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APRESENTAÇÃO

Esta obra tem como objetivos apresentar exemplos de planos de aula pautados nas

Metodologias Ativas de  ensino  e  aprendizagem,  que  nem  sempre  está  voltado

exclusivamente para o uso de tecnologias midiáticas e digitais como quase sempre se

pensa e se propõe como intervenções para essa possibilidade de ensino. Além disso, as

propostas metodológicas apresentadas estão diretamente relacionadas às habilidades e

competências que podem ser mais facilmente desenvolvidas por metodologias ativas

diretamente voltadas ao protagonismo dos estudantes.

Os autores responsáveis pelos planos são colegas do curso de especialização em

Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem da Universidade Federal do Vale do São

Francisco  (UNIVASF),  que decidiram  unir  suas  produções  individuais  no  formato  de

capítulos do presente livro e, dessa forma, compartilhar esse rico material com demais

educadores. As produções foram pensadas como apoio no progresso da Educação, com

vista à propagação da ciência, possibilitando reflexão sobre novas práticas em “sala de

aula” e, para nós organizadores e autores, demonstram a importância do uso das novas

metodologias no processo da aprendizagem significativa.

As propostas didáticas-pedagógicas aqui reunidas, que ora passam a ser de

domínio público, de acesso livre  e  integral,  denotam as  diferentes  possibilidades  que

podem ser incorporadas as metodologias ativas de ensino e aprendizagem, nas diversas

áreas  do  saber,  Linguagens,  Matemática,  Ciências  da Natureza, Ciências Humanas e

Sociais. As possibilidades apresentadas nessa obra podem ser implementadas tanto no

modelo de ensino presencial, híbrido e remoto, que por sua vez, mostra-se, diversos diante

das (im)possibilidades impostas pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), num

contexto em que o repentino modelo de ensino remoto emergencial tencionou docentes,

discentes  e gestores  num  movimento  de  ressignificação  dos  processos  educacionais.

Diante desse movimento, o compartilhamento de materiais e experiências de sucesso se

mostra essencial para construção de uma formação cidadã, política crítica e reflexiva.

Portanto, as sugestões metodológicas e possibilidades de avaliação aqui reunidos,

produzidos  por diversas mãos, possibilitam aos docentes a pôr em prática ações

educativas que visam o desenvolvimento da autonomia e participação ativa dos alunos no
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processo ensino-aprendizagem, baseados em diferentes propostas metodológicas, como,

Aprendizagem Baseada em Problemas, Aprendizagem  em  Pares,  Aprendizagem

Colaborativa, Mapa Conceitual e Mental, Aprendizagem Baseada em Equipe, Sala de Aula

Invertida,  Ensino Híbrido,  Aprendizagem Baseada em Projetos, Aprendizagem, Mão na

Massa e Gamificação e diversas outras.
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REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS 

Ângela Raquel Moraes Alves1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

A expectativa em utilizar a Metodologia da Problematização à temática 

Redução de Danos e Prevenção ao Uso de Drogas é de provocar 

indagações, despertar o interesse pela pesquisa, conhecimento científico e 

histórico desenvolvendo sentimento de autonomia, habilidade em expor sua 

opinião respeitando a do colega, responsabilidade por sua formação, 

capacidade de propor solução para um problema, e senso de dignidade e 

compaixão. Trata-se de um tema indispensável para a formação dos jovens e 

deve ser tratado sem tabus, a intenção não é julgar, proibir o uso, nem expor 

o aluno e sim orientá-lo aos cuidados com sua saúde física, mental e 

segurança; desta forma espera-se que tome a razão por vontade própria do 

autocuidado, redução ou afastamento do consumo das drogas. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino 

Médio, Educação de Jovens e Adultos- EJA 

Duração da aula: síncrono 3h e assíncrono 2h. 

Área do conhecimento/componente curricular: Ciências/Ciências Humanas 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EM13CNT207) Identificar e analisar vulnerabilidades vinculadas aos desafios 

contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando as 

dimensões física, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar 

ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar. 

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e 

estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar 

modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, 

avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob 

uma perspectiva científica. 

