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Os Cadernos de Atividades

Os Cadernos de Atividades do Ensino Fundamental de Panambi estão organizados por Áreas do 
Conhecimento, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática, totalizando 
oito cadernos, dois para cada área, um destinado aos anos iniciais (1º a 5º anos) e o outro aos anos 
finais (6º a 9º anos). 

As atividades apresentadas foram elaboradas com o intuito de sugerir experiências de 
aprendizagem relacionadas aos descritores propostos no Referencial Curricular do Município, 
que, trabalhados em diferentes níveis de complexidade, proporcionam o desenvolvimento de 
competências, configuradas em habilidades e conhecimentos, que se fundamentam em conceitos 
estruturantes, e que se objetivam na ação. Em comum, as atividades propostas nos diferentes 
componentes curriculares contemplam o uso de metodologias ativas e abordagens 
contextualizadas.

O desenvolvimento de competências pressupõe a interação entre os sujeitos envolvidos em um 
processo que se efetiva em amplo espaço de aprendizagem.  Nesse processo, três aspectos se 
interseccionam, ampliando possibilidades: a sala de aula, a comunidade e as tecnologias. 

Ampliação das Possiblidades de Aprendizagem

Compondo o espaço de aprendizagem, a sala de aula, local primeiro e singular de encontro e 
trocas, estende-se por toda a escola, amplia-se na comunidade local e global e, mediada pelas 
tecnologias, rompe limites e ressignifica-se em novas formas de agir e pensar, estabelecendo uma 
verdadeira comunidade de aprendizagem a partir de um planejamento com clara percepção do 
que os alunos devem compreender e ser capazes de fazer, bem como sobre quais atividades de 
aprendizagem propor e como proceder a avaliação.

Provavelmente, você conhece o ditado: “se você não sabe exatamente aonde você quer chegar, 
então nenhuma estrada levará você lá. Esse é um sério ponto em educação. Nós somos rápidos 
para dizer quais coisas nós gostaríamos de ensinar, que atividades nós devemos propor e que tipo 
de recursos devemos usar; mas sem ter clareza dos resultados desejados para o nosso ensino, 
como podemos saber se nossos planejamentos são apropriados ou arbitrários? Como nós 
distinguiremos que, mais do que interessantes, as atividades são efetivas de aprendizagem?” 
(Wiggins, McTighe, 2005, p.14).

Local e Global Dialógica

Ressignificada

Recursos e

Possibilidades

Mundo 
do 

Trabalho

Espaço
de

Aprendizagem

Interlocução

Criação
Comunidade

Sala de 
aula

Tecnologia
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As atividades de 1º a 9º anos, propostas nos diferentes componentes curriculares, não seguem 
uma ordem de aplicação. Oferecem sugestões para o planejamento a ser realizado com base no 
Referencial Curricular do Município. Não estabelecem um padrão, no sentido de propor um 
descritor por atividade, mas, na riqueza e diversidade de linguagens e recursos utilizados, uma 
atividade pode estar relacionada a diferentes descritores, proporcionar oportunidades de articular  
conexões entre diferentes componentes de uma mesma área ou diferentes áreas do 
conhecimento,  potencializar a investigação nas trocas e nos trabalhos em pequenos grupos e em 
duplas, socializar as descobertas no grande grupo, quando os alunos têm a oportunidade de 
argumentar e sistematizar conhecimentos em diferentes níveis de complexidade. 

As efetivas atividades de aprendizagem provocam o desenvolvimento de habilidades e 
competências aliadas à construção de um conhecimento integrado e globalizado, “fundamentado 
no caráter multidimensional do ser humano (biológico, psíquico, social, afetivo e racional) e da 
sociedade, no qual interagem dialeticamente as dimensões histórica, social, econômica, política, 
antropológica, religiosa entre outras” (Carbonell, 2016, p. 192).

Um conhecimento integrado e globalizador abre-se para um ensino interdisciplinar, 
fundamentado em práticas educativas diversas quanto ao grau de relação estabelecida entre as 
disciplinas, entendidas como “a forma natural de se perceber as coisas e a realidade de maneira 
global e não fragmentada” (Carbonell, 2016, p.193). Nesse sentido, abre-se a escola para a vida, 
incorporam-se problemas reais e relevantes, estabelecem-se relações que possibilitam a 
descoberta de dimensões éticas e sociais do conhecimento. Adota-se “uma visão educativa, que 
considera a instituição escolar como parte de uma comunidade de aprendizagem aberta, em que 
os indivíduos aprendem uns com os outros e a pesquisa sobre temas emergentes tem um papel 
fundamental nesses intercâmbios” (Carbonel, 2016, p.201). Institui-se um singular espaço de 
aprendizagem, em que distintas rotas de acesso ao conhecimento, materializadas em 
experiências compartilhadas e refletidas, “vão transformando as vidas de alunos e professores, 
vão mudando sua visão de mundo”. (Carbonel, 2016, p. 208).

Como e o que planejar para manter a curiosidade, atributo inerente à condição humana 
que se manifesta desde a infância? 

O que fazer para incentivar o desejo do saber? A autonomia que gera segurança para criar 
e extrapolar limites?

Identifique os resultados desejados, tenha clareza a respeito das prioridades para poder fazer 
escolhas. Pense como um avaliador e determine as evidências aceitáveis que possibilitam saber 
se os alunos adquiriram os resultados desejados. Então, com clareza dos resultados desejados e 
das evidências aceitáveis, planeje as experiências de atividades.

Mediando diálogos, compartilhando dúvidas, questionando com intencionalidade e critérios 
educativos sólidos, constantemente reformulados a partir de uma prática reflexiva, numa trama 
de relações que requer atenção, cuidados e paixão, seja um constante aprendiz! Compartilhe com 
os alunos a aventura da aprendizagem, no entendimento de que se aprende juntos em uma 
“viagem de aventura, em que às vezes se transita por autoestradas e outras por atalhos, embora 
geralmente, se prefira circular mais lento por estradas secundárias, mais cheias de vida e 
acontecimentos” (Carbonel, 2016, p.210).  

Como valer-se dos cadernos na elaboração do planejamento?

Apresentada por um título, cada atividade é uma tarefa ou uma sequência de tarefas baseadas na 
resolução de problemas e, na sua formulação, as reflexões e os alertas propostos são 
contribuições para que esse material, elaborado com a colaboração do Município de Panambi, a 
partir da Proposta Pedagógica do SESI/RS, ofereça subsídios para o planejamento.

CARBONELL, J. Pedagogia do século XXI: bases para a inovação educativa. Porto Alegre: Penso, 2016.

REFERÊNCIA

WIGGINS, G.P., McTIGHE, J. Undertanding by Disign. Alexandria: ASCD, 2005. 
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Atividade: Artes  Visuais

Gradação:

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses 
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.

Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e 
em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a cultivar a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance etc.).

Descritores: 

Material: Livros de Arte, vídeos ou filmes que apresentem obras   do artista búlgaro Daniel 
Bozhkov. Material de desenho, pintura etc.

Momento 1: Visualização de imagens de esculturas de Bozhkov. Trocar ideias sobre o material. 
Buscar a identificação sugerida.

Preparação da atividade: Organizar o manuseio de livros de Arte e/ou a projeção de vídeos, 
fotos e filmes de arte contemporânea. Destaque para a produção de Daniel Bozhkov.

Descrição da atividade: Tomando contato com imagens das esculturas de Bozhkov, os alunos 
devem identificar no seu cotidiano alimentos, móveis ou objetos úteis cuja produção possa ter 
causado algum “sofrimento” a espécies animais, vegetais ou tipos (profissões) humanos.  A partir 
daí procurarão, em dupla, trio ou individualmente, construir (desenhar...) “homenagens de 
desculpas” que possam servir como lembrança e/ou advertência, atentando para o bom 
acabamento artesanal.

Momento 3: Concretizar as “homenagens”.

Propor, eventualmente, a “construção das homenagens” utilizando outros tipos de suporte 
(arame, madeira, papel machê, massinha de modelar, argila, fotos etc.) como tema de casa ou em 
outra aula.

Momento 2: Planejar a atividade artística, definir grupos, organizar o espaço de trabalho etc.

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Momento 4: Avaliar a atividade realizada.

Fonte: Projeto Pedagógico – 6ª BIENAL DO MERCOSUL, Porto Alegre, 2006.

Atividade: Estilos Visuais

Gradação:
Ampliação

Descritor: 
Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 
espaço.

Material: Fotos de Jennifer Allora e Guillermo Calzadilla – e de outros artistas, eventualmente – 
onde ocorre uma pequena “distorção” da realidade.  Material de desenho. Folhas de plástico 
espelhado, espelhos.

Preparação da atividade: Organizar a visualização de fotos onde ocorre algum tipo de distorção 
da realidade.  
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Momento 1: Visualização das fotos e experimentos com espelhos e plástico espelhado. 

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Fonte: Projeto Pedagógico – 6ª BIENAL DO MERCOSUL (trabalhos de Jennifer Allora e Guillermo 
Calzadilla), Porto Alegre, 2006.

Momento 2: Desenhar a partir de ideias surgidas nos experimentos com espelhos e plástico 
espelhado. Atribuir sombras irreais aos objetos, animais ou pessoas desenhadas. Proporcionar 
que os alunos brinquem com os pontos de fuga da perspectiva. O professor deverá explicar 
apenas os princípios básicos da perspectiva tradicional. Logo após, pedirá que os alunos mudem 
as regras dos pontos de fuga e investiguem que resultado se consegue quando eles se conectam 
com outro ponto de vista ou com muitos pontos de vista, solicitando que observem como isso 
poderá afetar a imagem. (A obra de Allora e Calzadilla, na realidade, apresenta o começo do 
cubismo.)

Se os alunos não tiveram ainda a experiência com câmera pinhole, é uma boa oportunidade.

Descrição da atividade: Visualizar trabalhos de artistas que “personalizam” suas fotos 
modificando o ponto de vista ou o sentido da sombra. Os alunos deverão experimentar a troca de 
propriedade, como criar reflexos de outros enquanto alguém olha a si mesmo num espelho 
manipulando folhas de plástico espelhado ou atribuir a pessoas sombras de animais ou de 
objetos.

Momento 3:  Roda de conversas a respeito das experiências vivenciadas.

É possível também explorar os aplicativos atuais que modificam as fotos. 

Atividade: Cirque du Soleil

Gradação:
Ampliação

Descritor: 
Contextualizar as linguagens das artes visuais na integração às linguagens audiovisuais 
(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos 
diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais, etc.

Material: Vídeos com espetáculos do grupo canadense Cirque du Soleil.

Explorar outras manifestações e expressões. 

Fonte: www.cirquedusoleil.com - DVDs dos espetáculos. 

Momento 2: Formação dos grupos; solicitação da tarefa.

Momento 1: Projeção de trechos dos vídeos selecionados.

Momento 3: Apresentação do relatório dos grupos.

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Preparação da atividade: Organizar a projeção parcial de quatro ou cinco espetáculos do 
Cirque du Soleil, como Alegria, Journey of Man, Vareka, Saltimbanco, Midnight Sun, Zarkana, 
Michael Jackson One, La Nouba, Dralion, Ovo, Nouvelle Expérience, Quidam etc.

