico Buarque, pode ser feita uma breve reflexão sobre o 

papel e o uso da linguagem nas relações sociais e na produção de sentidos para a 

realidade. 

 Premiação; 

Etapa 5- Avaliação dos trabalhos- Autoavaliação (SUGESTÃO) 

CRITÉRIOS ANALISADOS AVALIAÇÃO 

Integração com o grupo  

Respeito às opiniões dos colegas  

Cortesia verbal  

Clareza na discussão dos textos  

Tom de voz agradável e audível  

Gestos, olhar e postura corporal  

Execução das atividades para a construção do 
glossário escolar 

 

 

 

A importância de definir corretamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podemos utilizar as adivinhas como dinâmica, ressaltando a importância da definição das 

palavras, termos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A melhor de todas as coisas é aprender. O dinheiro pode ser perdido ou roubado, a saúde e a força 

podem falhar, mas o que você dedicou à sua mente é seu para sempre”. 

 

 

REFERÊNCIA 

Disponível em: 

https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16762/1/GlossarioEscolarConstrucao.pdf- 

acesso em: 15 de março 2022. 

 

https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16762/1/GlossarioEscolarConstrucao.pdf-


                                                       ENSINO RELIGIOSO 

 
 

     MENSAGEM PARA REFLEXÃO 
 

Objetivo – Fazer com que os alunos, antes de criticar o seu coleguinha, vendo 
seus defeitos,  primeiramente faça uma análise de sua vida e veja primeiro as 

suas falhas. 
 

         Um casal recém-casado mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira 
manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou em sua vizinha 
que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido: 

-   Que lençóis sujos ela está pendurando no varal! Está precisando de um sabão 
novo. Se eu tivesse intimidade com ela perguntaria se quer que eu a ensine a lavar as 
roupas! 

O marido observou calado. Três dias depois, também durante o café da manhã, a 
vizinha pendurou lençóis no varal, e novamente a mulher comentou com o marido: 

Nossa vizinha continua colocando os lençóis sujos! Se eu tivesse intimidade 
perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar roupas! 

E assim, a cada três dias, a mulher repetia  o seu discurso enquanto a vizinha 
pendurava suas roupas no varal. 

Passando um mês a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis brancos, sendo 
estendidos, e empolgada foi dizer ao marido: 

- Veja, ela aprendeu a lavar as roupas, será que a outra vizinha emprestou sabão? 
              O marido calmamente respondeu: 
                 - Não, hoje eu levantei mais cedo e lavei a vidraça da nossa janela! 

E assim é. Tudo depende da janela, através da qual observamos os fatos. Antes de 
criticar os outros, verifique se você faz alguma coisa para contribuir, verifique seus 
próprios defeitos e limitações. Devemos olhar, antes de tudo, para nossa janela. 

 
Atividades 
 
Reflexões:  
 
Fazer uma auto avaliação de sua vida, o modo como você age para com os outros. 
 

 
         Como você está sendo como pessoa? Como amigo? Como vizinho? Como Filho? (Deixar  

os alunos falarem, sem os interromper) Fazer uma oração em silêncio pedindo a proteção 
do nosso Criador, para sermos melhor a cada dia que vivemos. 

 
 
 
 

 
 

1. A maneira que a gente vê o mundo depende da janela da qual observamos os fatos. Ela 

pode esta manchada pela inveja, pela poeira da incompreensão, pelos respingos de 



orgulhos ou de magoas. Como está a sua Janela? O que você faz para limpa-la? 

Responda através de texto. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

AMAR AO PRÓXIMO, COMO? 
 

Objetivo – Mostrar aos educando, o valor do amor a si mesmo e, acima de tudo, o 
amor ao próximo no relacionamento que temos  na Escola, na nossa comunidade e 
na nossa família. 

 
Você sabe quem é o seu próximo e porque deve amá-lo? Muitas pessoas não sabem 
como é importante amar o próximo. Pensam apenas em si mesmas, vivem em torno dos 
seus próprios egos. Mas a melhor maneira de demonstrar amor ao Senhor é amando o 
próximo. 
 

 
                                        De que modo devemos amar a Deus? 
 
O que é o amor? 
 
O dicionário define amor como sendo: “Sentimento que impulsiona as pessoas para que o 
que se lhes parece belo, digno ou grandioso”. Mas, não é só isso. Segundo a Bíblia, amar 
significa renunciar ao egoísmo. Só amamos de verdade quando pensamos primeiro no 
próximo em detrimento de nossa própria vontade. Se Deus fosse egoísta, a humanidade 
não mais existiria. Isso ficou evidenciado na atitude de Deus ao enviar o seu único Filho 
ao mundo. Ele estava irado quando o homem pecou. Apesar disso, suprimiu a sua própria 
ira, através de um sentimento altruísta: o amor. Porque Deus é amor e prova o seu amor 
para conosco  ao enviar o seu único filho para morrer por nós. 
 
A quem devemos amar? 
 
Se o amor pressupõe ação, a quem devemos amar e como podemos demonstrar esse 
amor? 
 

        a. (     )   Quem ama ao Senhor guardará a sua palavra – Bíblia. 
 
         b. (     )   Quem ama ao Senhor pratica a lei de Deus. 
 
         c.  (     )   Quem ama ao Senhor demonstra isso através de atitudes bondosas. 



 
         d. (   )   Mas, a melhor forma de demonstrar o amor ao Senhor é amar a quem nos    

odeia, quem quer o nosso mal, pois amar quem nos ama é fácil.  Difícil é a 
tarefa de amar o inimigo. 

 
     

  Dinâmica: O potinho do amor.  Você explica o que é o amor. 

  Então você precisará de uma jarra (melhor se for transparente) que você pode decorar  

com os alunos para torná-la bonita, então os alunos irão escrever frases de amor para 

os colegas que deverão ser compartilhadas com a turma. 

 
 
 
 

CUIDE BEM DE VOCÊ MESMO 

 

PROCURE OCUPAR-SE COM COISAS QUE LHE TRAGAM SATISFAÇÃO E BEM-

ESTAR. 

CRIE MOMENTOS DE PAZ E TRANQUILIDADE PARA SENTIR DENTRO DE VOCÊ O 

PODER DA VIDA E DO AMOR. 

APRECIE E RESPEITE A NATUREZA, CONTEMPLE AS ÁRVORES, AS FLORES, 

OUÇA COM ATENÇÃO O CANTO DOS PÁSSAROS. 

 RESPEITE AS PESSOAS COMO ELAS SÃO. PROCURE COMPREENDÊ-LAS, SEJA 

AMIGO E COMPANHEIRO. 

ANIME-SE, TENHA CORAGEM PARA MUDAR E SER MAIS RESPONSÁVEL, FAÇA 

COM BOA VONTADE O QUE PRECISA SER FEITO. 

         ACENDA A SUA LUZ INTERIOR E ESPALHE SEU REDOR AS SEMENTES DE 

AMOR E COMPREENSÃO. 