(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais 

em processo de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em 

ambientes digitais. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

1. Adoção de práticas de oralidade. 

2. Adesão à prática de pesquisa. 

3. Produção de texto escrito ou imagético. 

 

METODOLOGIA 

 
1 Licenciada em Ciências com habilitação em Biologia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e pós- 
graduada em Aquicultura (UNEB). Professora da Rede Estadual de Ensino da Bahia. E-mail: 
angelarmalves7@gmail.com 
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1. Introdução: 

● Metodologia da Problematização (síncrono): o professor divide 

a turma em grupos de quatro alunos, cada equipe receberá um 

material, que pode ser impresso ou digital (a escolha do 

professor e de acordo o com contexto social vivido) 

apresentando um problema cotidiano a ser solucionado sobre 

dependência de drogas lícitas ou ilícitas a fim de que os alunos 

sugiram soluções para a problemática. O material deve ser 

recolhido e analisado. 

● Sala de Aula Invertida (assíncrono): o tema RD é proposto sob 

forma de questionário norteador enviado pelo Google formulário 

ou impresso e cada aluno irá respondê-lo através de leitura de 

textos, audição de podcast, vídeos direcionados ou ainda 

material impresso tipo folders selecionados pelo professor, a fim 

de que o jovem se aproprie desta nova perspectiva do tema 

drogas, na maioria das vezes desconhecido por ele. Os 

questionários devem ser recolhidos e analisados. 

2. Desenvolvimento: 

● Mediação (síncrono): Em classe o professor levanta discussão 

sobre o uso de drogas e redução de danos buscando verificar o 

quão claro ficaram os conceitos sobre tipos de drogas, de 

usuários, medidas preventivas e entendimento da política de RD. 

O professor precisa deixar claro que a pretensão inicial desta 

política não é a proibição do uso de drogas e sim uma medida de 

minimizar problemas de saúde pessoal e pública. Isto, 

naturalmente, conduz a diminuição do uso das drogas. 

● Análise (síncrono): Os alunos reúnem-se novamente em 

equipes e recebem o material com a problemática anteriormente 

solucionada por eles, a fim de analisarem e proporem novas 

soluções, se for o caso. Em seguida, haverá a socialização dos 

problemas e soluções propostas. Espera-se que sejam capazes 

de reconhecer a importância do conhecimento na tomada de 

decisões. 

3. Sistematização: 

 Mural de fatos e notícias (assíncrono): a atividade será 

concluída com a produção, em grupo, de material informativo 

impresso e digital de escolha livre (como exemplo árvore de 

problemas, mapa conceitual ou mental ou pirâmide de 

prioridades, história em quadrinhos - HQ, cordel, etc...) a serem 

expostos nos variados ambientes físicos e de rede da escola e 

autoavaliação em forma de debate. 

RECURSOS 
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 Uso da internet, celulares, tablets e similares; Google Meet; Google 

Forms; Vídeos; Audição de podcast; aplicativos para produção do 

material; Papel e caneta; Impressora. 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação será processual, o professor deve verificar o nível de 

entendimento inicial do aluno pela primeira apresentação da 

problemática em forma de questionário e perceber a aquisição do 

conhecimento que se dá durante o processo de pesquisa, reformulação 

das soluções após a reapresentação da problemática e debate, escolha 

da forma de divulgação, tipo e qualidade do material produzido e 

autoavaliação. 

 Autoavaliação realizada pelo aluno, em forma de socialização grupal 

em relação ao desempenho, à aprendizagem do conteúdo e avaliação 

da aula e do professor. 

REFERÊNCIAS 

 ABC da Redução de Danos, Secretaria de Estado da Saúde de SC. 

2010. 

 AZEVEDO, Elisangela. Concepção sobre drogas: relatos dos 

usuários do CAPS-ad, de Campina Grande, PB. Periódicos 

Eletrônicos em Psicologia, SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental 

Álcool Drog. (Ed. port.) vol.6 no.2 Ribeirão Preto ago. 2010 

 MELO, MARCO. Programa Independência a voz da recuperação. 

Podcast. Spotify. 