Descrição da atividade: Projetar trechos de diferentes espetáculos do Cirque du Soleil. Dividir a 
turma em grupos solicitando que analisem os trabalhos assistidos decompondo suas diferentes 
características, como cenário, figurinos, trabalho de ator, dança, maquiagem, acrobacias, 
acessórios, sonorização, malabarismos, iluminação etc.  Os grupos apresentarão seus relatórios 
para discussão com toda a turma.  

Assistir a um espetáculo circense considerando a integração das linguagens. 

Acompanhar em uma aula a página do facebook de CircoGirassol.
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Atividade: Elementos das Artes Visuais

Gradação:
Ampliação

Descritor: 
Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, 
tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções 
artísticas.

Material: Reprodução da obra Gótico Americano, de Grant Wood. Material de desenho.

Preparação da atividade: Organizar projeção da pintura Gótico Americano

Propor que os alunos que desenhem elementos que se 
repetem alterando tamanho, forma, direção, cor etc.

Momento 1: Projetar a pintura Gótico Americano e alguns 
detalhes em separado. Analisar as semelhanças pedindo que 
o grupo as aponte. 

Momento 3: Roda de conversa para avaliar a atividade.

Descrição da atividade: Projetar reproduções da pintura 
óleo de Grant Wood analisando detalhes. Janela gótica 
numa casa simples, de madeira; muitas pontas e círculos; 
repetição de elementos (o forcado é igual à costura do 
macacão e se repete no cacto ao fundo); óculos redondos 
como o broche, os botões e os enfeites do vestido.

Momento 2: Desenhar detalhes do quadro alterando 
direção, cor, tamanho, forma etc.

 

Investigar na internet várias releituras da obra. Segue um exemplo:

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Fonte: 

2.https://is.gd/1WYlhr (Acesso em 15.05.09)

Explorar o tema da pintura  como técnica da história em quadrinhos.

1. RENSHAW, Amanda. O livro de arte para criança. Porto Alegre / Londres: Artmed / Phaidon, 
2006.  
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Atividade: Expressões Artísticas – escultura e modelagem

Gradação:
Ampliação

Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance etc.).

Descritor: 

Projetar vídeos e fotos de obras confeccionadas em argila, terracota e pedra, de preferência de 
artistas do Estado e da região. Citar os mais representativos, como Vasco Prado, Xico Stockinger, 
Bez Batti...  Pode ser lembrada a frase de Vasco Prado (1914-1998) sobre como esculpir um 
cavalo: “Basta retirar da rocha tudo o que não é cavalo”. Pode ser lembrado que Vasco Prado, 
apesar de sempre ter morado em Porto Alegre, tem esculturas em locais públicos de vários 
estados brasileiros e na Alemanha, Japão, Uruguai, Estados Unidos, além de outros países. 

Avaliar o desenvolvimento do trabalho.

Material: Argila, plastilina, ferramentas para modelagem. Vídeos ou fotos peças de argila e 
esculturas.

Preparação da atividade: Organizar a sala para o trabalho com argila, plastilina ou matéria 
prima semelhante. Providenciar previamente algumas ferramentas pertinentes.  Seria útil se os 
alunos já houvessem visitado exposição de esculturas ou cerâmica.  Iniciar a atividade com 
projeção de vídeos sobre cerâmica.

      

Descrição da atividade: Iniciar com projeção de vídeos ou fotos de trabalhos em argila e pedra. 
Propor atividade de modelagem com ou sem esboço em papel.  

Propor atividades de modelagem com tema livre, não sendo necessário esboço em papel. O 
professor auxiliará na resolução de problemas, incentivando os alunos a concluírem o trabalho. 
Lembrar que, mesmo podendo usar ferramentas, no mínimo 80% do trabalho de modelagem é 
feito com as mãos.

     Escultura de Vasco Prado

Atividade: Processos de criação 

Gradação:
Ampliação

Descritor: 
Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses 
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.

Descrição da atividade: Propor levantamento de ideias sobre possíveis temas para um trabalho 
artístico – natureza, infância, vida selvagem, objetos do cotidiano, cidades, prédios históricos, 
meios de transporte, planetas, animais marinhos etc.  Debater a respeito das técnicas e materiais a 
serem utilizados.
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Atividade: Categorias Profissionais

Gradação:
Ampliação

Descritor: 
Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, entre 
outras, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes visuais.

Realizar pesquisas na Biblioteca e/ou na Internet verificando os conceitos de artesanato, artes 
visuais, curadoria, produção cultural etc.

BRASIL. Ministério da Cultura. Sistema Nacional de Cultura. 2011.

Fonte:  COLI, Jorge. O que é Arte. Ed. Brasiliense (15ª ed.), 1995).  

Descrição da atividade: Estabelecer diferenças entre as várias categorias e funções da produção 
artística contemporânea no campo das artes visuais.  

Identificar pessoas na cidade e na Região que se dedicam a atividades de arte, artesanato e 
correlatas.

CESNIK, Fabio de Sá. Guia do Incentivo à Cultura. Ed. Manole, 2012.

Atividade: Gêneros e Formas Musicais

Gradação:
Ampliação

Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e estrangeiros 
que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais.

Descritor: 

Descrição da atividade: Audição em vídeos e DVD de obras musicais de compositores do Brasil 
e de outros países. Utilizar trechos de obras de diferentes estilos e gêneros (música erudita, 
folclórica, regional, rock, samba, candombe etc.) avaliando semelhanças e diferenças.

Material:  Vídeos e DVDs de músicos como Heitor Villa-Lobos, Hermeto Paschoal, J. S. Bach, 
Itamar Assumpção, Beatles, etc.

Atividade: Instrumentos Musicais

Gradação:
Ampliação

Descritor: 
Explorar e analisar fontes e materiais sonoros reconhecendo timbres e características 
de instrumentos musicais diversos.

Projetar vídeo da música Brasileirinho, de Waldir Azevedo interpretada por Fabio Lima no 
banjo-cavaco com acompanhamento de violãohttps://is.gd/1yEKOw, e por Dominguinhos, no 
acordeão https://is.gd/VwyfsE.  

Material: Vídeos que apresentem instrumentos de orquestra sinfônica, música gaúcha, música 
afro-brasileira (percussão), música nordestina, música indiana, além de outras origens e estilos.

Descrição da atividade:  Apresentar vídeos com trechos de obras de música erudita e de outros 
estilos musicais chamando atenção para os diferentes instrumentos musicais e seus timbres, 
características, material de fabricação, maneiras de tocar etc. Complementar com vídeos 
específicos de instrumentos sinfônicos, de banda, de música popular, bem como com trechos de 
músicas gaúchas, nordestinas, afro-brasileiras e outras. 

Debater a respeito das diferenças mais marcantes entre eles.  Investigar preferências dos alunos – 
com justificativa.  
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Sugestão de Fonte: Revista Nova Escola: https://is.gd/tPOMvG e https://is.gd/yhMobn

Atentar para as diferenças de timbre. Conversa para avaliação. 

 Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

 Organizar uma exposição de sonoridades aberta à comunidade. 

Atividade: Teatro no Brasil e no Mundo

Gradação:

Ampliação

Ampliação

Descritores: 

Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos 
(figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus 
vocabulários.

Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes 
épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e 
organização da atuação profissional em teatro. 

Descrição da atividade: Esta atividade deverá ser realizada em duas aulas (ou mais).

Material:  Encenação da peça de teatro de Henrik Ibsen Casa de Bonecas. Sugerimos o vídeo do 
VIII Encad – Casa de Bonecas – 09/09/2014, publicado por CRA – RJ. TV.BR - 
https://is.gd/onoF6i

Poderá ser convidado um profissional de teatro para auxiliar nas discussões.

Fonte: BRAGA, Hamilton D. Teatro-Educação: Linhas Teóricas e Prática em Sala de Aula. Dissertação 
de Mestrado, UFRGS, 1987.

No primeiro momento será exibido vídeo da peça teatral Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen 
(1828-1906), sendo proposta leitura do texto como tarefa domiciliar. Na segunda aula serão 
discutidos elementos do espetáculo, como texto, interpretação, figurino, cenário, iluminação etc. 
Importante lembrar que a peça foi escrita há 140 anos quando era impensável a atitude tomada 
pela protagonista.  Os alunos serão incentivados e improvisar cenas da peça para posterior 
discussão. A partir das improvisações serão definidas as cenas a serem apresentadas.  (O grupo 
definirá quem será a plateia convidada para a apresentação.)

Atividade: Linguagens  Artísticas 

Gradação:
Ampliação

Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas 
linguagens artísticas.

Descritor: 

Após a definição do tema (primavera, semana do folclore, eleições, vida em família, escola, 
aquecimento global, vacinas etc.), podem ser formados grupos para: escrever o roteiro, 
selecionar músicas, pensar no cenário, figurino e o que mais for necessário para realizar a tarefa.  

Pode ser interessante promover apresentação e debate com grupo teatral amador da região.

Encerrar com roda de conversa para avaliação. 

Descrição da atividade: Propor a realização de atividade cênica a partir de um tema específico. 
Enfatizar a necessária inclusão de elementos plásticos (cenário, figurinos, acessórios), musicais 
(trilha sonora, música incidental, música-tema para determinado tipo ou personagem), dança.  

O trabalho poderá ser realizado em etapas que envolvam, inclusive, atividades extraclasse.  

Fonte: Dicionário de Teatro, Patrice Pavis (Ed. Perspectiva) – Dicionário de Teatro, Luiz Paulo 
Vasconcellos (Ed. L&PM)
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Atividade: Andy Warhol

Gradação:

Ampliação

Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses 
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.

Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance etc.).

Descritores: 

Material: Material para desenho, pintura, recorte e colagem; revistas. Livros de arte. Filmes e 
vídeos sobre Andy Warhol.

Descrição da atividade:   Pesquisar a respeito do trabalho 
(brincadeira?) do artista visual americano Andy Warhol 
(1928-1987) sobre uma foto de publicidade, em preto e 
branco, da atriz Marilyn Monroe – da qual era admirador.  
Warhol realizou inúmeras modificações na foto (Marilyn 
cor de limão, vermelha, cor de pêssego, com cabelo cor de 
laranja, várias cores de fundo, cabelos dourados e dentes 
cor de amora...).

Escolha uma foto de seu artista de cinema ou TV (ou um 
pop star) favorito.  Experimente produzir, no mínimo, dez 
alterações diferentes dessa foto, lembrando que todas 
devem ser de seu agrado.

Avaliar a atividade.

Compartilhar com os colegas o resultado do trabalho.

Fonte: RENSHAW, Amanda. O livro de arte para criança. Porto Alegre / Londres: Artmed / Phaidon, 
2006.  

Atividade: Análise de uma Pintura

Gradação:

Ampliação

Descritores: 
Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e 
em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a cultivar a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, 
tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções 
artísticas.

Material: Fotos ou vídeos (ou gravuras) com a pintura Duas Damas Venezianas. Material para 
pintura ou desenho.

Descrição da atividade:  Examinar o quadro (óleo sobre madeira) do pintor renascentista 
italiano Vittore Carpaccio,  Duas Damas Venezianas, de 1495.  Nele há um enigma.  Duas 
mulheres elegantes sentadas no que parece ser a sacada de um palácio. Usam colares de pérolas e 
parecem aborrecidas. Olham para onde? Em que direção?  O pintor costumava contar uma 
história em seus quadros.  Pesquisas mostraram que este foi cortado, talvez faltem  duas partes.  