                                  

 

 

 



                              A IDEIA DO TRANSCENDENTE 

                 
 

As religiões surgem em diferentes regiões geográficas, inspiradas pelas histórias 
vividas pelos povos, pela arte, pela política, pelo pensamento filosófico de uma 
determinada época, e por tantas outras influências. Sendo assim, cada uma delas tem 
expressado a própria identidade. 
         O Transcendente é também concebido com características peculiares. Muitas vezes 
ele é concebido como  feminino, sendo reconhecido como uma Deusa, como Divina Mãe, 
como Deusa primordial, etc. Outras vezes sua face é masculina, sendo concebido então 
como: o Deus dos judeus, dos cristãos, dos muçulmanos, etc. 
          Mas, mesmo nessas culturas, o Transcendente pode ser reconhecido como tendo 
aspectos do feminino e do masculino. As divindades Hinduístas possuem esposas que 
lhes complementam, as religiões de Afrodescendentes possuem Orixás femininos, como 
Iemanjá, por exemplo.   Mesmo para alguns teólogos  cristãos Deus é Pai e Mãe. 
         Esse Transcendente sempre nos dá a indicação da necessidade principal de seu 
povo. Para os judeus que viviam como escravos, Deus é o Senhor dos exércitos que 
elegeu este povo como escolhido, podendo desse modo livrá-lo da escravidão. Para os 
cristãos, Deus se manifesta por meio de Jesus Cristo como Amor Absoluto, ajudando-os a 
conviver em meio à diferença; para os povos da floresta, o Transcendente aparece como 
força da natureza. 
         As religiões se utilizam de símbolos para representar as diferentes idéias de 
Transcendente. Uma cruz faz com que alguns cristãos se lembrem de seu Deus e de 
Jesus, uma estátua de Buda, pode lembrar aos budistas sobre os ensinamentos de seu 
guia espiritual; uma determinada cor usada na roupa pode lembrar a proteção de 
determinado Orixá para um candomblecista e, assim, por diante. 
         Não são apenas os idiomas que diferem, ou a cor da pele, é também a forma de 
cultuar, de nominar, de simbolizar a representação do Transcendente. 
 
                                                                                                                  Emerli Schlögl 
 

 
 
 

                                          Atividade:  
                                                                                                                   

Com desenhos, os alunos organizar um painel ou um álbum tendo títulos e legendas 
descritivas dos desenhos. Socializar com outras turmas. 

 
Compromisso de vida: Elaborar coletivamente, em papéis ou cartolinas, uma lista de 
valores humanos que apontem atitudes que nos ajudam a conviver harmoniosamente 
com pessoas de diferentes religiões e culturas. Expor os cartazes na sala. 

 
Promover o diálogo entre os alunos sobre esta questão informando-os sobre como 
aconteceu o processo de construção da ideia do Transcendente em algumas tradições 
religiosas do mundo. 
Elaborar coletivamente um roteiro para pesquisar as diferentes ideias do Transcendente 
com pessoas de diversas religiões ou igrejas existentes na comunidade. Organizar os 
alunos em equipes para a realização 



Socializar o conhecimento construído numa exposição dos álbuns na escola. 
 
SUPERANDO OS PRECONCEITOS E APRENDENDO A ARTE DO  ACOLHIMENTO. 

 
Objetivo: Refletir e vivenciar valores que favoreçam a convivência com as diferenças, 

analisando os elementos básicos que compõem o fenômeno religioso nas 
diferentes tradições religiosas. 

          
 

A ARTE DO ACOLHIMENTO 
 
           Se olharmos com mais atenção para o mundo que nos cerca, vamos perceber a 
riqueza das diferenças dos seres na natureza. Cada ser, seja pessoa, animal, árvore, rio, 
estrela, montanha, flor ou pedra, possui suas próprias características e sua própria 
essência. A isso chamamos de singularidade, pois cada um é único no Universo, é 
singular, não existe outro totalmente semelhante ou igual, embora muitos possam ser 
parecidos, ainda assim há detalhes que os tornam diferentes uns dos outros. 
         Vivemos num mundo de diversidade. A diversidade torna o nosso mundo rico e 
variado. Querer que todos sejam iguais, empobrece o nosso modo de viver, limitando a 
possibilidade da criatividade, da expressão, do novo e do diferente. 
         Em relação às pessoas, essa pluralidade se manifesta no modo ou jeito de ser de 
cada um, de pensar, de acreditar, de compreender o mundo e de viver a vida, a partir de 
uma determinada cultura, tradição, religião ou filosofia de vida. 
         Existem os que acham que somente a sua religião ou Igreja é a dona exclusiva da 
verdade, que o seu modo de ver o mundo, de acreditar e cultuar a Deus, de interpretar o 
Livro Sagrado, é o melhor e o mais verdadeiro, por isso, consideram as outras formas de 
crença não verdadeiras e até inferiores, tratando-as com preconceito e discriminação. 
Querem, muitas vezes, converter e convencer os outros a aderirem ao seu modo de 
pensar ou acreditar. Gente que tem essa postura de intolerância, geralmente, não teve 
oportunidade de refletir um pouco para compreender que Deus, o Universo e a Vida é 
bem maior do que as nossas convicções, experiências e crenças, a partir das quais 
muitas vezes, limitamos a nossa visão e compreensão sobre a Grande Vida da qual 
fazemos parte. Na essência, ninguém está separado desta Grande Vida, apesar das 
diferenças, sejam elas quais forem. Está por chegar o dia em que a Humanidade 
finalmente compreenderá, que por meio do Amor Incondicional, todos, não importa a 
cultura, a religião ou igreja, podemos ser uma grande família. Então, a paz em nosso 
mundo, será uma realidade. 
         A vida se expressa na diversidade, sem perder de vista o equilíbrio na unidade do 
TODO, portanto, a própria vida nos desafia a sairmos de nós mesmos, e nos abrirmos 
para o outro, para o novo, para o diferente, sem receio de perdermos as raízes de nossa 
própria identidade, seja ela pessoal, cultural ou religiosa. 
         Saber respeitar e valorizar as diferenças são atitudes a serem desenvolvidas por 
cada um de nós, a partir do diálogo, da reflexão, do estudo, buscando superar os 
preconceitos e mudar para melhor o nosso modo de ser, de pensar e de agir em relação a 
nós mesmos e aos outros. 

         Precisamos aprender a ter um olhar de respeito, compaixão e afeto para com o 
outro, seja esse outro uma pessoa, um grupo religioso ou étnico. Conviver 
harmoniosamente com as diferenças é cultivar a arte do acolhimento. 
 
                                                                                                        Borres Guilousk 



 ATIVIDADES 
 

SUGESTÃO 1 – Problematização – Nossa sociedade é marcada por uma imensa   
pluralidade cultural e religiosa. Convivemos com pessoas de diferentes crenças e 
filosofias de vida. Como devemos nos comportar diante dessa realidade plural? 

 
Orientar um momento de reflexão a partir da problematização, depois trabalhar a leitura e 
interpretação oral do texto: A  ARTE DO ACOLHIMENTO. Os alunos ilustrarão o texto 
com desenhos. 

 
 

SUGESTÃO 2 –  Responder as questões 
 
  O que a tradição ensina sobre o respeito, a solidariedade, a paz e o amor? 
 
  Que texto sagrado usa (oral, escrito, pictórico)? Quais os nomes dos livros sagrados?  
 