 SURJUS, L.T.L.S; SILVA, P.E.C. Redução de danos: Ampliação da 

vida e materialização de direitos/ (Orgs.)/2019 

MATERIAIS DE APOIO 

Modelo de questionário (baseado no Projeto Prevenção do Uso abusivo de 

Drogas em Ambientes Escolares do Governo do Estado da Bahia) 

 
1. Desde quando pessoas usma drogas? Por quê? 

2. O que é uma sustância psicoativa? 

3. Como as drogas podem ser classificadas? 

4. Quais os tipos de usuários? 

5. No que se refere aos conceitos, defina: Tolerância e Síndrome de 

abstinência. 

6. O que é Redução de danos? Qual sua finalidade? 

7. Apresente sugestões de como diminuir os riscos relacionados ao uso 

das seguintes drogas: 

7.1. Álcool 

7.2. Cocaína 

7.3. Crack 

12

http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/publicacoes/livros_artigos/ABC_Reducao_de_Danos_2010.pdf
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/publicacoes/livros_artigos/ABC_Reducao_de_Danos_2010.pdf


7.4. Tabaco 

7.5. Maconha 

7.6. Medicamentos 

 
8. Como família e amigos podem agir positivamente junto a um usuário de 

drogas? 

9. Em nossa cidade existe serviço gratuito de saúde e tratamento de apoio 

para o usuário de drogas para entrar num serviço de saúde? Quais? 

 
Roteiro para autoavaliação 

 
a. Diante conteúdo estudado, que conhecimento foi novo para 

você? 

b. De posse destas novidades, quais atitudes você se sente capaz 

de realizar? 

c. O que a escola pode fazer por seus alunos no que diz respeito 

ao tema drogas? 

d. Como você avalia a execução desta atividade com a turma no 

que diz respeito a: (apresente uma nota de 0 a 10) 

 Importância do tema    

 Forma de abordagem   

 Conhecimento acrescentado   

 Culminância do projeto   
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O NASCIMENTO DA INDÚSTRIA E O CAPITAL 

Antonio Marcos de Almeida Ribeiro1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

A Revolução Industrial é um marco temporal na história da humanidade. As 
máquinas passaram a produzir os bens de consumo e as pessoas passaram 
a ser chamadas de consumidoras desde então. Com isso, praticamente todos 
os setores sofreram modificação essencialmente a economia. Assim, o plano 
busca analisar as mudanças advindas no mundo por meio da Revolução 
Industrial e como isso mudou a economia, política e cultura da humanidade. A 
proposta busca identificar e problematizar o contexto de expansão da 
industrialização e conectar esse processo com a expansão da luta trabalhista 
e direitos humanos, compreendendo, dessa forma, que o período histórico 
mudou o rumo da sociedade. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): 3º Ano 
Duração da aula: Tempo síncrono: 200 horas/aula. Tempo assíncrono: 1 
semana para entrega das atividades. 
Campo de experiência (Educação Infantil): Educação Básica/Ensino Médio 
Área do conhecimento/componente curricular: Ciências Humanas/História 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e 
classes sociais diante das transformações técnicas, tecnológicas e 
informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em 
diferentes espaços e contextos. 
(EM13CHS403) Caracterizar e analisar processos próprios da 
contemporaneidade, com ênfase nas transformações tecnológicas e das 
relações sociais e de trabalho, para propor ações que visem à superação de 
situações de opressão e violação dos Direitos Humanos. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

 Revolução Industrial. 

METODOLOGIA 

 Introdução: 

A metodologia ativa que guiará as atividades será “Mão na massa” do inglês 
“Hands on” ou “Do it yourself” oriundas da cultura maker. Os participantes são 
desafiados a por a mão na massa, realizando a construção de histórias em 
quadrinhos.   Para   tanto,   a   proposta   considera   várias   interfaces   de 
aprendizagem por meio da integração de aula expositiva, exibição fílmica e 

 
1 Doutorando em Estudos Linguísticos (2021) pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 
Mestre em Estudos Linguísticos (2020) pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Especialista 
em Estudos Linguísticos e Filológicos (2017) pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus XIII). 
Especialista em Ensino de História (2016) pela Faculdade do Patrocínio (FAP). Especialista em História do 
Brasil, Política e Sociedade: Ênfase em cultura Afro-Brasileira (2015) pela Faculdade Rio-Sono. Graduado 
em Pedagogia (2004) e História (2013) pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus XIII). 
Professor de História da rede pública de ensino do Estado da Bahia. Tutor presencial de Pedagogia no polo 
de Santana Maria da Vitória da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4473954037116299. E-mail: macribial@yahoo.com.br. 