Ampliação

Ampliação
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Fonte:1.RENSHAW, Amanda. O livro de arte para criança. Porto Alegre/Londres: Artmed/Phaidon, 2006.  

Existem várias figuras cortadas...

A atividade consiste em tentar descobrir – através da imaginação – o que poderia haver no lado 
esquerdo da pintura.  A resposta pode ser dada desenhando o que imaginamos que completaria a 
figura, ou escrevendo um texto sobre isso.

Atividade: Arte funcional

Gradação:
Ampliação

Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses 
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.

Descritor: 

Material:  Material para desenho ou computador.

Descrição da atividade: Planejar a construção de objetos artísticos funcionais, ou seja, que 
possuam uma função prática – tipo cadeira, porta, chaleira, bule, para raios, guarda-chuva etc.  O 
trabalho pode ser individual ou em pequenos grupos e será apresentado apenas em esboço. 

Atividade: Apreciação  Musical

Gradação:
Ampliação

Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no 
espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical.

Descritor: 

Descrição da atividade:  Organizar audição de abertura e outros trechos de O Guarani, de 
Carlos Gomes e de peças de autores contemporâneos, como A Floresta do Amazonas (1958), de 
Heitor Villa-Lobos (https://is.gd/P19699); Música sem Incidentes(1983), composição para 
flauta e Violão, de Bruno Kiefer (https://is.gd/Pt0S76); Concerto em Formas Brasileiras para 
Piano e Orquestra, de Hekel Tavares (https://is.gd/28hIiq). 

Material: Vídeos e DVDs com músicas de Carlos Gomes e de autores de música 
contemporânea.

Chamar atenção para o período de atuação dos compositores: Carlos Gomes, Século XIX, sendo 
os demais da segunda metade do Século XX.  Solicitar que os alunos identifiquem as principais 
diferenças e/ou semelhanças nas obras escutadas.

Atividade: Balé – épocas e estilos

Gradação:
Ampliação

Descritor: 
Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no 
espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral.

Descrição da atividade: Trabalhar a história do balé a partir de trechos de vídeos ou filmes que 
apresentem aspectos dessa modalidade artística.  Surgido no século XVI, o balé sofreu 
modificações ao longo do tempo. A atual forma do balé clássico foi definida no século XVIII.  
Hoje existem vários estilos. Exemplificar com a demonstração  numa escola de balé 
(https://is.gd/1HqTS1) e com o icônico O Lago dos Cisnes (https://is.gd/x83jzI) para o balé 
clássico, antes de apresentar o balé contemporâneo.  Companhia  Municipal de Dança de Caxias 
do Sul: f  (https://is.gd/uYQ1AE); vídeo ragmento da abertura da Festa Nacional da Uva/2014
promocional do Festival de Música de Pelotas – 200 anos (https://is.gd/JMJgEv).  Encerrar com 
roda de conversa sobre o material apresentado.
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Atividade: Arte Brasileira – O Grupo de Bagé

Gradação:
Ampliação

Descritor: 
Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando 
as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte, artesanato, 
folclore, design etc.).

A atividade consiste em proporcionar que os alunos tomem conhecimento da renovação que 
aconteceu nas artes visuais do Brasil a partir de meados do século XX, contando com a 
importante participação de artistas gaúchos. É significativo desse processo o documentário 
Grupo de Bagé, de Zeca Brito (https://is.gd/dnnSli).

Descrição da atividade:  Em parte, como herança da chamada “missão francesa” que veio para o 
Rio de Janeiro no início do século XIX e às preferências da família real portuguesa que 
desprezava o estilo Barroco, a produção artística brasileira entrou no século sob forte influência 
dos padrões europeus.  A partir da Semana de Arte Moderna de 1922 há uma forte renovação nos 
padrões estéticos com muitos artistas passando a dar atenção a temas vinculados ao povo 
brasileiro. Foi significativa nesse processo a atuação do Grupo de Bagé, surgido no início dos 
anos 1940.

Pórtico neoclássico da 
Academia Imperial 
de Belas Artes  (G. Montigny, 
da Missão Francesa)

Primeira Missa no Brasil, de Victor  Meirelles

Mineiros do Butiá – Danúbio Gonçalves 
(Xilogravura, 1963)

A Revolução de 30 – Glauco Rodrigues 
(serigrafia, 1979)
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Atividade: Arte Brasileira – Patrimônio  Cultural da Humanidade

Gradação:
Ampliação

Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em 
especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 
diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas.

Descritor: 

Descrição da atividade: A partir do portal do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico  Nacional é possível estudar a importância da contribuição dos povos originários na arte 
e nos costumes dos brasileiros do Sul.  As Reduções, ou Missões Jesuíticas, foram proclamadas 
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1983.  

A atividade consiste em consultar esse cabedal de informações relevantes para que se possa 
avaliar o significado cultural e artístico da contribuição dos antigos habitantes dessa região, em 
sua maioria pertencentes a etnia Guarani, à cultura do Rio Grande do Sul.  Os alunos deverão 
verificar traços dessa herança no vocabulário, nas crenças populares, nos remédios caseiros, na 
culinária e em outros aspectos da vida social.  A partir desses estudos, deverão ser produzidos 
relatórios escritos, desenhados ou em meio audiovisual. 
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Atividade: Festival de basquete de trio

Gradação:

Ampliação

Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos 
esportes de campo e taco, rede/parede, invasão e combate como nas modalidades 
esportivas escolhidas para praticar de forma específica.

Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, combinações táticas, 
sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar 
as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de 
esporte: rede/parede, campo e taco, invasão e combate.

Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e combate 
oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas.

Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de 
seus problemas e a forma como as mídias os apresentam.

Descritores: 
Experimentar diferentes papéis e fruir os esportes de rede/parede, campo e taco, 
invasão e combate, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Ampliação

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Essa proposta seria parte da conclusão de atividades relacionadas aos esportes de invasão e 
particularmente ao basquete.

Sugestões para pesquisa: https://is.gd/JpuYtr 

https://is.gd/9akK17 

Visualização de vídeos e textos sobre o tema.

Estruturação de um festival de basquete 3x3 com divisão de papéis: arbitragem, sonorização do 
evento, organização do torneio.

Os alunos devem dividir-se em grupos de acordo com as tarefas elencadas acima, além disso deve 
decidir se será um torneio da turma ou se incluirá outras turmas da escola.

Material: Computadores para pesquisa e material para anotação 

Preparação da atividade:

Pesquisa sobre o basquete 3x3 e sua relação com a CUFA (Central Única de Favelas) e a cultura 
do Hip hop no Brasil.

Descrição da atividade: 

Possibilidade(s) de Variação/ampliação: 

Realização do evento aberto a comunidade escolar.

https://is.gd/I5oRvx

Atividade: Lutas x Brigas

Gradação:

Ampliação
Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as suas 
características técnico-táticas.

Descritores: 
Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, 
adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente.

Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a midiatização de 
uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem.

Ampliação

Ampliação

Material: Giz, colchonetes, barbante.
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Preparação da atividade:

Fazer uma roda de conversa sobre os diferentes significados que podemos observar nas imagens 
do varal, a diferença entre lutas e brigas, a evolução das artes marciais e o comparativo com as 
grandes competições promovidas pela mídia.

· Cabo de guerra;

Descrição da atividade: 

· Com uso de colchonetes ficar em posição de prancha na frente do adversário e tentar retirar um 
dos braços de apoio do oponente.

Preparar um varal de imagens contendo fotos de lutas de grande mídia (MMA, boxe), Artes 
marciais em diferentes momentos históricos (Judô, karatê, Jiu-jitsu), brigas.

Vivência de jogos de disputa e ocupação de espaço:

· Braço de ferro;

· Sumô adaptado (meta de empurrar o adversário para fora de um círculo de giz);

· Briga de giz (círculo pequeno em que a meta deve ser riscar com uso de giz o pé do adversário);

Roda de conversa e comparativo entre os jogos vivenciados e como estes se relacionam as lutas 
que eles conhecem.

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Sugestão: imagens com fotos do jiu-jitsu brasileiro iniciando com a família Gracie, 
posteriormente com a família iniciando os primórdios do MMA e o esporte no seu formato atual. 

Pedir para que os alunos criem jogos visando ocupação de espaços e/ou desequilíbrio de 
oponente.

Trazer convidados locais para vivência de alguma prática de luta.

Atividade: Práticas de aventura na minha cidade

Gradação:

Ampliação
Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza, valorizando 
a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando o 
patrimônio natural e minimizando os impactos de degradação ambiental.

Identificar as características das práticas corporais de aventura na natureza, bem como 
suas transformações históricas.

Descritores: 
Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes e das demais 
práticas corporais tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para 
utilizá-los no tempo livre.

Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para superar os 
desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza.

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Material: Acesso à internet 

Preparação da atividade:

Pedir para que os alunos previamente pesquisem espaços públicos que estejam, ou não, sendo 

utilizados e propiciem a prática de atividades ao ar livre, preferencialmente junto à natureza.

Descrição da atividade: 
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Os alunos serão divididos em grupos, nestes grupos eles devem discutir sobre os espaços 

pesquisados e definir um desses locais para montar uma proposta de prática corporal de aventura 

ou junto à natureza.

Na proposta ainda pode se avaliar a possibilidade de fomento ao turismo nesse local e seus 

possíveis impactos (positivos e negativos). 

Os alunos terão tempo para pesquisar sobre a prática, definindo um cronograma para estruturação 

do espaço escolhido e também uma previsão de custos para implantação.

Posteriormente a pesquisa pode-se organizar um momento em que os alunos apresentem essas 

propostas dentro da escola, para a comunidade escolar ou mesmo externamente para a câmara de 

vereadores do município.

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Atividade: Explorando as diferentes formas de dança

Gradação:

Ampliação

Descritores: 
Experimentar, fruir e recriar danças de salão, valorizando a diversidade cultural e 
respeitando a tradição dessas culturas.

Planejar e utilizar estratégias para se apropriar dos elementos constitutivos das danças 
de salão.

Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e demais práticas 
corporais e propor alternativas para sua superação.

Analisar as características das danças de salão, bem como suas transformações 
históricas e os grupos de origem.

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Visualização do vídeo “Passos no Tempo” (https://is.gd/HB6ses ), de um vídeo de dança de salão 

(https://is.gd/fVRvCE ), e de um vídeo de dança mais informal (https://is.gd/cZYwOC).

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Uso do tabuleiro com diferentes ritmos.

Estrutura de áudio e vídeo

Desafio de montagem do “tabuleiro” e criação coreográfica com o uso do mesmo.

Material: Som, computador, materiais para confecção do tabuleiro (pode ser somente 

desenhado no chão).

Preparação da atividade:

Discussão sobre as diferenças e semelhanças encontradas nos vídeos e nos locais de danças que 

frequentamos. 

Adaptado de https://is.gd/7fVfpx

Descrição da atividade: 



25

Atividade: Aferição da Frequência Cardíaca e Saúde

Gradação:

Ampliação

Descritores: 

Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza, 
considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios Problematizar a 
prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para a ampliação do 
rendimento ou potencialização das transformações corporais.

Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando as 
exigências corporais desses diferentes programas e reconhecendo a importância de 
uma prática individualizada, adequada às características e necessidades de cada 
sujeito.

Ampliação

Preparação da atividade:

Primeiramente o professor deve ensinar os alunos a realizarem a aferição da Frequência Cardíaca 
(FC) usando pulso ou carótida.