  Descrever alguns rituais da tradição. Exemplo: batismo católico, batismo evangélico, 

cerimônias de casamento nas diferentes culturas religiosas. 
  Quais as principais celebrações?  Páscoa por exemplo – como é celebrada, com quais 

símbolos? 
 
  Que práticas devocionais são realizadas por seus seguidores? Oração, meditação, 

cânticos de louvor, danças sagradas, etc. 
 
  Qual a ideia sobre Deus (Transcendente)? 

 
 

                                                                 CARÁTER 
 
 

  Mas o que vem a ser caráter? 
 

         Caráter é uma marca que distingue uma pessoa de outra, pelo seu modo de ser, de 
sentir e de agir. Uma pessoa de caráter possui força de vontade, convicções e princípios 
firmes e se orienta por eles, tanto nas situações comuns como nas difíceis. 
            É muito importante que uma pessoa tenha princípios e aja de acordo com eles. 
Porque aquele que muda de ideais e opiniões, conforme as circunstâncias, na sociedade 
e com os amigos, demonstram ter um caráter fraco. Parece um barco sem rumo ou uma 
Maria-vai-com-as-outras. 
            Um bom caráter não surge por acaso. É fruto de uma conquista diária, de um 
trabalho contínuo e de uma vontade firme. É obra pessoal de cada um de nós. 
         Para a formação de um bom caráter, concorre  uma boa educação familiar, religiosa 
e escolar. Também têm grande influência as diversões e lazer, a vida ao ar livre, os jogos, 
as leituras formativas e o convívio com a sociedade. 
            A pessoa sem caráter, sem princípios, torna-se vulgar. Já a de caráter escolhe um 
ideal e luta por ele para se realizar na vida. 
Atividades – Responda. 

 
1) Que é caráter? 



2) Que qualidades possui uma pessoa de caráter? 
3) Como agem as pessoas de caráter fraco? 
4) Um bom caráter surge por acaso? 
5) O que concorre para a formação de um bom caráter? 
 

 
                      VIRTUDE – CAMINHO CERTO NA VIDA 
 

             Objetivo – Refletir com os alunos e ensina-los sobre o que é virtude, e como cada um 
deve vivê-la no seu cotidiano. 

 
           O ser humano, para ser feliz, deve procurar aperfeiçoar-se, realizar-se. Porém, essa 

realização só é possível, mediante o aprimoramento do caráter e a prática das virtudes. 
 

           VIRTUDE – é um hábito bom, uma disposição permanente da vontade para o  bem. 
 
HÁBITO – São atos repetidos tantas vezes que o se tornam costume. 

                Se o hábito for bom, chamamos de virtude, se for mal dizemos que é um vício. 
                   Há vários tipos de virtudes: religiosas, morais e cívicas. 
 
 
 VIRTUDES: 

 
            FORTALEZA – É uma força interior que nos dá disposição e vontade de sempre agir,   

corretamente, mesmo diante das dificuldades. 
 

               PRUDÊNCIA – Virtude que nos leva a escolher a melhor solução para cada situação da 
vida e a controlar os próprios atos para evitar consequências 
desagradáveis. 

 
         TEMPERANÇA – É ser moderado nos próprios atos (comer, beber, praticar esportes) 

para não prejudicar a saúde. 
 
          JUSTIÇA – É uma virtude que consiste em dar a cada um o que lhe pertence, 

como:  direitos, objetos, respeito, obediência, amor, compreensão... 
  

       SINCERIDADE – Virtude que nos leva a dizer o que realmente pensamos e sentimos. 
 

           TOLERÂNCIA – Esta virtude nos ensina a conviver bem com as pessoas, apesar   de  
seus defeitos e ideais contrárias às nossas. Ninguém é perfeito, neste 
mundo. 

 
            CIVISMO – Leva o cidadão a cumprir seus deveres para a pátria, a respeitar as leis e as 

autoridades constituídas, a ter espírito democrático, a trabalhar pelo bem 
comum e pelo progresso da nação. 

 
            OBEDIÊNCIA – Virtude que nos leva a receber e cumprir de bom grado, ordens, normas, 

leis... e a respeitar as autoridades. 
 

 HUMILDADE – É reconhecer os próprios limites. 



Para refletir e responder 
 
 

1) O que é preciso para ser feliz? 
2)  O que é virtude? 
3) Quais as vantagens das virtudes? 
           

       Bingo das virtudes: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUGESTÃO PARA PESQUISA 
 

As fontes de pesquisa: Internet, livros, revistas disponíveis na escola, entrevistas com 
líderes religiosos ou pessoas que têm conhecimento sobre os assuntos em estudo.  
As Grandes Religiões do Mundo – Benoit Marchon e Jean-François Kieffer – 
Paulinas.Redescobrindo o Universo Religioso – Vários autores – de 1ª a 8ª séries- Editora Vozes. 
Alegria de Viver – Maria Izabel de Oliveira Tongu – 8ª série – Editora Moderna; 
Para entender as Religiões – John Bowker – Editora Ática 

 
 
 



 

 

 

Projeto Interdisciplinar da Área de Linguagens: 

“Lendo me encanto...Encantado me encontro”! 

 

Empreendedorismo 

Excelente exemplo de empreendedorismo social e inovação, o filme: O menino que 

descobriu o vento, deve estar na lista de todos que acreditam no poder de transformação 

do ser humano. Ele conta a estória de um garoto malaui que, contra tudo e todos, leva 

adiante um projeto (ou um sonho) de levar água até a lavoura de sua comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O Filme O Menino que descobriu o Vento é uma das atividades pedagógicas para 

estudar os comportamentos empreendedores com o tema: Cata-ventos de Alegria. Para 

dar início as atividades reflexivas sobre os comportamentos empreendedores. A 

proposta dessa atividade desafiadora com o filme: O Menino que descobriu o Vento, é 

uma história real de esperança, motivação, superação e resiliência. E essa capacidade 

de resolver conflitos e enfrentar desafios que o filme retratou, expressa um pouco das 

características que um empreendedor precisa desenvolver.  Mesmo sem condições de 

custear seus estudos, um adolescente encontra, na biblioteca de uma escola, a 

possibilidade de estudar uma forma de salvar a sua comunidade da seca, através da 

criação de um gerador de energia eólica para irrigar a terra, numa possibilidade de 

produzir agricultura familiar para a sobrevivência e o sustento das famílias da 

região.   Enfrentar situações adversas com planejamento, organização, persistência e 

trabalho em equipe são comportamentos primordiais para se tornar um cidadão bem 

sucedido e feliz.  

O catavento é um tipo de energia eólica que usa da força do vento para produzir 

energia. Pensando nisso, os alunos confeccionarão cataventos, escrevendo palavras de 

otimismo e motivação, no desejo de espalhar boas energias no ambiente escolar e em 

suas vidas, durante este ano letivo. 

 A importância em produzir boas energias, motivação, otimismo e entusiasmo no 

ambiente escolar para que o sucesso da educação dos adolescentes seja alcançada: 

quando você acredita que pode dar certo, as coisas acontecem, porque o otimismo e a 

força de vontade são fatores capazes de motivar qualquer ser humano em qualquer coisa 

que ele queira desenvolver. 