14

http://lattes.cnpq.br/4473954037116299
mailto:macribial@yahoo.com.br


oficina de quadrinhos. Todos esses elementos são importantes para a 
produção de histórias em quadrinhos que é o foco para promoção da 
criatividade, proatividade, trabalho em equipe e autonomia. A partir disso, 
haverá melhor assimilação de conteúdo por meio de uma produção que 
envolve estudo e montagem de “estúdio ou equipes de quadrinhos”. O fomento 
de histórias em quadrinhos na sala de aula é uma tecnologia educacional no 
qual dinamiza a aprendizagem por meio da nona arte. O plano de aula propõe 
estabelecer novas perspectivas de trabalho a partir das histórias em 
quadrinhos para incorporação da aprendizagem. 

 

 Desenvolvimento: 
A aula ocorre em quatro etapas de 50 minutos cada. Deverá seguir os 
seguintes passos: 

 

 Na primeira etapa problematizar e explicar o que foi a Revolução 
Industrial. Fornecendo o contexto para informações básicas sobre o 
assunto por meio de fontes imagéticas apresentando icnografia a 
respeito do assunto abordado. Vale ressaltar que histórias em 
quadrinhos são compostas de imagens, por isso explorar bem na 
abordagem expositiva ilustrações que suscite posteriormente ideias 
criativas para confecção de quadrinhos. 

 Na segunda etapa exibir o filme Tempos Modernos (1936) para enfatizar 
como eram as dinâmicas do cotidiano nas fábricas e a vida dos 
operários. Após a exibição fílmica pode-se lançar perguntas reflexivas 
como: Qual a temática do filme? O que caracteriza os tempos 
modernos? De que forma as máquinas facilita ou atrapalha a vida das 
pessoas? Como os trabalhadores são retratados no filme? Quais 
diferenças sociais são apresentadas no filme? 
Link do filme no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUtZ8q_vkKY&t=16s 

 

 A terceira etapa será a oficina de quadrinhos explicando sobre o 
processo de produção, fornecendo uma visão geral de como funciona 
um estúdio de HQ (histórias em quadrinhos). Após isso, organizar as 
equipes para produção de uma HQ a partir do conteúdo estudado. 
Podem-se sugerir temas como, por exemplo, invenções 
revolucionárias, cotidiano, mulheres da fábrica etc. As equipes poderão 
delegar funções para cada membro como ocorre nos estúdios como 
roteirista, ilustrador/desenhista, diagramador (escolhe como ficará os 
quadros dentro da HQ), editor, balonista (responsável pela disposição 
dos diálogos nos balões), colorista (escolhe a paleta de cores), arte- 
finalista. As produções poderão ser impressas ou digitais conforme a 
escolha do grupo. Como a produção demanda um tempo considerável 
os estudantes farão de forma assíncrona com prazo de uma semana 
para entrega. 
Link com sites e plataformas para criação de HQ: 
https://www.deusnogibi.com.br/crie-sua-hq/ 

 

 Sistematização: 
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 Na quarta etapa de aula exibir todas as produções por equipes em que 
cada uma irá relatar como se deu o desenvolvimento e escolha do tema 
relacionado sobre Revolução Industrial. Com isso, farão a reconstrução 
dos caminhos percorridos até a culminância com as HQs. Pode haver 
também trocas de HQs para que cada um conheça a experiência do 
outro. Além disso, todas as HQs ficarão arquivadas e disponibilizadas 
em ambiente virtual da turma (as impressas deverão ser escaneadas 
para compor arquivo digital). 