Pesquisa sobre a relação da Fc com diferentes modalidades esportivas (resistência x velocidade)

Realizar 5 minutos de caminhada rápida e fazer nova aferição.

Material: cronômetros (um por dupla)

Esperar 1 minuto e realizar aferição da FC novamente.

https://is.gd/w3BkxQ

Na aula anterior deve-se trabalhar com os diferentes conceitos relacionados à Frequência 
Cardíaca e a importância de sua mensuração em diferentes momentos.

Realizar a aferição da FC em repouso (após 5 minutos deitados).

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Verificar possibilidade do uso de pista ou realizar marcação de distância na quadra.

Descrição da atividade: 

Debater sobre as diferentes mensurações da FC (repouso, esforço leve, esforço forte e após 
recuperação). Por que nosso corpo respondeu dessa forma? Quais as diferenças de FC em relação 
a minha dupla? Como posso aplicar esses conceitos a minha saúde? 

Sites para consulta: https://is.gd/LmJk2y 

Realizar uma corrida forte de 400m e fazer nova aferição.

Atividade: Conhecendo os diferentes tipos de ginástica

Gradação:

Ampliação

Descritores: 

Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização corporal e 
as de condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma dessas 
manifestações pode contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar 
e cuidado consigo mesmo.ção do rendimento ou potencialização das transformações 
corporais.

Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica de conscientização corporal, 
identificando as exigências corporais dos mesmos. Ampliação

Material: Acesso à internet, computadores.

Descrição da atividade: 

Preparação da atividade:
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Dividir os alunos em grupos, cada grupo será responsável por pesquisar um tipo de ginástica:

· De demonstração;

· De competição;

· Condicionamento físico.

Os alunos devem apresentar a modalidade que receberam e após devem ensinar três movimentos 
básicos que encontraram.

Realizar uma discussão sobre os diferentes tipos de ginástica e suas diferenças e semelhanças, 
escolher uma ou mais práticas de ginástica de conscientização corporal para que sejam 
exploradas nas próximas aulas, pedindo para que os alunos procurem inclusive locais em que elas 
ocorrem.

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Trazer professores convidados;

· Conscientização corporal;

Após a realização das práticas retomar o comparativo com outras formas de ginásticas.
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Atividade: Inscrevendo-se para um Concurso

Ler de forma autônoma, selecionando procedimentos adequados a diferentes 
objetivos e considerando as características dos gêneros e suportes.

Reconhecer, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções 
coordenativas e subordinativas estabelecem entre as orações que conectam.

Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da língua padrão.

Compreender os efeitos de sentido produzidos por recursos de diferentes naturezas, 
alcançando a dimensão imagética constituída de processos metafóricos e 
metonímicos.

Descritores: 
Reconhecer Editais de Participação em Atividades Culturais e para Concursos como 
documentos que regulam a convivência em sociedade.

Compreender as relações entre diferentes textos circulantes na mídia.

Gradação:
Ampliação

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Material: Notebooks com acesso à internet.

1. Solicite que os alunos acessem a página da Prefeitura de Panambi – www.panambi.rs.gov.br 

3.  Leia, em conjunto, o Regulamento do Concurso Fotográfico, parando e conversando sobre 

cada artigo e sobre a necessidade de documentos anexos padronizados. Leia atentamente cada 

um dos anexos. 

Preparação da atividade:

Descrição da atividade: 

Conversem sobre a diagramação da página, sobre os feeds, etc. 

Selecione endereços de editais relativos a atividades culturais. 

Pergunte se eles têm conhecimento do Concurso de Fotografia e se, olhando a home page, eles, de 

imediato, descobrem como obter informações sobre o que procuram. Direcione-os a Concurso 

Fotográfico – Panambi em Foco 2019. 

4. Solicite que, em grupo, os alunos escolham uma foto – pode ser de revista, ou de autoria, pode 

ser sobre a temática do concurso, ou outra qualquer – e preencham o documento do Anexo 3, 

principalmente no que se refere à descrição da foto. 

Como sugestão, trataremos, nessa atividade, com o Regulamento da Nona Edição do Concurso 

Fotográfico PANAMBI EM FOCO.

5. Como meio para desenvolver a habilidade de descrição de uma foto, sugerimos a foto abaixo, 

cuja descrição fez parte de um trabalho acadêmico, disponível na internet. 

 2. Converse por que essa interação – sobre regras de um concurso – precisa ser via escrita; se eles 

estão acostumados a ler esse tipo de texto; em que situações da vida em sociedade há esse gênero 

discursivo e qual o seu propósito.
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As cores na imagem são neutras, muito naturais, com falta de vivacidade. A roupa do homem é de 
cor clara, pois assim combate o forte calor africano. 

Descrição 

Título: Niger River

Data: 27 de Dezembro de 2010

Fotógrafo: Brent Stirton, National Geographic.

Um filósofo e historiador de Timbuktu, Ismael Diadie 
Haidara, num passeio de barco pelo rio Niger. 

https://is.gd/sbboaI

A imagem é uma fotografia tirada ao anoitecer, nas águas do rio Níger, pelo fotógrafo americano 
Brent Stirton.

O protagonista da foto é um homem maduro, de pele escura, com ar pensativo. As suas vestes são 
leves e arejadas. Tem como calçado umas sandálias e segura, com uma das mãos, uma espécie de 
vara de madeira.

O contexto da fotografia tem como ambiente o final do dia, o pôr do sol, no terceiro rio mais longo 
do continente africano, cujo pano de fundo é a vastidão do rio, juntamente com o céu límpido de 
África. Ao longe vislumbra-se também pequenas porções de natureza.

Esta figura masculina encontra-se na extremidade de um pequeno barco de madeira, com um dos 
ombros apoiado no seu joelho, no qual tem a perna e o pé assente na borda do barco, tendo uma 
postura descontraída.

A fotografia é composta por dois planos. O primeiro é a figura humana no barco e o segundo, 
designado por plano de fundo, é a atmosfera africana vivenciada pelos vastos rio e céu, no qual 
não se observa o fim.

A interpretação das cores é antropológica. A sua percepção é cultural. 

https://www.trabalhosfeitos.com › Ensaios

O negro da pele da figura masculina contrasta bastante, tanto com as suas vestes, como com o 
fundo esbranquiçado do seu meio ambiental.

6. Ao analisar os textos produzidos pelos alunos, além de outros elementos estruturais da 
descrição da foto, considere o uso de orações coordenadas e subordinadas. 

“A fotografia é composta por dois planos. O primeiro é a figura humana no barco e o segundo, 
designado por plano de fundo, é a atmosfera africana vivenciada pelos vastos rio e céu, no qual 
não se observa o fim”

Professor, sempre que um gênero textual for explorado, é fundamental que os alunos 
tenham acesso a modelos. Eles precisam experienciar o gênero, considerando muito 
mais do que a sua estrutura, a fim de compreender a finalidade em situações reais de 
interação. Caso haja necessidade acerca da estrutura da descrição, sugerimos 
https://is.gd/FwHZkR
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Retome com os alunos as várias possiblidades de escrever essa informação, considerando a 
justaposição e a subordinação. Desmembre todas as orações para que se percebam as relações de 
coordenação e subordinação. 

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Fotos e imagens são bons recursos para se explorar os conceitos de metáfora e metonímia. No 
caso da foto em questão, converse com os alunos sobre as escolhas que o fotógrafo realizou em 
relação ao cenário, às vestes, ao momento do dia em que ocorreu a foto etc., avaliando todos os 
possíveis significados metafóricos. Ao destacar a posição – sentada – em que o homem se 
encontra, segurando uma espécie de cajado, explore o que essa cena está substituindo, sobre o 
que a respeito da África e seus habitantes esse homem representa.  

Não se espera que o estudo das orações coordenadas e subordinadas ocorram ao 
mesmo tempo. Discussões acadêmicas revelam que a memorização de conjunções 
não garante o desenvolvimento de habilidades relativas à compreensão de como 
organizar as orações tendo em vista a intencionalidade do texto: apresentação de 
informações, argumentação etc.  Assim, antes de apresentar por si só as orações, os 
alunos precisam ter experienciado vários textos em que o uso dessas orações era 
necessário. 

Atividade: Histórias a partir da História

Gradação:
Ampliação

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Ler textos de opinião e interpretar criticamente a interlocução, os propósitos, os 
pontos de vista debatidos, reconhecendo o ponto de vista do autor.

Formular pontos de vista acerca de temas polêmicos do cotidiano, localizando-os 
frente aos pontos de vista presentes no debate público acerca do tema.

Interpretar criticamente as informações apresentadas em um texto com as 
possibilidades históricas desse fato.

Comparar dados e informações de diferentes fontes, considerando seus contextos de 
produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e 
contradições de forma a poder identificar erros e imprecisões conceituais.

Selecionar argumentos em defesa de um ponto de vista e sustentá-los com eficácia.

Descritores: 

Analisar textos de opinião e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e 
respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos.

Interpretar criticamente as informações apresentadas em um texto com as 
possibilidades históricas desse fato.

Produzir textos verossímeis a partir de determinado fato histórico.
Ampliação

Providencie alguma crônica que evidencie algum assunto tratado na mídia. 

Preparação da atividade: 

Material: Crônicas do Cotidiano 

A sugestão proposta aqui é uma crônica de Moacyr Scliar, publicada no jornal Folha de São 
Paulo, na Coluna Cotidiano Imaginário. Scliar escreveu durante muitos anos nesta coluna, às 
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Converse com os alunos sobre os vários textos que compõem essa crônica de Scliar. Destaque a 
data em que a crônica foi publicada e o significado dessa data. 

Discutam sobre o posicionamento de Scliar sobre a independência e o que o motivou a escrever 
sobre o assunto dessa forma. Conversem ou pesquisem sobre a reportagem do dia 4 de setembro, 
que inspirou Scliar a escrever a crônica do dia 7. Avaliem o que faz parte da História do Brasil, no 
período da Independência, e o que faz parte da ficção de Scliar, e até de outros autores – inclusive 

É bom que os alunos recebam uma cópia do texto.

segundas-feiras, um texto de ficção baseado em notícias publicadas no jornal. 

Descrição da atividade: 

 São Paulo, segunda, 7 de setembro de 1998 

É a cena clássica, tal como retratada no óleo de Pedro Américo. Ali estão, às margens 
plácidas do Ipiranga, dom Pedro e sua comitiva. Ele acabou de receber a notícia de que as 
cortes portuguesas querem reforçar o seu domínio sobre o Brasil. Ele se indignou, ele 
puxou a espada, ele gritou: "Independência ou Morte!".

É, sim. Ali, às margens plácidas do Ipiranga, dom Pedro está tendo uma premonição. Ele 
está vendo o futuro diante de si. O que ele tem é uma visão de muitas décadas por vir, uma 
visão que se estende, com impressionante nitidez, até o final do século 20. É a crise de 98 
que ele está vendo, nas manchetes dos jornais, no noticiário da TV (TV: é uma surpresa 
p a r a  e l e ) .
E, tendo visto o que viu, dom Pedro já não é o mesmo. O entusiasmo foi-se. Ele sente que a 
frase famosa ficou lamentavelmente incompleta. De modo que, sem erguer a espada e 
numa voz até vacilante, prossegue:

FOLHA DE SÃO PAULO

COTIDIANO IMAGINÁRIO 

Às margens plácidas do Ipiranga, o futuro - Moacyr Scliar 

Agência baixa avaliação do Brasil. Dinheiro, 4/9/98    

Mas... O que está acontecendo? Dom Pedro ficou subitamente pálido. Seu olhar, antes 
brilhante, agora parece vazio, perdido no espaço. Parece que... Será? Será mesmo?