 

 

ETAPAS DO PROJETO: 

 Apresentar o conteúdo na aula de empreendedorismo: conceito geral de 

empreendedorismo e comportamentos empreendedores, ou partindo do conteúdo 

educação financeira focar no “sonho”, tipos de sonho: individual e coletivo; 

 Com base no filme, promover roda de conversa com os alunos para uma reflexão 

sobre a história real que o filme apresentou; 

 Produção textual, como uma autoavaliação, com olhar crítico, reconhecendo o seu 

valor individual e identificando as características empreendedoras que estão 

presentes em si mesmo; 

Produção da dinâmica do cata-vento, construção de mural e entrega de cataventos de 

alegria dentro do ambiente escolar como desejos de boas energias; 

 

 PROFESSOR: Você tem autonomia para direcionar as sugestões de atividades de 

acordo com a realidade de seus alunos e localidades onde estão inseridos. 

 



  SUGESTÃO DE ATIVIDADE APÓS O FILME: 

 

ATIVIDADE SOBRE O FILME: O MENINO QUE DESCOBRIU O VENTO 

 

1. Qual o tema do filme?  

______________________________________________________________________ 

2. Onde se passa a história retratada no filme?  

______________________________________________________________________ 

3. Pesquise sobre o CLIMA e o ecossistema da região do Malawi e o impacto que causa 

na agricultura local.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 4. Os realizadores do filme tentam contar história bem inspiradora, nos mostrar que 

podemos vencer grandes adversidades e conseguir transformar, não só a nossa 

realidade, como também a das pessoas ao nosso redor.  

a) O filme conseguiu te passar essa mensagem? 

________________________________________.  

b) O que mais inspirou você? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
5. O que você aprendeu com a história do menino William? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. A construção de um moinho e bombeamento de água por energia eólica que 

transformou a vida dos moradores de sua aldeia pode ser considerada uma ação de 

sustentabilidade? Por quê?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. A imagem abaixo, retirada do filme, representa um momento muito esperado pelas 

pessoas do vilarejo. Com suas palavras, descreva o sentimento dessas pessoas na 

imagem e o que você esperava da cena? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Mesmo diante da fartura que o mundo contemporâneo nos oferece, as vezes 

pensamos que somos incapazes de buscar soluções para os problemas que aparecem 

no nosso dia-a-dia. É preciso ter força, coragem e disposição. Quais os atuais problemas 

estamos vivenciando no nosso cotidiano? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

9. Qual a visão de empreendedorismo podemos observar no contexto do filme?  

Marque V (verdadeiro) ou F (falso).  

(   ) William via as dificuldades da sua família e do seu vilarejo e não fazia nada. 

(    ) Seu povo era sua motivação e isso fazia com que ele não desistisse.  

(   ) O menino buscou uma inovação capaz de corrigir o problema da seca e da fome no 

seu vilarejo. 

(   ) A ação de William não teve um impacto positivo na sociedade. 

(   ) O protagonista foi muito curioso, criativo e auto confiante. Ele sabia que iria dar certa 

sua torre. 

(   ) William buscou conhecimento na biblioteca da escola para realizar seu projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

1- ATIVIDADE DE ESTUDO E 

PRÁTICAS 

 
 
                           
 
 

 

                                EDUCAÇÃO FISÍCA/ ARTE 
 

                                                   Movimento 

 
 

 
 
 

 
 
 

  PRIMEIRO MOMENTO:  

 
A cultura no Brasil é bem diversificada seja nos esportes, nos jogos, nas danças, bem como na 
música. O que vamos refletir neste momento é como todas estas manifestações podem estar 
envolvidas umas com as outras. A seguir segue a letra de uma música do cantor e compositor Milton 
Nascimento, nesta canção vamos perceber a presença de materiais que são usados em atividade. 

 

da cultura corporal, como exemplo, a bola de meia e a bola de gude. Na unidade 1 foi solicitado a 
construção de uma bola de meia, neste momento vamos relacionar este material com a música que 
segue: 

 
Bola de Meia, Bola de Gude 

Composição: Fernando Brant e Milton Nascimento 
 

Há um menino 

Há um moleque 

Morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto balança Ele 

vem pra me dar a mão 

 
Há um passado no meu presente 

Um sol bem quente lá no meu quintal 

Toda vez que a bruxa me assombra 

 

O menino me dá a mão 

ATENÇÃO! A Unidade II será dividida em duas atividades. Na Primeira atividade o aluno 

fará a leitura e estudo do texto, bem como realizar as atividades na prática. Na Segunda 

atividade o aluno deverá  realizar atividades escritas de produção. 



 

 E me fala de coisas bonitas 

Que eu acredito 

Que não deixarão de existir 

Amizade, palavra, respeito 

Caráter, bondade alegria e amor 

Pois não posso 

Não devo 

Não quero 

Viver como toda essa gente Insiste 

em viver 

E não posso aceitar sossegado 

Qualquer sacanagem ser coisa normal 

 
Bola de meia, bola de gude O 

solidário não quer solidão 

Toda vez que a tristeza me alcança O 

menino me dá a mão 

Há um menino 

Há um moleque 

Morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto fraqueja 

Ele vem pra me dar a mão. 

 
 



 

     SEGUNDO MOMENTO:  

 
Neste momento vamos, além de expor os conceitos das técnicas do futsal, propor exercícios destas 

técnicas, que você pode praticar sozinho em sua casa (caso tenha irmão/irmã ou amigo/amiga 

podem realizar juntos). Lembramos que a bola de meia pode ser utilizada (uma bola de borracha, 

de futebol, de futsal ou outra qualquer, também pode ser usada para a prática das atividades). 

Alguns materiais alternativos poderão ser utilizados como: garrafas pet, jornal, giz, fita crepe, corda, 

dentre outros. Vamos começar! 

 
IMPORTANTE: Procure sempre realizar estes exercícios utilizando tanto o pé/perna direito(a) 

quanto o pé/perna esquerdo(a), não fique preso apenas no pé que você tem melhor domínio. 

 

Das Técnicas no e Atividades no FUTSAL 

 

Controle de Bola: Para o jogador de futsal é fundamental saber controlar a bola, ou seja, manter a 

bola próxima ao corpo, daí a importância em realizar exercícios para manter o domínio da mesma. 

O controle de bola contribui bastante para a realização das demais técnicas do futsal. 

Atividade 1: Vamos fazer as chamadas, “embaixadinha” ou “balãozinho”, vocês devem controlar a 

bola com os pés, coxas ou cabeça sem deixa-la cair no chão. O bacana desta atividade é repetir 

várias vezes tentando aumentar a quantidade de embaixadinhas. 

 
Figura: Controle de Bola 

 
Fonte: https://www.portalarauto.com.br

http://www.portalarauto.com.br/


 

Condução de Bola: Para conduzir a bola o jogador deve carrega-la de um espaço a outro, 
procurando principalmente avançar ao campo do adversário. Lembre-se que o futsal é um esporte 
de invasão. 
Atividade 2: Conduzir a bola por um espaço determinado utilizando os pés. No futsal a condução de 
bola com a sola dos pés é muito utilizada. Condução em linha reta e em zigue-zague (as garrafas 
pets podem ser distribuídas de forma aleatória). 
 