RECURSOS 

Os recursos utilizados serão: 

 Projetor multimídia; 

 Livro didático para acompanhamento da aula expositiva; 

 Sala de vídeo para exibição do filme; 

 Revistas em quadrinhos para exposição e manuseio durante a oficina 
de HQs. 

AVALIAÇÃO 

Os critérios e instrumentos avaliativos (professor/aluno) serão: 

 Observação da participação e interatividade dos estudantes da primeira 
a quarta etapa da sequência didática; 

 Produção de história em quadrinhos observando criatividade, arte, 
acabamento, diagramação e composição; 

 

Os critérios e instrumentos avaliativos (aluno/professor) serão: 

 Autoavaliação sobre o trabalho realizado. Poderá inferir sobre: Gostei 
do tema e pesquisei além do que o professor (a) pediu? Gostei de 
trabalhar em equipe? As explicações do professor (a) foram suficientes 
e claras? Em que tive mais dificuldade? O que poderia ser melhorado? 

 Ou ainda realizar uma autoavaliação aberta para que os alunos (as) 
construam seu próprio relatório da experiência com HQs. Pode-se 
sugerir que seja feito em forma de HQ. 

REFERÊNCIAS 

ARRUDA, José Jobson de A. e PILETTI, Nelson. Toda a história. 4 ed. São 
Paulo: Ática, 1996. 
AQUINO, Rubim Santos Leão de. História das sociedades: das sociedades 
modernas às sociedades atuais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2003. 
BOULOS, Alfredo. História, sociedade & cidadania 3º ano. São Paulo: FTD, 
2016. 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 
Brasília, 2018. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais: Língua Portuguesa. (ensino de 5ª a 8ª série). Brasília: Secretaria 
de Educação Fundamental, 1997. 
COTRIM, Gilberto. História global: Brasil e geral. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. 
DEUS NO GIBI. https://www.deusnogibi.com.br/crie-sua-hq/ 
Acesso em 21/01/221. 
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EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial. São Paulo: Martins Fontes, 
2010. 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo; Editora 34, 1999. 
MORÁN, José. Mudando a educação com metodologias ativas. In: SOUZA, 
Carlos Alberto de; MORALES, Ofelia Elisa Torres (orgs.). Convergências 
Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. Coleção Mídias 
Contemporâneas Vol. IIPG. Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015. 
MOTA, Myriam Beecho; BRAICK Patrícia Ramos. História das cavernas ao 
terceiro milênio Vols. 1 2 3. São Paulo: Moderna, 2005. 
TEMPOS MODERNOS. Direção: Charles Chaplin. Distribuição: United Artists, 
Duração: 86 min. EUA, 1936. 
Link de acesso: : https://www.youtube.com/watch?v=ZUtZ8q_vkKY&t=16s 
Acesso em: 21/01/2021. 
VERGUEIRO, Waldomiro (Org.). Como usar as histórias em quadrinhos na 
sala de aula. São Paulo, Contexto, 2004. 

MATERIAIS DE APOIO 

 Banner sobre as divisões e etapas da confecção de HQs; 

 Cartazes de capas de HQs. 
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PRINCIPAIS PROBLEMAS SOCIOECONÔMICOS DA CIDADE DE RIBEIRA 

DO AMPARO-BA. 

Eliete da Costa Palma1
 

 
 

SOBRE ESTE PLANO 

Neste plano de aula será apresentada uma aula de Geografia, direcionada à 

terceira série do Ensino Médio. Está planejada utilizando metodologias ativas, 

desenvolvida através de alguns recursos tecnológicos essenciais para o 

envolvimento do estudante no processo de ensino e aprendizagem, bem como 

são citadas as referências de sites que podem ser base para o 

desenvolvimento da aula. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: 3ª série do Ensino Médio 

Duração da aula: 6h/aulas (3h em tempo síncrono e 3h em tempo 

assíncrono) Área do conhecimento/componente curricular : Ciências 

Humanas – Geografia 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EM13CHS606) Analisar as características socioeconômicas da sociedade 

brasileira – com base na análise de documentos (dados, tabelas, mapas etc.) de 

diferentes fontes – e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e 

construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o 

protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a 

autoconfiança e a empatia. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

Características socioeconômicas do município de Ribeira do Amparo-BA 

METODOLOGIA 

1. Introdução 

 Apresentação oral da temática da aula, em seguida exibir vídeo de 

alguns locais da cidade que expõe problemas socioeconômicos, tais 

como: Desenvolvimento humano, Educação e Meio Ambiente. 