- Independência ou morte, sim. Independência ou morte, independência ou globalização. 
Independência ou nó cambial, nó cambial significando, nesse contexto, moeda 
supervalorizada, dificuldade de exportação e déficit comercial. Independência ou 
relatório da Moody's rebaixando ainda mais a nota da dívida externa de nosso país. 
Independência ou turbulência na Bolsa, que passa a funcionar de acordo com o mercado 
financeiro internacional, com subidas e quedas violentas. Independência ou capitais 
voláteis entrando e saindo do país. Independência ou juros altos, satisfazendo os 
investidores, mas infernalizando a vida de produtores e consumidores. Enfim: 
independência ou complexa conjuntura, com soluções possíveis, mas todas dolorosas. 
Porém - a que preço, a independência, numa economia planetária, em que sofrem os 
isolacionistas?

Reportagem 
publicada no jornal Folha 

de São Paulo. Scliar valeu-
se desse assunto para criar 

sua crônica. 



33

o próprio pintor Pedro Américo. 

Proponha um debate sobre a frase “Independência ou Morte” e as discussões acerca de o Brasil 
ter se tornado independente. 

Solicite que os alunos escolham algumas reportagens recentes publicadas em jornais e revistas de 
grande circulação. (Aqui é um bom momento para a discussão sobre mídia e fake news.) Cada 
aluno escolhe uma (a mesma reportagem pode ser escolhida por mais de um aluno) e escreve um 
texto ficcional, mas verossímil, tendo como ponto de partida a reportagem escolhida e a 
apresentação de argumentos sobre o assunto. 

Retome o uso dos travessões na crônica. Que intencionalidade esse uso acarreta? O autor poderia 
registrar a informação de outra forma; apresentaria o mesmo efeito?

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Atividade: Como um barco balançando em volta das 
palavras- metáforas 

Gradação:
Ampliação

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Descritores: 
Reconhecer a metáfora como um recurso de construção da linguagem poética.

Selecionar livros da biblioteca justificando a escolha e compartilhando com colegas 
sua opinião sobre o texto lido.

Compreender a metonímia como um recurso presente na linguagem poética.

Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros 
(estrofação, rimas, aliterações), semânticos (repetições, figuras de linguagem) e 
gráfico espaciais.

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

Disponibilize na sala de aula muitos livros de literatura e de poesia, incluindo canções. Peça para 
os alunos lerem e selecionarem trechos que dizem “algo diferente do que as palavras dizem”. 
Solicite que socializem suas escolhas e registros. Permita-lhes que interpretem livremente o que 
estão lendo. 

Descrição da atividade: 

Assista com eles o trecho selecionado do filme 
de O Carteiro e o Poeta - Il Postino, de 1994, 
dirigido por Michael Radford, baseado no livro 
de Antonio Skármeta. (Tendo em vista a 
temática e algumas cenas, não é recomendável 
que o filme e o livro sejam apresentados na 
íntegra.) Explique-lhes quem foi Pablo Neruda 
e apresente-lhes a contextualização da história 
tanto da narrativa, quanto da vida do poeta. 

Material: Muitos livros de literatura, muitas letras de canções, muitos poemas, trecho do filme O 
carteiro e o Poeta sobre metáfora (https://is.gd/QbAFTp )

Preparação da atividade: 

O poeta ensina ao carteiro o que é uma metáfora.
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Sugerimos o site https://is.gd/SLLNz2 - aula do Portal do Professor sobre metáfora e metonímia, 
de Lazuita Goretti de Oliveira. 

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Apresentar coletâneas de metáforas e metonímias produzidas pelos alunos e afixadas na cidade. 

Atividade: Uma vírgula muda tudo

Gradação:
Ampliação

Descritor: 
Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas restritivas e explicativas em 
um período composto, vinculada à ideia de pontuação.

Converse com os alunos sobre o uso da vírgula em cada situação, organize encenações criando 
contextos reais. Discuta sobre o vocabulário. 

Preparação da atividade:

Leia em voz alta com os alunos a campanha publicitária da ABI. Pode ser providenciado o vídeo 
da propaganda: https://is.gd/LOanA1 

Material: Encarte do texto publicitário dos 100 anos da ABIN. 

Questão da Fuvest sobre orações subordinadas adjetivas. 

Os homens, que são corruptos, têm seu preço.

Apresente as frases abaixo e peça que os alunos as interpretem. (Essas frases constaram em uma 
questão discursiva de um vestibular da FUVEST.)

Descrição da atividade: 

Retome a última informação e converse sobre o que está sendo apresentado. O que essa frase tem 
de relação com a história da imprensa, não só no Brasil? Qual a importância dessa informação 
com a disseminação de fakes news? 

Os homens que são corruptos têm seu preço.

Isso só, ele resolve.

23,4.

Vírgula pode ser uma pausa… 

ou não.

Não espere.

Ela pode sumir com seu dinheiro.

2,34.

Pode ser autoritária.

Não, espere.

Aceito, obrigado.

Aceito obrigado.

Pode criar heróis.

100 anos da ABI (Associação Brasileira de Imprensa)

E vilões.

Esse juiz é corrupto.

Ela pode ser a solução.

Isso só ele resolve.

Não queremos saber.

A vírgula muda uma opinião.

Uma vírgula muda tudo.

Esse, juiz, é corrupto.

Vamos perder nada, foi resolvido.

Vamos perder, nada foi resolvido.

Não, queremos saber.

ABI: 100 anos lutando para que ninguém mude uma vírgula da sua informação.
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Cordel sobre a vírgula, de José Walter Pires, caso a turma queira estudar sobre casos específicos 
da vírgula. 

Filme The Post, de Steven Spielberg, caso a turma queira ampliar a discussão sobre as mídias. 

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

https://is.gd/HZ6srv

Entregue-lhes os dois diagramas abaixo e peça-lhes que identifiquem a qual frase se refere cada 
um. 

Solicite que, em duplas, discutam o que está sendo apresentado em cada uma das informações e o 
que a presença das vírgulas acarreta.

(   ) Em “Os homens, que são corruptos, têm seu preço.”,  apresenta-se uma informação 
conhecida sobre algo ou alguém. 

(   ) Em “Os homens que são corruptos têm seu preço.”, há homens que não têm preço, isto é, não 
se vendem. 

(   ) Em “Os homens que são corruptos têm seu preço.”, trata-se somente de alguns homens que 
são corruptos e que têm seu preço, por isso, trata-se de uma restrição. 

A partir das duas frases apresentadas, considere se as afirmações são verdadeiras ou falsas. 

(   ) Em “Os homens, que são corruptos, têm seu preço.”, lê-se que todos os homens são 
corruptos e todos têm um preço.

(    ) Em “Os homens que são corruptos têm seu preço.”, lê-se que há homens que não são 
corruptos.

(   ) Em “Os homens, que são corruptos, têm seu preço.”, trata-se da totalidade dos homens, da 
humanidade, é um acréscimo de informação a respeito de algo. 

Professor, o importante, para esse momento, é a discussão sobre as diferenças ao 
usarmos a vírgula, ou não a usarmos. Não há necessidade de uso de nomenclatura 
específica sobre as orações subordinadas adjetivas – até por que a nomenclatura mais 
confunde. Cabe destacar, também, que o conhecimento da classificação das orações 
não garante a compreensão dos mecanismos de uso da língua, tampouco promove o 
desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita, muito menos de 
problematização e reflexão sobre os fatos da língua. 
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Atividade: Como descrever a fala das personagens

Gradação:

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Descritores: 
Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos, formas de apropriação 
textual (paráfrases, citações, discurso direto, indireto e indireto livre, reconhecendo a 
complexidade do uso do discurso indireto livre).

Estabelecer preferências por gêneros, temas e autores a partir de critérios de 
constituição do texto e de suas condições de produção.

Comparar o uso de regência verbal e regência nominal da norma-padrão com seu uso 
no português brasileiro oral.

No trecho a seguir, extraído do capítulo “Fuga”, de Vidas secas, Graciliano Ramos emprega os 
três tipos de discurso, mesclando-os com extrema habilidade estilística. Começa com a pergunta 
de sinha Vitória, em discurso direto, introduzido por um verbo carregado de expressividade 
(“zumbiu”, lembrando uma vespa no ouvido do marido), passa para o indireto narrativo nos dois 
períodos seguintes (“Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção.”), insere sutilmente o 
indireto livre, com a objeção rosnada de Fabiano (“Menino é bicho miúdo, não pensa.”), em 
seguida, retoma o indireto narrativo, para referir-se à indagação de sinha Vitória e à reação do 
marido (“Mas sinha Vitória renovou a pergunta – e a certeza do marido abalou-se.”), e volta ao 
indireto livre, com Fabiano novamente, dessa vez ruminando sobre a capacidade de raciocínio da 
mulher (“Ela devia ter razão. Tinha sempre razão.”). O discurso indireto puro reproduz a 
indagação de sinha Vitória a respeito do futuro dos meninos (“Agora desejava saber que iriam 
fazer os filhos quando crescessem.”). A resposta de Fabiano projeta para o futuro dos filhos sua 
própria condição de vaqueiro e, plena de convicção, se faz em discurso direto e introduzido por 
um verbo de opinião, circunstâncias inusitadas na fala do monossilábico e reticente personagem 
(“– Vaquejar, opinou Fabiano.”). Mas vamos conferir no texto:

Se os discursos direto e indireto, como formas de expressão inerentes ao gênero narrativo, são tão 
antigos quanto a própria arte literária, o discurso indireto livre é recurso narrativo mais ou menos 
recente. As literaturas grega e latina não o conheciam. Charles Bally (1912), o primeiro a estudar 
o assunto na literatura francesa, declara não ter encontrado vestígios do seu emprego no período 
do Renascimento (os escritores clássicos, devido à influência da sintaxe latina, não o utilizaram), 
e só a partir de La Fontaine (séc. XVII), de quem era o recurso narrativo predileto, é que o discurso 

Lembremos que, do ponto de vista expressivo, o discurso indireto livre permite uma narrativa 
mais fluente, de ritmo e tom mais expressivamente elaborados, com grande efeito estilístico, em 
virtude da ausência de quês e de cortes e adaptações sintático-semânticas. O elo psíquico que se 
estabelece entre o narrador e sua personagem, nesse tipo de discurso, faz com que este seja 
bastante empregado nas narrativas de cunho memorialista ou de fluxo da consciência, como é o 
caso de Vidas secas. Como a distinção entre a fala e os estados mentais da personagem e o 
discurso do narrador é por vez um tanto sutil, o contexto narrativo desempenha papel importante, 
em se tratando da apreensão do discurso indireto livre.

Preparação da atividade: 

Em que estariam pensando?, zumbiu sinha Vitória. Fabiano estranhou a pergunta e 
rosnou uma objeção. Menino é bicho miúdo, não pensa. Mas sinha Vitória renovou a 
pergunta – e a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão. Tinha sempre razão. 
Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem.