Figura: Condução de Bola 

 
Fonte: Futebol: exercícios e jogos (RIUS, 2003, p. 37 e 53) 

 

Passe: No futsal o passe é muito importante, pois este é um esporte coletivo, portanto, tanto efetuar 
um bom passe como se posicionar para receber a bola é fundamental. O passe pode ser 
considerado uma forma de comunicação entre os jogadores da equipe. Possibilita tanto a 
progressão da jogada como a manutenção da bola com sua equipe. 

 

Atividade 3: Veja as imagens abaixo e perceba que o jogador está usando a parte interna do pé. Se 
você estiver sozinho pode ficar a uma distância de dois metros da parede e efetuar vários passes 
contra esta parede. Faça este exercício com o pé direito, depois faça com o pé esquerdo. 

                                                                        Figura: Passe no Futsal 

 
Fonte: https://sites.google.com/site/trabalhoedfisicahugo/recursos/gestos-tecnicos 

                                                                   Figura: Passe contra a parede 

 
Fonte: Google Imagens 



 

Chute: O chute no futsal é a principal forma de finalizar na meta do adversário buscando fazer o gol. 
O jogador deve ter atenção para efetuar um chute com direção e a força necessários para superar o 
goleiro adversário. 
 

Figura: Chute com a parte interna do pé 

 
Fonte: https://sites.google.com/site/trabalhoedfisicahugo/recursos/gestos-tecnicos 

 

Atividade 4: A imagem abaixo servirá de exemplo para nossa atividade. Desenhe com uma fita na 
parede um Gol de Futsal, após cole um jornal em cada extremidade. O objetivo é acertar com um 
chute o jornal afixado na parede. Você pode colocar uma pontuação para cada um dos alvos a 
serem atingidos. 

 

Figura: Chute ao alvo 

 
Fonte: O futsal e a escola (VOSER; GIUSTI, 2002, p. 28) 

 

 

Recepção de Bola: Temos que ter em mente que ter a posse de bola é muito importante e, como 
já vimos o passe é uma excelente forma de manter a posse de bola. Porém, chamamos a atenção 
para a recepção de bola, pois quando um companheiro faz um passe devemos estar atentos para 
amortecer a bola e mantê-la sobre nosso controle. Podemos receber a bola com a sola do pé 
(muito utilizado), parte interna ou externa do pé, de coxa ou peito. Veja as imagens.



 

                                     Figura: Recepção de coxa, peito, parte externa e sola do pé 

 
Fonte: Futsal: da iniciação ao alto nível (MUTTI, 2003, p. 40 a 42) 

 

Atividade 5: Pegue a bola com as mãos e jogue para cima tente recepcionar de peito, depois de 
coxa (esquerda e direita), com a parte de cima do pé (dorso do pé). Faça um passe contra a 
parede, após a bola bater e voltar, procure recepcionar a bola com a sola do pé (direito e esquerdo). 

 
 

Drible ou Finta: Tentar ultrapassar um jogador adversário e progredir em direção a sua meta é o que 
chamamos de drible. Exige muito controle de bola, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio, 
arranque, ritmo e improvisação. Portanto, o movimento do corpo em relação a bola e ao adversário 
são fundamentais para realização deste gesto técnico. Observação: O movimento de finta é 
realizado sem a bola para se desmarcar e receber a bola livremente. Veja a sequência abaixo: 

 

Figura: Primeira figura o Drible, na Segunda figura a Finta no Futsal 
 

 

Fonte: Futsal: da iniciação ao alto nível (MUTTI, 2003, p. 45 a 47) 



 

2- ATIVIDADE DE PRODUÇÃO 

 

 

Atividade 5: Coloque uma cadeira na sua frente como se fosse o adversário da figura acima. Fique a 
uma distância de 1 (um) metro com a bola próxima ao seu corpo e faça o movimento indicado nas 
sequências das figuras que estão acima. Procure realizar o movimento de drible e finta tanto para o 
lado direito como para o lado esquerdo. 

 
 

1- Você conhece alguma canção, poema ou verso que fale de futsal/futebol? Faça uma 
pesquisa na internet sobre este tema e descreva com sua palavras abaixo a: música, poema ou 
verso que encontrar. 

 



 

 

 

2- Dê acordo com nossos estudos sobre a Técnica e História do Futsal, relacione a primeira 
coluna com a segunda: 

 
 

 
 
 

3- Escolha duas atividades das técnicas do futsal (passe, chute, drible/finta, recepção, controle de 
bola ou condução de bola) faça um vídeo ou tire fotos da execução das atividade.



 

                                      

 

 

ATENÇÃO! A Unidade I será dividida em duas atividades. Na Primeira atividade o aluno fará a 

leitura e estudo do texto, na Segunda atividade o aluno deverá realizar exercícios, jogos ou 

práticas corporais em para e preencher o quadro proposto.



 

1- ATIVIDADE DE ESTUDO 

O Jogo e seus significados. 

 

A pergunta que podemos fazer neste momento é: O que você está ou esteve fazendo durante 
este período sem aulas presenciais? Praticou algum jogo? 

 
Quando falamos de jogo podemos pensar em várias possibilidades, nos dias de hoje talvez a 
resposta comum seria falar sobre os jogos eletrônicos, entretanto, nem sempre foi assim! 
O jogo ou jogos remetem a antiguidade dos seres humanos e tem por característica modificar 
de maneira imaginária a realidade. 

 

“Jogo é toda atividade praticada de forma descontraída, natural, divertida, prazerosa e 
espontânea, e cujas regras são construídas de acordo com seus costumes, cultura, vontade e 
meio social em que seus praticantes estão inseridos”. (MACIEIRA; CUNHA; NETO (Orgs.), 2012, 
p. 3) 

 

“A palavra jogo representa uma infinidade de significados de acordo com o contexto. 
Permitindo uma flexibilidade de regulamentações que o esporte não admite, os jogos podem 
compreender diferentes espaços, materiais, tempo, número de participantes etc., podendo 
ainda se manifestar nas formas competitiva, cooperativa e recreativa”. (DARIDO; SOUZA 
JUNIOR, 2007, p. 156) 

 

 

Jogos Cooperativos e Competitivos. Neste sentido vamos expor e discutir sobre o conhecimento 
das atividades que podemos realizar em casa e na escola. 

 

 

A partir das imagens acima, podemos refletir sobre quais atividades estão mais prováveis ou 
menos prováveis de realizarmos, assim algumas perguntas surgem: O que você tem feito neste 
período de pandemia? Tem praticado algum jogo? Qual ou quais? 

  Vamos começar a Primeira Escala refletindo sobre o conceito de Jogos. 
 



 

 

O quadro abaixo estabelece uma relação entre os Jogos cooperativos e competitivos, faça a 
leitura e preste atenção às diferenças. 

 
JOGOS COOPERATIVOS JOGOS COMPETITIVOS 

Jogar COM o outro = cooperação Jogar CONTRA o outro = competição 

Objetivo alcançado por todos. Objetivo alcançado por um em detrimento 
dos outros. 

Todos são beneficiados. Não há benefício para todos. 

Trabalhando juntos para conseguir um 
objetivo comum, com êxito para todos. 