– Vaquejar, opinou Fabiano.
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indireto livre se manifesta. In: O DISCURSO INDIRETO LIVRE EM VIDAS SECAS, DE 
GRACILIANO RAMOS. Dissertação de Castelar de Carvalho  (UFRJ, ABF) 
https://is.gd/y0ObSF

Descrição da atividade: Apresente o excerto Fuga, de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e 
explore as maneiras com que o autor registra as falas das personagens. 

Selecione outros trechos de narrativas e estabeleça comparações entre discurso direto, discurso 
indireto e discurso indireto livre.

* É um bom momento para tratar da estrutura da oração e de pontuação também. 

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Atividade: Verdade, Verossimilhança e Fake

Gradação:
Ampliação

Descritor: 
Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e 
desenvolver estratégias para reconhecê-las a partir da verificação do veículo, fonte, 
data e local da publicação, autoria, URL etc.

Material: seleção de matérias jornalísticas sobre “lupas” de análise de verificação de notícias.

Discuta  com os alunos os conceitos de verdade, verossimilhança e notícia falsa. 

Sugerimos como início de conversa a discussão proposta por 

Preparação da atividade:

Descrição da atividade: 

Organize com os alunos coleta de dados sobre alguma situação que tenha gerado alguma notícia 
falsa e estabeleçam quais são as estratégias necessárias para se verificar a sua veracidade. 

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Acompanhar algum debate de Fóruns sobre Fake News. 

Arte&Artistas  (https://is.gd/bVd6Ra )  a partir da obra de Renné Magritte (Isto não é um 
cachimbo). 
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Material: Revistas Científicas variadas, tablets e notebooks com acesso à internet.

Sugira que os alunos escolham algum tema de interesse a respeito do qual produzirão um artigo a 

ser submetido a alguma revista. 

- https://is.gd/ysxd8Q

Preparação da atividade: 

- https://is.gd/ojubD6

- EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E CIÊNCIA: O PAPEL DA MÍDIA NA 

DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS * Environmental education, sustainability 

and science: the role of media through the diffusion of scientific knowledge 645 Ciência & 

Educação, v. 17, n. 3, p. 645-662, 2011 Samia Nascimento Sulaiman1

Propomos alguns exemplos: 

https://is.gd/XDXr9j

Publicação de um Caderno ou Revista, no estilo da Superinteressante. 

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

A proposta aqui é que os alunos tenham noções de como se organiza um texto acadêmico ou 

científico, a fim de que eles reflitam sobre os objetivos de uma pesquisa bem como as 

consequências éticas caso uma matéria seja divulgada sem o devido rigor. 

Tendo em vista que o texto será, ao menos como uma simulação, submetido a uma banca, serão 

exploradas também todas as etapas de construção e revisão de um texto a fim de atender as 

normas gramaticais da língua portuguesa. 

Inscrição do trabalho no Salão UFRGS JOVEM , FEBRACE  e outros. 

Descrição da atividade: 

Atividade: Texto Científico

Gradação:

Noção

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Descritores: 

Produzir, revisar e editar artigos de divulgação científica voltados para o público 
escolar.

Reconhecer recursos linguísticos que marcam as relações de sentido entre parágrafos 

Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros relacionados 
à divulgação de conhecimentos: título, (olho), introdução, subtítulos, imagens, 
infográficos, diagramas, mapas, notas de rodapé. 

Identificar e utilizar as pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a 
posição do autor e dos outros autores citados e os elementos de normatização dessas 
citações em textos científicos, reconhecendo a influência da intertextualidade e 
retextualização.

Comparar o uso de regência verbal e regência nominal da norma-padrão com seu uso 
no português brasileiro oral.
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Atividade: Campanhas Publicitárias

Gradação:
Ampliação

Ampliação

Ampliação

Descritores: 
Analisar e comparar peças publicitárias relativas a temas de esportes, informática e 
educação.

Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações 
polêmicas em campanhas publicitárias de âmbito social.

Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala, 
na participação em discussões sobre temas controversos ou polêmicos.

Descrição da atividade: 

Preparação da atividade: 

Apresente os textos publicitários a fim de que os alunos compreendam o seu propósito e, 
principalmente, se atingiram o seu objetivo. Nesse sentido cabe organizar um quadro analisando 
itens fundamentais desse tipo de texto: provável destinatário, compromisso ético etc. 

13/07/2018 10:27 -03 | Atualizado 13/07/2018 10:27 -03

“É fundamental refletir sobre como a escolha de patrocinadores da Copa do Mundo impacta a 
cultura alimentar e como afeta a saúde de crianças.”

Possibilidade(s) de Variação/ampliação:

Providencie a projeção de algumas peças publicitárias a respeito de um mesmo tema. As 
apresentadas aqui querem discutir alimentação saudável. 

Para aprofundamento da discussão, sugerimos o 
artigo de Marina Pita e Renato Godoy.

OPINIÃO

Dependendo do grau de experiência da turma 
acerca de debates sobre assuntos polêmicos, é 
possível aprofundar a discussão. 

Sugerimos uma imagem que pode suscitar 
algumas reflexões. 

O que poderia derrubar Neymar, de verdade?

Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Comer é um ato político.

 (https://is.gd/6LSEuQ)
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Atividade: Blackout Poetry

Gradação:
Ampliação

Descritores: 
Identificar gênero do texto (tema, estrutura e linguagem), seu interlocutor e 
contexto.

Identificar conteúdo lexical.

Interessar-se por textos de cunho artístico/literário, compartilhando suas ideias 
sobre o texto.

Organizar a apresentação gráfica do texto segundo seu gênero (explorando 
elementos gráficos e suporte de publicação/divulgação).

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Material: Material impresso em inglês, projetor, papel kraft, marcadores, canetões e canetinhas 
pretas e coloridas, cola, tesoura.

Preparação da atividade: Providenciar projeção de uma “Blackout Poetry” e páginas de livros, 
revistas, jornais ou artigos em inglês. Caso o acesso em mãos a esses materiais seja difícil, sugere-
se providenciar cópias de páginas de jornais, livros ou revistas online. 

Sugestão de poesia: 

Descrição:

Link: https://is.gd/mLPPW2  

Explique aos alunos que "Blackout Poetry" é o termo utilizado para um estilo diferente de fazer 
poesia, que não possui uma tradução exata para a língua portuguesa, e sendo geralmente 
referenciado pelo seu nome em inglês. 

Momento 1: Apresente para a turma uma “Blackout Poetry” sem nomear o que está sendo 
mostrado. Convide os alunos a explorarem a imagem diante deles e a falarem sobre suas 
percepções a respeito do que estão vendo. Faça questionamentos a respeito da apresentação 
gráfica desse texto, da organização das palavras e da disposição das cores, fazendo com que eles 
se interessem pelo material apresentado e formulem hipóteses sobre uma produção textual 
diferente. 

Contextualize os alunos de que o que eles estão vendo trata-se de uma “Blackout poetry” e que ela 
foi criada a partir de uma página do jornal The New York Times, pelo escritor e artista Austin 
Kleon. 

Faça uma conceituação do termo, explicando que “Blackout Poetry” consiste basicamente na 
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Possibilidade de variação/ampliação: É possível envolver várias turmas nessa atividade, de 
modo que a escola produza uma espécie de mostra de artes com as produções de todos os alunos. 
Ainda, existe a possibilidade de fazer a “Blackout poetry” online, utilizando as ferramentas do 
Google Drawings e extraindo textos da internet .

Link: https://is.gd/SEWeFV 

Sugere-se mostrar a página “Blackout poetry in the classroom” do twitter do próprio artista, em 
que  o mesmo compartilha as experiências em sala de aula com essas poesias. As imagens podem 
ajudar os alunos em suas produções, mostrando as inúmeras possibilidades de explorar essas 
poesias inclusive como expressão artística. 

Converse com os alunos de que eles têm liberdade em suas produções, desde que suas poesias 
façam sentido dentro da proposta. Oriente de que eles podem começar suas poesias a partir de um 
planejamento, analisando as palavras num primeiro momento e tentando estabelecer algum 
critério para organizar suas ideias. Deixe-os livres para estabelecerem suas estratégias e sugira 
que uma boa maneira de começar a poesia é determinando um tema para ela ou selecionando 
palavras-chave desse texto.

Momento 3: Os alunos apresentam suas poesias e colam em um cartaz para ser exposto na sala de 
aula e até mesmo na escola. 

Retome a imagem da poesia com os alunos e pergunte se com essa explicação suas hipóteses 
iniciais foram respondidas. Imaginando que essa poesia foi tirada de um jornal, peça para os 
alunos prestarem atenção nas palavras utilizadas e no sentido que essa poesia traz. Desafie-os a 
pensarem se podemos imaginar de qual seção do jornal esse texto foi tirado ou qual conteúdo o 
mesmo trazia, fazendo com que eles se atentem ao fato de que o interessante desse tipo de 
produção é justamente partir de um texto específico não literário, como uma notícia do jornal, por 
exemplo, e dar um sentido completamente diferente a ele. 

Comente ainda que a “blackout poetry” possibilita se debruçar no texto de uma outra forma, 
fazendo com que ao cria-la, prestemos mais atenção nas palavras e seus significados, olhando 
para o texto de uma maneira mais atenta. Possibilita também que qualquer leitor se desafie a criar 
a sua própria poesia, desenvolvendo ou resgatando sua criatividade e criando uma espécie de 
poesia visual, uma vez que ela é criada a partir de um texto já estabelecido e sua forma de 
apresentação, com o destaque de algumas palavras e o ocultamento de outras, cria um efeito 
visual.

Convide os alunos a dialogarem sobre o uso da palavra “Blackout” para esse tipo de poesia, 
explorando o seu significado não apenas enquanto falha de energia elétrica, mas também de um 
ocultamento de informações, sendo possível relacionar esse sentido com o próprio estilo visual 
da poesia. 

ideia de criar uma poesia a partir de um texto já estabelecido, como a página de um jornal, de uma 
notícia, de um artigo científico ou de um livro. Essa poesia é criada fazendo uso de um marcador, 
geralmente da cor preta, destacando palavras ou trechos específicos desse texto e marcando ou, 
literalmente, pintando, o restante das palavras que não serão usadas, até que um poema seja 
formado. Comente com os alunos que o artista dessa poesia, Austin Kleon, ajudou a popularizar a 
“Blackout Poetry” nos últimos anos através do seu livro best-seller “Newspaper blackout”, que 
reúne poesias feitas através de artigos de jornais e um marcador preto.

Momento 2: Fornecer as cópias ou páginas de revistas, jornais, artigos científicos e livros para 
cada aluno e convidá-los a produzirem a sua própria “Blackout Poetry”. 
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Atividade: This is the future

Gradação:
AmpliaçãoProduzir textos escritos, com a mediação do professor/colegas, com o objetivo de 

expressar indicar sonhos e projetos para o futuro (pessoal, da família, da 
comunidade ou do planeta).

Reconhecer repertório lexical com referências ao tempo futuro.

Descritores: 

Identificar o uso adequado do Futuro (diferentes formas) em textos de gêneros 
variados.

Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras da LI e da língua 
materna.

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Antes de iniciar o vídeo, escreva “Will” e “Going to” no quadro, retomando com os alunos essas 
duas estruturas utilizadas para se referir ao futuro.

Descrição da atividade:

Momento 1: Convide os alunos a assistirem a um vídeo em inglês sobre crianças descrevendo o 
futuro para um ilustrador que desenha suas ideias. Explique que o objetivo da atividade é retomar 
o uso adequado do Futuro, pedindo para que eles prestem atenção no conteúdo do vídeo e na 
estrutura das frases utilizadas. Ative a legenda do vídeo, em inglês, de modo que os alunos 
visualizem os trechos e observem essa estrutura, que será explorada depois. 

Momento 2: Convide os alunos a dialogarem sobre o que acabaram de assistir, explorando os 
diálogos entre as crianças e o ilustrador. Pergunte se eles conseguiram compreender os diferentes 
momentos do vídeo, exemplificando que no início eles usam expressões como “Nice to meet 
you” depois de se apresentarem, passando para o momento onde o ilustrador descreve o futuro 
para as crianças, até a parte principal do vídeo onde as crianças descrevem o futuro e o ilustrador 
desenha. 

Convide os alunos a falarem sobre sua compreensão (ou não) a respeito do futuro que as crianças 
idealizaram, explorando o vocabulário utilizado por eles, e também convide-os a compartilharem 
o que perceberam a respeito da estrutura das frases. 

Link: https://is.gd/E9IVNd 

Material: Projetor

Preparação da atividade: Providenciar projeção do vídeo do youtube “Kids describe the future 
to an illustrator | Kids Describe | Cut”
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Contextualize os alunos de que essas palavras destacadas dizem respeito à estrutura utilizada 
para indicar futuro, atentando para o fato de que não existe apenas uma maneira de se referenciar 
a ele em inglês. Peça para os alunos observarem o uso de “gonna”, explicando que ele é uma 
junção do “going” + “to”,  e uma contração muito utilizada informalmente.

Possibilidade de ampliação/variação: A turma pode gravar um vídeo onde cada aluno apresenta a 
sua produção. Além de ser uma forma de praticar a língua e utilizar um recurso tecnológico que os 
alunos estão familiarizados, é uma oportunidade de registrar os sonhos dos alunos e apresentar 
para a escola. 

- How do you think people will get around in the future?

- Boys will be wearing tuxedos

Retome com os alunos as diferentes formas de se referenciar ao futuro, atentando para a estrutura 
particular a cada uma delas, ou seja, a estrutura de ”will” é uma e a de “going to” é outra. Sugere-
se aqui valorizar ambas as formas para se referenciar ao futuro e não as diferenças de uso entre 
elas. Se necessário dê exemplos que acentuem essas diferenças, como o uso do “will” em 
circunstâncias repentinas (I'll get it) ou o uso do “going to” em ações que foram planejadas (I'm 
going to travel to Paris next month).

- It's gonna be all computers.

- So you think in the future people will travel on unicorns?

- We're gonna draw the future.

- What do you think people will wear in the future?

Momento 3: Individualmente, os alunos irão produzir um texto sobre seus sonhos para si e para o 
mundo, utilizando o mesmo título das ilustrações das crianças do vídeo *This is the future*.

- I think everything is gonna be electronic. 

- I'll be the leader.

Escreva no quadro os trechos em que essa estrutura com “Will” ou “Going to” é utilizada:

Leia as frases com os alunos e convide-os a lerem em voz alta. Peça para eles localizarem as 
perguntas, para diferenciar das afirmações, e destaque no quadro a estrutura indicativa de futuro 
(will/going to) em cada uma das frases. 

Atividade: Pet names e textos multimodais

Gradação:
Ampliação

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Descritores: 
Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto.

Investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são interpretados em 
função de aspectos culturais.

Analisar conteúdo de textos, por meio de comparação de diferentes visões 
apresentadas sobre o mesmo tema.

Compreender textos multimodais (gráficos, quadros, mapas, infográficos, linhas do 
tempo etc.).

Reconhecer palavras, expressões e frases em Língua Inglesa em diferentes suportes 
e esferas de circulação e consumo (locais públicos, veículos de comunicação, 
objetos, vestuário etc.).

Ampliação
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Momento 2: Convide as duplas a falarem sobre suas anotações e vá registrando no quadro todas 
as informações trazidas por eles. Faça com que os alunos interajam entre si e complementem suas 
informações. 

Apresente o texto, lendo o título com os alunos e solicitando que alguns o leiam em voz alta.  
Divida os alunos em duplas e peça para que, fazendo uso de alguma ferramenta com internet, 
acessem o texto em questão, através do link ou de uma breve pesquisa do seu título.

Preparação da Atividade: Providenciar projeção do texto “Britain's most popular pets name 
revealed - and it shows we're a nation of dog lovers not cat people” do tablóide britânico Daily 
Mirror.

Material: Projetor, computadores, notebooks, tablets para acessar conteúdo online.

Além disso, solicite as duplas que anotem em tópicos todas as informações trazidas no texto. O 
objetivo aqui é sintetizar as informações, fazendo com que eles explorem todas as informações 
que podem ser obtidas ali (o nome mais famoso entre gatos; o nome mais famoso entre cachorros; 
a quantidade de animais que foram nomeados a partir de comida, músicos, programas de TV; os 
tópicos que mais inspiram os nomes dos pets; listas dos nomes, etc).

Após dar algum tempo para os alunos explorarem o texto, peça para que os grupos falem sobre 
suas percepções e achados, contextualizando de que se trata de um texto multimodal, uma vez 
que ele apresenta diversos recursos que complementam o sentido do texto, como imagens, vídeos 
e infográficos. 

Link: https://is.gd/rO5wIk 

Peça para as duplas analisarem o texto, observando a sua estrutura. A primeira tarefa dos alunos 
não é explorar o conteúdo propriamente dito, mas sim falar sobre a organização do texto e seus 
componentes. 

Momento 1: Explique aos alunos que o objetivo da atividade é explorar aspectos específicos de 
um texto que traz informações a respeito dos nomes mais populares dos animais de estimação da 
Grã-Bretanha. 

Após dialogarem sobre a estrutura do texto, oriente as duplas a fazerem a leitura do mesmo, dessa 
vez dando atenção para as informações trazidas e o conteúdo em si. Peça para que os grupos 
anotem o conteúdo das imagens e dos infográficos, fazendo anotações do contexto em que eles 
foram usados e da informação que eles trazem. O objetivo aqui é fazer com que eles procurem 
elementos específicos do texto, além de explorar um texto multimodal, entendendo esses 
recursos como complementos e atrativos ao leitor. 

Descrição da atividade:

Pergunte às duplas que percepções podemos obter, através desse texto, sobre a população 
daquele país, não abordando as questões explícitas, mas os elementos que nos ajudam a pensar 
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sobre o comportamento deles. Sugere-se comentar que através dessa matéria podemos extrair 
não apenas dados sobre os animais, mas também a respeito da cultura e interesses da população 
daquele país, uma vez que os nomes desses animais são indicativos do que essas pessoas gostam 
de assistir, de comer, de ouvir. Proponha um diálogo entre os alunos levantando a questão: o que 
temos em comum com essa cultura?

Convide-os a estabelecerem uma relação entre a cultura britânica e a cultura do nosso país, 
explorando a temática e favorecendo uma identificação com essa cultura referenciada, uma vez 
que o Brasil também tem um apreço muito grande pelos animais de estimação, por exemplo. 
Desafie-os a pensar no título do texto e a criarem hipóteses a respeito dos nomes mais famosos 
entre os animais do nosso país. 

Momento 3: Fazendo uso da internet, o objetivo das duplas é explorar textos nos mais diferentes 
espaços e escolher uma palavra da língua inglesa que seria um bom nome para um animal de 
estimação. Se necessário, sugira páginas onde os alunos podem realizar a sua pesquisa (Daily 
Mirror, Washington Post, Rolling Stone, BuzzFeed, BBC News...)

Atividade: Relative pronouns: descrevendo pessoas e objetos

Gradação:

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Compreender textos orais multimodais.

Descritores: 

Produzir textos orais com autonomia.Identificar o uso adequado de pronomes 
relativos (who, which, that, whose).

Interagir em situações de prática oral para realizar as atividades em sala de aula, de 
forma respeitosa e colaborativa.

Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) 
e paralinguísticos (gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de 
interação.

Material: papel kraft, canetões

Momento 1: Explique aos alunos que a atividade proposta é uma espécie de jogo cujo objetivo é 
formar orações relativas, fazendo uso de pronomes relativos para tal.

The green book, which is a best-seller, has the information you need.

Preparação: Ler o link com atividades sugeridas

The girl who called me yesterday is a Math teacher.

Adaptado de: https://is.gd/4ScPXp 

Descrição da atividade:

Retome com os alunos que esse tipo de oração ajuda a complementar o substantivo ou pronome 
da oração principal, podendo, por exemplo, dar uma explicação sobre ele. Faça exemplificações 
no quadro, retomando esse conteúdo:

Leia a frase com os alunos. Convide-os a falar sobre as diferenças de informações entre as frases. 
O objetivo aqui é explorar a frase de um modo que faça com que eles identifiquem os diferentes 
usos dos pronomes relativos, ou seja, identificando que a primeira frase traz uma informação a 
respeito de uma pessoa, enquanto que a segunda traz informação acerca de um objeto, ou um livro 
mais especificamente. Circule “who” e “which” em suas respectivas frases, e sublinhe as 
palavras “girl” e “book” para ilustrar aos alunos e servir como base para a continuação da 
atividade. 
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Exemplifique com frases tanto de pessoas famosas, como de objetos. Escreva no quadro: Albert 
Einstein was a scientist, explicando para os alunos que essa poderia ser a primeira frase da 
rodada, apresentando a pessoa sobre qual iriam falar. Explique que a continuidade da atividade 
seria o outro grupo complementar essa oração com uma frase como “Albert Einsten, who 
discovered the theory of relativity, was a scientist” e escreva-a no quadro. 

Retome com os alunos que o objetivo é fazer uso dos pronomes relativos e explorarem as 
informações que sabem sobre determinada coisa ou pessoa. 

A cada rodada, o objetivo dos grupos será dar continuidade as frases que estão sendo ditas, 
explorando o maior número de informações sobre uma pessoa conhecida por todos, ou sobre um 
objeto, fazendo uso dos pronomes relativos para tal. O grupo que iniciar a atividade irá escolher 
uma figura conhecida ou um objeto para descrever. Essa primeira frase serve para apresentar 
sobre o que está sendo falado (pessoa ou objeto). O objetivo será que o outro grupo inicie a 
atividade criando uma outra frase a partir dessa oração principal, fazendo uso de um dos 
pronomes. Com exceção da primeira frase, todas as demais devem conter um pronome relativo.

Se necessário, dê exemplos de frases com “that”, de modo que os alunos identifiquem que esse 
pronome relativo pode ser usado nos dois casos, mas retome o uso de “who” e “which”, uma vez 
que o objetivo dessa atividade é fazer uso de pelo menos dois pronomes diferentes. Sugere-se, 
novamente, que o objetivo aqui não é fazer com que os alunos decorem o uso de um ou o uso de 
outro, mas sim fazer com que eles identifiquem esses diferentes usos. 

Momento 2: Divida a turma em dois grandes grupos e explique como será essa atividade. 

Ainda, escreva a frase “The notebook is blue” e ao lado dela “The notebook, which I use to write, 
is blue”, exemplificando uma frase falando sobre objetos.  

Explique aos grupos que o desafio é formar pelo menos 6 frases entre si. Assim que os dois grupos 
tiverem formado pelo menos 6 frases, o tópico é mudado e começa uma nova rodada. Convide os 
alunos a explorarem diferentes assuntos, de modo que variem o uso dos pronomes relativos. 