Conseguir um   resultado   melhor,   gerando 
oposição com outros. 

O jogo é possível para todos. O jogo é possível só para um ou poucos. 

Devemos ganhar... juntos; somos parceiros e 
amigos; há interdependência e vontade de 
continuar jogando. 

Devemos ganhar... do outro; somos 
adversários e inimigos; há rivalidade e 
vontade de acabar logo com o jogo. 

Os jogos são divertidos para todos, que têm 
um sentimento de vitória. 

São divertidos apenas para alguns e a maioria 
tem um sentimento de derrota. 

Há mistura de grupos que brincam juntos, e 
ninguém é rejeitado ou excluído. 

Alguns são excluídos, ficando de fora por sua 
“falta” de habilidade, e todos aprendem a ser 
desconfiados. 

Os jogadores   aprendem   a   ter   senso   de 
unidade e a compartilhar o sucesso. 

Os perdedores ficam de fora do jogo e 
simplesmente se tornam observadores. 

Autoconfiança porque todos são aceitos. Sem solidariedade, exclusão dos chamados 
incapazes. 

Continuar tentando fortalecida diante das 
dificuldades. 

Há pouca tolerância à derrota. 

Para cada um o jogo é um caminho coletivo de 
evolução. 

Poucos se tornam bem-sucedidos nos jogos. 

A tabela acima foi adaptada do livro: Para ensinar educação física. (DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2007, p. 165) 

 
 

 

 
REFEXÃO! Em roda  de converca com   os colegas de sala de aula faça uma texto sobre o 
tema prospostro ? 

 
  Jogos Cooperativos e   escolha o   jogo que mais chamou atencão  e  faça a produção de mesmo com     

materiais reciclados?



 

2- ATIVIDADE DE PRODUÇÃO 

  

 
 

Quadro de Atividades Rotineiras (Leia abaixo como 

preencher o Quadro) 
 

Agora vamos realizar nossa primeira atividade da Escala. Pensando em práticas que 
envolvam a cultura corporal, o Quadro de Atividades Rotineiras será utilizado para escrever as 
atividades que você realiza no dia a dia. Caso tenha feito mais de uma atividade em um dia, 
escreva aquela que você passou mais tempo realizando ou aquela que mais gostou. Por exemplo: 

 

DIA Tempo 
Atividade 
Praticada 

Descrição da Atividade 

 
Segunda 

 

20 
mim 

 
Bater bola 

Peguei minha bola de futebol e fiquei chutando contra a 
parede, também fiz das cadeiras que tinha em casa meus 
adversários, onde as driblava para todos os lados. 

*Dê preferência aos Jogos, mas caso tenha realizado outras atividades descreva-as no Quadro. 
 

Escolha 3 (três) dias da semana para realizar suas atividades. Nos dias que você não 
praticou nenhuma atividade coloque um X no dia que isto aconteceu. 

O objetivo deste Quadro é que você tenha um panorama, ou seja, uma ideia de como 
aproveita sua semana para realizar atividades durante este tempo de “Quarentena”. Para nosso 
registro preencha o quadro abaixo anotando suas atividades durante 2 (duas) semanas. 

 

QUADRO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS - 1ª Semana 

DIA Tempo 
Atividade 
Praticada 

Descrição da Atividade 

 

Segunda 
   

 

Terça 
   

 

Quarta 
   

 

Quinta 
   

 

Sexta 
   

 

Sábado 
   

 

Domingo 
   



 

 

 

QUADRO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS - 2ª Semana 

DIA Tempo 
Atividade 
Praticada 

Descrição da Atividade 

 

Segunda 
   

 

Terça 
   

 

Quarta 
   

 

Quinta 
   

 

Sexta 
   

 

Sábado 
   

 

Domingo 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stree
t 

O QUE SIGNIFICA DANÇAS URBANAS? (Texto 01) 

 
                                Dance – Danças Urbanas ou Street Dance 
 

 

O Street Dance é um rótulo que os americanos criaram para identificar os estilos de dança que 

surgiram nos guetos e centros urbanos. Muitos pensam que Street Dance é um único estilo de 

dança, mas na verdade é apenas um termo que engloba vários estilos de dança. A primeira vez 

que o termo surgiu foi nos anos 30 com o surgimento do Tap Americano (Sapateado). 

Os negros americanos, influenciados pelo sapateado clássico Irlandês, criaram uma dança nova 

com a técnica percussiva dos sons dos pés somada à estrutura e movimentação corporal das 

danças africanas, uma vez que estas eram sua herança cultural. Por ser uma dança Urbana e que 

não tinha mais relação com o clássico deram o rótulo de Street Dance. 

Depois do Tap se estabilizar na América e se tornar uma dança popular entre anos 30 e 60 nada de 

novo apareceu e o termo Street Dance ficou em desuso. Somente em 1969 esse termo ressurgiu 

quando Don Campbellock criou a dança Locking. Em seguida nos anos 70 várias outras danças 

surgiram nos estados unidos com a mesma origem, uma dança Urbana e popular. 

Apesar de Street em Português significar “Rua”, para os Americanos ela não tem exatamente essa 

conotação, porque, neste caso, Street Dance significa “Dança Urbana” do Povo que não veio do 

meio acadêmico. Não quer dizer exatamente que ela foi inventada ou dançada nas Ruas. Entre os 

estilos de dança urbana, apenas o B.Boying foi criado exatamente nas ruas, durante as Block 

Partys (festas de rua), que deram origem à Cultura Hip Hop. Os demais estilos de dança tiveram 

diferentes ambientes para sua criação como Clubs (danceterias), programas de TV, Concurso de 

talentos estudantis etc… É das Ruas porque veio de pessoas que vivem nas cidades. 

Nos dias de hoje quando se diz Street dance ou Dança Urbana Americana você entende por: 

Locking, Wacking/Punking, Up Rocking, Popping (Waving, Scare Crow, Animation, King Tut, 

Sacramento, etc.), Boogalooing, B.Boying, Hip Hop Dance e House Dance, Dancehall, Ragga Jam e 

Krump. 

Sendo assim, quando se diz fazer Street Dance é necessário ter embasamento em todos os estilos 

desse universo e mesmo que o dançarino escolha uma técnica do Street  

Dance para se aperfeiçoar, é importante ele saber sobre os demais estilos para  poder  

entender e se integrar a cultura. [Fonte: Frank Ejara] 



 

SOCIAL DANCE 

Danças Sociais ou (Social Dances) são danças com passos fáceis que todos podiam dançar e que 

tomavam conta das festas. Na dança social não há seqüências, nem coreografias, os passos são 

dançados livremente e muitas vezes um só passo é repetido até o fim da música. 

Muitos destes passos deram origem ao Street Dance, assim como muitos deles se fazem presente 

dentro de vários estilos. Quando se estuda profundamente o estilo original da Dança de Rua se vê 

claramente a influência da Dança Original Funk (o Soul Funk). 

O Funk foi um grande movimento de música, dança e atitude que marcou os 

E.U.A. entre o fim dos 60, teve seu top nos anos 70 até início dos anos 80. James Brown é o maior 

ícone do Funk. A dança Funk é considerada uma Dança social, e era dançada principalmente pelos 

negros e latinos dos bairros pobres em clubes, Bares, e Shows das Bandas de Funk. 

No Street Dance, de estilos diversos, originais e contemporâneos, encontram-se influências do 

Funk. Analogamente, hoje, a dança Funk está para o Street Dance assim como o Ballet está para as 

danças acadêmicas. Sendo assim, as Danças de Rua tem o groove do original Funk que pode ser 

considerado base para o seu desenvolvimento. 

 

 

 



 

 

O LOCKING 

Locking (originalmente chamado Campbellocking Dance) é um estilo de dança funk e dança 

de rua associado ao hip hop. Don Campbellock criou este estilo no final dos anos 60 em Los 

Angeles (E.U.A.).  

 

O Locking é oriundo da Dança Funky, em especial de um passo social chamado Funk Chicken. Don 

nunca soube fazê-lo da forma correta e a partir daí acabou criando sua própria forma de dança. 

Logo depois, Don se integrou ao grupo de dançarinos do programa TV Soul Train e não demorou 

muito para aparecerem vários adeptos, então criou o The Campbellock Dancers em 1972 que logo 

depois trocariam de nome para apenas The Lockers foi o primeiro grupo profissional de Street 

Dance. 

Um Locker é um dançarino de Locking. Lockers normalmente vestem-se com um estilo próprio, 

como roupas coloridas com listas e suspensórios. O nome Locking é baseado no conceito de 

“bloquear” ou “trancar” os movimentos. 

A dança baseia-se em movimentos rápidos e distintos de braços e mãos combinados com 

movimentos mais relaxados de quadris e pernas. Os movimentos são geralmente amplos muito 

bem sincronizados com a música. 

O Locking inclui movimentos exigentes, tais como aterrar de joelhos e a seguinte separação (esses 

movimentos muitas vezes necessitam de proteções nos joelhos). 

Encontra-se também elementos das danças sociais, como: Rock Steady, Scooby- Doo, Bus Stop, 

entre inúmeras outras. Alguns movimentos são bastante cômicos por natureza, é uma dança 

divertida e alto astral. Esses movimentos criam uma forte identidade e combinada  

 
O POPPING 

Sam, nascido em Fresno, pequena cidade da Califórnia (E.U. A.) foi o responsável pela criação do 

estilo Popping. O dançarino possuía, no início dos anos 70, seu grupo de Locking, quando em 

meados de 75 passou a criar seu estilo próprio, e seu grupo, antes chamado de Electronic 

Boogaloo Lockers, tornou-se Electric Boogaloos. 

A dança tem movimentos caracterizados por contrações de agrupamentos musculares 

específicos de partes do corpo, (pescoço, peitoral, costas, braços e pernas) acessados em 



 

conjunto ou com isolamento. 

Junto ao Popping é freqüente a utilização de outras técnicas de dança como as do Boogalooing, 

do Waving e os deslizes (Slides e Glides), entre outras. 

O passo do popping mais conhecido do mundo (segundo algumas pesquisas), o Backslide, que 

Michael Jackson popularizou e que a mídia divulgou com o nome errado de Moonwalk (outro 

passo do Popping). 

 

O Boogalooing: criado também por Boogaloo Sam é caracterizado principalmente pela 

liderança de calcanhares, joelhos, quadris, sendo seguidos por tronco, pescoço, 

sempre utilizando movimentos circulares. O 

Waving: movimentos ondulados contínuos 

por todo o corpo. 

O método de ensino deste estilo é 

iniciado, geralmente, pela consciência das 

articulações e a partir daí proporcionar 

movimentos como as 

possíveis ondulações sugeridas pelo corpo sucessivas dando a sensação ondulatória. 
 
 

O BREAKING 

B-Boying ou B-Girling ou ainda Breaking, estas seriam as denominações corretas para este 

estilo de dança que surgiu entre 75 e 76 no bairro do Bronx, em Nova York, criada por 

negros e latinos. 

O termo Break vem da música que os DJ’s tocavam nas Block Partys (festas de rua) que 

tinham como fonte o Soul, Funk, o Jazz e músicas Latinas. O Break Boy (B.Boy) ou Break Girl 

(B.Girl) veio do termo Break. Ficaram conhecidos como B.Boy e B.Girl, os garotos e garotas , 

por dançarem no break da música. Break (B) é o trecho de maior impacto de uma música, 

ou seja, a batida da música. 

Por isso B. Boy ou B. Girl (dançarinos) são aqueles que dançam no Beat (batida) da Música. 

Existem três fundamentos básicos da dança Breaking: 
 
 
 



 

1. Top Rock (preparação) é como passos de Funk estilizado. 

2. Foot Work (trabalho dos pés) traçando as pernas em volta do corpo continuamente; 

3. Freeze (congelamento) é a finalização da dança do B. Boy ou B. Girl; 

Os Giros, saltos, acrobacias e todos os movimentos de ginástica só foram adicionados 

depois de 1980. Estes movimentos (power move) não são considerados dança, são apenas 

movimentos de dificuldade e velocidade que somados à dança tornam o B. Boy mais 

extraordinário. Thomas Flair e o Windmill (Moinho de Vento), o segundo criado por Crazy 

Legs, membro do lendário Rock Steady Crew. 

Power Move não é um estilo de dança, é apenas uma denominação para estes novos 

elementos. 

 

ATIVIDADE 01: Resolução de questões Após toda a leitura do texto, 

responda as questões: 

 

1) Street dance e danças urbanas é a mesma coisa? Elabore um conceito para o 

significado de street dance ou danças urbanas. 

 
2) “Apesar de Street em Português significar “Rua”(...) Não quer dizer exatamente que 

ela foi inventada ou dançada nas Ruas (...)”. O que o texto quis dizer com isso? 

 
3. De acordo com o texto, qual estilo de dança as estrofes abaixo estão descrevendo? 

 

Escreva entre parênteses. 

 
 
 

a) Estilo de dança que surgiu entre 1975 e 1976 no bairro do Bronx, em Nova York, 

por negros e latinos. Existem três fundamentos básicos dessa dança: 1. Top Rock 

(preparação); 2. Foot Work (trabalho dos pés); 3. Freeze (congelamento). Giros, 

saltos, acrobacias e todos os movimentos de ginástica só foram adicionados 

depois de 1980, e e estes movimentos ficaram conhecidos como power move. 

Estes movimentos não são considerados dança, são apenas movimentos de 

dificuldade e velocidade que somados à dança tornam o B. Boy mais 



 

extraordinário. ( ) 

b) É baseado no conceito de “bloquear” ou “trancar” os movimentos. A dança 

baseia-se em movimentos rápidos e distintos de braços e mãos combinados com 

movimentos mais relaxados de quadris e pernas. Os movimentos são geralmente 

amplos muito bem sincronizados com a música ( ) 

c) A dança tem movimentos caracterizados por contrações de agrupamentos 

musculares específicos de partes do corpo, (pescoço, peitoral, costas, braços e 

pernas) acessados em conjunto ou com isolamento. Uns dos seus passos mais 

conhecidos é o Backslide, que Michael Jackson popularizou e que a mídia 

divulgou com o nome errado de Moonwalk. Há vários movimentos que dão 

sensação ondulatória. ( ) 

d) São danças com passos fáceis que todos podiam dançar e que tomavam conta 

das festas. Na dança social não há seqüências, nem coreografias, os passos são 

dançados livremente e muitas vezes um só passo é repetido até o fim da música. 