Não se faz necessário estipular uma ordem de participação, a intenção é que os grupos dialoguem 
entre seus membros para construir as suas frases. Incentive todos os alunos a participarem pelo 
menos uma vez, falando ou escrevendo. 

Além de pensarem na frase e darem a sua resposta oralmente, os grupos também deverão 
escolher alguém para escrever no cartaz o que está sendo dito, de modo que se crie um registro 
sobre o que está sendo falado. Para isso, antes de iniciar a atividade, cole um pedaço de papel 
kraft na parede da sala de aula. 

Atividade: Word game com prefixos e sufixos

Gradação:

Ampliação

Ampliação

Ampliação

Desenvolver estratégias para reconhecimento de semelhanças e diferenças na 
pronúncia/escrita de palavras da LI.

Descritores: 

Reconhecer prefixos e sufixos em LI.

Produzir e revisar textos orais, multimodais (gráficos, quadros, mapas, infográficos, 
linhas do tempo etc).

Preparação: Providencie um número de cópias contendo palavras e prefixos e outras contendo 
palavras e sufixos. A atividade sugere que o professor possa fazer uso das palavras abaixo ou 
personalizar de acordo com sua preferência ou nível da turma.

Material: Cópias das tabelas, computadores, notebooks, tablets.
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A tarefa dos grupos será a de formar novas palavras a partir da junção dos prefixos ou sufixos com 
as palavras sugeridas. O objetivo dos grupos é formar o maior número de palavras possíveis, 
formando, pelo menos, dez novas palavras. Retome com eles a ideia de que em alguns casos uma 
mesma palavra pode ser usada com mais do que um sufixo ou prefixo. Exemplos: careful, 
careless.

Retome com eles alguns exemplos no quadro de modo a contextualizar o uso desses elementos na 
língua, retomando sua função de dar uma nova significação ao termo a que foi acrescido sufixo ou 
prefixo, formando uma nova palavra e podendo, em alguns casos, mudar a classe gramatical da 
mesma. Exemplifique escrevendo no quadro a palavra “use” + “less”, para ilustrar um caso em 
que, por meio do sufixo, o verbo ganha uma nova significação e se torna um adjetivo (useless).  
Dê outros exemplos, de modo a diferenciar sufixos de prefixos. 

Momento 1: Contextualize a turma de que a atividade do dia é uma proposta para retomar o uso 
dos Prefixos e Sufixos na língua inglesa. 

Descrição da atividade: 

Momento 2: Divida a turma em dois grandes grupos, explicando que metade dos alunos irão 
trabalhar com sufixos, e a outra metade com prefixos. 

Após a divisão da turma, distribua as cópias da primeira tabela (prefixos) ao grupo 1 e as cópias 
da segunda tabela (sufixos) ao grupo 2. 

Prefixos Palavras

Over
In

Post
Self
Mis

Multi
Inter

Il
Anti
Re
Pro

Spell

Decisive                      
Esteem

Sized                           
Qualified

Course                        
Democracy

National                    
War       

Logical                        
Legal

Government            
Boyfriend      

Use                           
Abortion

Dispensable             
Hear           

Write                         
Graduate     
Weight                      
Action

Defense                    
Media

SufixosPalavras

Ism

Ful
Less
Ment
Ship
Ion

Hood
Ly

Dom
Able

Neighbor                 
Reason

Social                       
Govern
Home                       
Hope

Partner                    
Free

Act                            
Comfort

Use                           
Entertain

King                          
Cheer

Companion             
Child

Forget                      
Meaning

Enjoy                        
Color

Friend                      
Capital

Direct                       
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Momento 3: Os alunos deverão acessar o Cambridge Dictionary Os alunos deverão acessar o 
Cambridge Dictionary (https://is.gd/rQwWec)  consultando as palavras sugeridas pelo grupo, de 
modo a verificar a existência das mesmas e buscando o seu significado e a sua pronúncia, uma vez 
que os alunos irão fazer uma tabela contendo essas novas palavras e o seu significado. Oriente os 
alunos a usarem o dicionário do inglês para o inglês, pois o objetivo dessa tarefa não é fazer uma 
tabela com a palavra e sua respectiva tradução (embora eles também possam pesquisar isso), mas 
sim explorar uma outra maneira de fazer pesquisa. Dessa forma, ao buscar o significado de uma 
palavra específica, os alunos acabam aprendendo novas palavras e significações em língua 
inglesa. 

Momento 4: Os alunos apresentam sua tabela para a turma, lendo as palavras formadas a partir 
do uso de sufixos ou prefixos e seu novo significado. Ao final das duas apresentações, todos os 
alunos copiam no seu registro de aula as novas palavras aprendidas. 

Possibilidade de ampliação/variação: Para essa atividade dividiu-se a turma em dois grupos 
pois o objetivo era que um grupo de alunos trabalhasse sufixos e outro grupo, prefixos. 
Dependendo do número de alunos, o professor pode fazer grupos menores, com mais grupos 
trabalhando sobre as mesmas palavras ou criando novas possibilidades de palavras e 
prefixos/sufixos, de modo que cada grupo trabalhe algo diferente. Sugere-se que a ideia de dividir 
em dois grandes grupos pode ser viável na medida em que os membros podem se dividir nas 
tarefas. 

Atividade: Superlatives

Gradação:
Ampliação

Ampliação

Descritores: 
Identificar o uso de adjetivos: formas comparativas e superlativas.

Interagir em situações de prática oral para realizar as atividades em sala de aula, de 
forma respeitosa e colaborativa.

Preparação da atividade: Providenciar projeção do vídeo “SUPERLATIVES”
Link: https://is.gd/ISBvQt 

Material: Projetor

Convide os alunos a falarem sobre o que perceberam sobre a primeira parte do vídeo. O objetivo é 
fazer com que eles identifiquem que o personagem estava descrevendo uma amiga da sua irmã 
com qualidades num grau bastante elevado, ou seja, falando dessa pessoa com um grau de 
excelência muito forte (a mais inteligente, a mais gentil). Essa identificação é para que eles 
entendam o contexto do vídeo, para então compreender o uso da forma superlativa. 

Após assistirem ao vídeo, solicite aos alunos que falem sobre suas anotações e vá escrevendo as 
palavras no quadro. 

Momento 1: Convide os alunos a assistirem a um vídeo que apresenta o uso de adjetivos na 
forma superlativa. Peça para que eles anotem alguns adjetivos e a forma superlativa que 
aparecem no decorrer do vídeo.  O objetivo aqui é de que eles retomem as regras do uso do 
superlativo, identificando as suas variações. 

Escreva no quadro as frases: “Sally is smarter than Peter” e “Sally is the smartest girl I know”, 
retomando com os alunos as diferenças do uso comparativo e superlativo, explicando para eles a 
ideia de que a primeira frase compara duas pessoas e a segunda apresenta uma informação 
diferente, exprimindo uma qualidade num grau mais elevado do que uma simples comparação 
com alguém. O objetivo aqui não é fazer com que os alunos utilizem as duas formas ao mesmo 

Descrição da atividade:
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Smart – She's the smartest person I know.

Retome alguns adjetivos e trechos do vídeo, escrevendo-os no quadro e revisando a estrutura da 
forma superlativa:

Momento 2: Divida a turma em grupos de 4 alunos. O desafio de cada grupo será criar pelo menos 
10 frases fazendo uso da forma superlativa. Explique que as frases criadas não serão sobre si e 
nem suas famílias, mas sim sobre figuras conhecidas por todos (pessoas famosas, personagens de 
filmes, figuras históricas, etc.). Isso se justifica pelo fato de que o sentido da atividade não é fazer 
com que eles se comparem entre si, podendo gerar alguma espécie de competição, mas sim fazer 
com que os alunos interajam entre si, explorando o uso do modo superlativo. 

Kind – She's the kindest person in my class.

Energetic - She's the most energetic person I know.

tempo (uma vez que o foco da atividade está na forma superlativa), mas apresentar as diferenças 
de sentido entre elas, assim como na língua materna.

Retome a ideia de que todas essas frases exprimem qualidades em graus elevados e explore o uso 
dos adjetivos em cada uma delas, atentando para o uso de “the” + “est” com adjetivos curtos e 
“the” + “most” com adjetivos longos. Se necessário, retome também as demais regras, como a 
mudança do “y” para o “i” + “est” em palavras como “happy” (happiest).

Talented - She's the most talented person in our family.

Momento 3: Os grupos apresentam as suas produções e dialogam sobre as informações contidas 
nas frases. 

Atividade: Grammar Gameshow

Gradação:
Ampliação

Produzir textos orais com autonomia.

Reconhecer quantificadores: some, any, many e much.

Compreender textos orais multimodais.  

Descritores: 

Momento 1: Explique aos alunos que eles irão assistir a um vídeo da BBC Learning English e 
peça para que eles prestem atenção quanto ao uso dos quantificadores “some” e “any”.

Descrição da atividade:

Passe o vídeo até o minuto 2:10 e convide-os a falarem sobre o que compreenderam até então. 
Explique que se trata de uma espécie de “Gameshow” onde os participantes respondem questões 
referentes à gramática.

We need _______ coffee; 

Link: https://is.gd/CF56cn 

I have _______ magazines for you; 

Material: Projetor e papéis com frases para sorteio.

Do you have _______ magazines?

Preparação da atividade: Providenciar projeção do vídeo “Some and Any: The Grammar 
Gameshow Episode 8” e papéis com frases em inglês contendo uma lacuna para completar com 
“some” ou “any” Exemplos: 

Ampliação

Ampliação
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Prossiga com o vídeo (a partir de 2:12) de modo que os alunos comparem suas respostas e 
hipóteses anteriores com a explicação do vídeo. Deixe que os alunos assistam até o final, para 
verificarem outros exemplos com esses quantificadores. 

O objetivo da atividade é reconhecer os diferentes usos de “some” e “any” de uma forma 
interativa e colaborativa. Os quantificadores “much” e “many” não foram tratados diretamente 
nessa atividade, mas poderão ser explorados em outro momento. 

Explique que, a cada rodada, um membro de cada grupo deve se colocar em frente ao quadro para 
responder a uma questão quanto ao uso correto desses quantificadores. Convide um aluno para 
realizar o sorteio das frases que você preparou e ler às equipes. O objetivo dos alunos escolhidos 
de cada equipe a cada rodada é levantar a mão quando souber a resposta. Assim que a resposta for 
dada, o grupo do aluno que respondeu deve justificar a sua resposta, que será validada pelo 
professor.  

Momento 2: Divida a turma em dois grupos e diga que a atividade a seguir será uma espécie de 
“Gameshow” com formato parecido ao apresentado no vídeo.

Retome o vídeo, pausando em cada frase e pedindo para que os alunos justifiquem o uso de 
“some” ou “any” em cada resposta dos participantes, ou seja, as respostas já terão sido dadas, o 
que cabe aos alunos é justificarem o uso de um em detrimento do outro. Isso possibilita que eles 
explorem as frases e retomem esse conteúdo.  Incentive os alunos a dialogarem entre si, de modo 
que um possa complementar a resposta do outro. O objetivo aqui não é necessariamente que suas 
justificativas sejam as mais assertivas possíveis, mas sim que eles tentem investigar essas 
diferenças de uso, uma vez que as respostas já terão sido dadas e o que cabe a eles é reconhecer o 
seu uso adequado. 
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