Muitos destes passos deram origem ao Street Dance, assim como muitos deles se 

fazem presente dentro de vários estilos.  

 

 

   

ATIVIDADE 02: Exercício prático com produção de vídeo ou descrição 
textual e telas  

 Elabore um parágrafo descrevendo sua experiência de inserir os passos 

de dança sugeridos nos vídeos em uma música de sua preferência. 

Produção de telas coreografia da musica de sua preferência. 

 

JOGOS E BRINCADEIRAS POPULARES 

 

 Na vivencia de uma brincadeira, está a expressão e a produção cultural de um povo e nelas 

estão representados importantes saberes populares. De tal forma, a vivência de uma 

brincadeira constitui a prática social. Isto porque, são os seres humanos, situados 

historicamente, que constroem os seus brinquedos e brincadeiras e que, diante de valores 

questionadores ou reprodutores da sociedade, atribuem sentido e significado a sua prática e 

vivem uma experiência lúdica, na qual, certamente se dá uma aprendizagem social. 

 



 

As brincadeiras são expressões de gestos e atitudes privilegiadas na infância, momentos 

organizados nos quais o mundo, tal qual as crianças o compreendem, é relembrado, contestado, 

dramatizado, experienciado. Nelas as crianças podem viver, com menos riscos, e interpretando e 

atuando de diferentes formas, as situações que lhes envolvem o cotidiano. Desempenham um 

papel e logo depois outro, seguindo, mas também reconfigurando, regras. São momentos de 

representação e apresentação. O lúdico é parte integrante da vida de todo ser humano. Os 

jogos, as brincadeiras e os brinquedos fazem parte da infância das crianças, onde a realidade e o 

faz de conta intercalam-se. O olhar sobre o lúdico não deve ser visto apenas como diversão, mas 

sim, de grande importância no processo de ensino-aprendizagem. 

Amarelinha: A brincadeira consiste em pular sobre um desenho riscado com giz, com pedra ou 

com pedaços de tijolo no chão. A criança deve jogar uma pedrinha no chão, a começar pelo 

número 1. Não pode colocar o pé na quadra que estiver com a pedrinha, assim deverá pular até o 

fim e voltar, pegar a pedra e iniciar novamente o jogo seguindo a sequência dos números. A 

criança que jogar a pedra para fora da amarelinha deverá sair da brincadeira e esperar que todos 

joguem para retornar. 

              

Queimada: O objetivo do jogo é queimar com a bola, arremessando-a e acertando- a nos jogadores 

da equipe adversária, mandando-os cemitério. É bom lembrar também, que a bola poderá ser 

agarrada pelos participantes, evitando assim, que os mesmos sejam capturados. Vence a equipe 

que conseguir queimar todos os jogadores da equipe adversária. 

 

Escravos de Jó: cantiga aparecendo sob a forma de jogo. Crianças sentadas no chão em círculo; um 
objeto (pedrinha, caixa de fósforos ou sementes). As crianças vão entoando a cantiga, marcando os 
tempos fortes; passam o objeto de uma para outra, no sentido dos ponteiros do relógio. Somente 
na parte onde dizem “zigue, zigue, zá” o objeto é passado na direção contrária, retornando-se, logo 
a seguir, à primeira direção contrária. 
 
Estátua: Os jogadores formam uma roda e, rodando, cantam a música: 

 

O circo pegou fogo, 

palhaço deu sinal, 

acuda, acuda, acuda 

a bandeira nacional, 

Brasil, 

2000, se buliu, saiu! 

 



 

No “saiu”, os jogadores têm 5 segundos para escolherem a melhor posição para ficarem 

estátuas. O mestre (um(a) aluno(a) escolhido(a) inicialmente) começa a 

provocar e, quem se mexer, sai. Ganha quem for mais resistente, que será o próximo 

mestre. 

- Vivo ou Morto: crianças lado a lado de frente para o(a) professor(a). O(a) professor(a) que 

fala bem alto: Morto para todos se abaixarem e Vivo para se levantarem. Quem errar, vai 

sentando. O vencedor é aquele que ficar por último. 

1.1  Atividades de Confecção de Brinquedos Populares 
 

- Boliche: separe 10 garrafas pet (500 ou 600 ml), e encha-as com tiras de papel crepom 

colorido. Pode-se também decorar a parte de fora das garrafas pintando ou com colagem de 

papel, para os pinos ficarem mais criativos. Depois é só alinhar os pinos, formando um 

triângulo entre eles, e ter uma bola para lançar nos pinos. Daí é só deixar a criançada brincar 

e se divertir com seu jogo de boliche. 

 

Peteca: distribuir para cada aluno uma folha de TNT com aproximadamente 50 cm x 50 cm 

e 2 folhas de jornal. Os alunos amassarão as folhas de jornal e colocarão no meio do TNT. 

Depois de colocado o jornal no TNT, todos envolverão o jornal com o TNT, puxando suas 

pontas para cima. Em sequência os alunos torcerão o TNT para que o jornal fique bem 

firme e será colocada uma fita crepe para prender. Depois de construído a peteca, os 

alunos realizarão o jogo (vôlei-peteca), com a turma dividida em duas equipes, adaptando 

as regras do voleibol. Em seguida, serão feitos círculos com giz nos dois campos, cada 

círculo terá uma pontuação determinada pelo professor. O objetivo do jogo será acertar os 

círculos do time adversário, e no final o time que acumular mais ponto será o vencedor. 

Outras variações de jogos serão possíveis durante a aula. 

 

- Vai e Vem: 1 – Separe duas garrafas pet sem rótulos. Corte com a tesoura 1/3 da garrafa pet   

a   partir   do   fundo   (um   pouco   mais   que   o   meio   da   garrafa); 2 – Utilize as partes de 

cima que sobraram das garrafas para fazer o “vai e vem”. Encaixe-as uma na outra, deixando 

os gargalos voltados para o lado de fora; 3 – Separe dois fios de barbante (o comprimento do 



 

barbante vai depender da idade da criança, ou seja, do quanto ela consegue abrir os braços). 

Passe esses dois fios de barbante dentro das garrafas, em seguida amarre cada ponta do 

barbante em uma argola de plástico; 4 – Para decorar o “vai e vem” passe fita adesiva 

colorida em volta das garrafas. Quem quiser também pode pintar as garrafas que fica muito 

bacana. Depois é deixar os alunos se divertirem com seu brinquedo. 

 

- Pé de lata: primeiro você precisa fazer dois furos no fundo da lata, por onde passará o 

barbante. Use um prego e um martelo. Depois passe o barbante pelos furos, dando um nó 

nas pontas, para que ele fiquei preso no fundo da lata. A quantidade de barbante usada 

depende do tamanho da criança. As “alças” dos pés de lata devem ser de um comprimento 

que a criança consiga segurar com firmeza estando em uma posição confortável para andar. 

Por fim, é só decorar a lata de um jeito bem criativo. Aí é treinar para conseguir se equilibrar e 

começar a brincadeira. 

 