 Analisar a situação socioeconômica dando ênfase aos aspectos citados 

na cidade de Ribeira do Amparo – BA através do site Atlas Brasil e 

IBGE cidades. 

 Pesquisa em campo para identificar problemas socioeconômicos na 

cidade de Ribeira do Amparo - BA. 

 Construção de “Padlet” para apresentação dos resultados, como os 

problemas encontrados e possíveis soluções para as questões 

socioeconômicas de Ribeira do Amparo. 

 
2. Desenvolvimento 

 
1 1Pedagoga, Especialista em Psicopedagogia Institucional e em Políticas Públicas da Educação, 
Coordenadora Pedagógica efetiva da Rede Estadual da Bahia do Colégio Estadual Josefa Soares de Oliveira, 
http://lattes.cnpq.br/9584209773806417, elietepalma21@gmail.com. 
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 No primeiro momento será feita a análise das condições 

socioeconômicas da cidade de Ribeira do Amparo – BA através dos sites 

Atlas Brasil e IBGE cidades, comparando sua situação com outros 

municípios do Brasil. Será um momento aberto a diálogos, 

questionamentos, contribuições, etc. 

 Será solicitado aos estudantes que tragam para a sala uma fotografia ou 

relato que evidencie os principais problemas socioeconômicos observados 

do município. Em seguida, apresente-a para a turma e comente qual 

problema socioeconômico da cidade aquela imagem ou relato evidencia. 

 No terceiro momento, será produzido um padlet para apresentação dos 

resultados contendo os principais problemas evidenciados pela turma. A 

turma será dividida em grupos. Cada grupo ficará responsável por 

pesquisar por meio de sites, utilização de questionário Google, entrevistas, 

possível alternativa para a solução da problemática e preparar a 

apresentação do padlet para a próxima aula. (Sugestão: utilizar site Atlas 

Brasil e IBGE cidades para as pesquisas) 

 
3. Sistematização: 

 Cada grupo fará uma apresentação para a turma acerca das possíveis 

soluções que encontraram para o enfrentamento do problema. 

 Em seguida, os estudantes irão escolher um problema socioeconômico 

trabalhado por outra equipe e realizar a escrita de textos a serem 

publicados nas redes sociais da escola. 

RECURSOS 

- Livro didático; 

- Notebook; 

- Datashow; 

- celular 

- More: http://www.more.ufsc.br/ 

Referências Bibliográficas: https://referenciabibliografica.net/a/pt-br/ref/abnt 

AVALIAÇÃO 

- Avaliação realizada pelo professor: Para a avaliação, serão utilizados os 

seguintes critérios: entrega das atividades solicitadas, participação durante as 

aulas, análise das produções. 

 
- Avaliação realizada pelo aluno: será utilizado um questionário eletrônico do 

google forms, com questões nas quais os estudantes possam realizar a 

autoavaliação, avaliação das apresentações dos outros estudantes e a aula 

como um todo. 

REFERÊNCIAS 

https://cidades.ibge.gov.br/ 

http://www.atlasbrasil.org.br/ 

https://pt-br.padlet.com/ 
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REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E SEUS IMPACTOS NA PRODUÇÃO E 
CIRCULAÇÃO DE POVOS, PRODUTOS E CULTURAS 

Ideilton Alves Freire Leal1 
 

SOBRE ESTE PLANO 

Na contemporaneidade, vivenciamos a necessidade de introduzir novos 
métodos e estratégias na prática pedagógica enquanto professor. Nesse 
sentido, o plano apresenta uma estratégia de aprendizagem baseada no uso 
da Sala de Aula Invertida e no Ensino Híbrido, que tem como objetivo promover 
uma aprendizagem significativa como base na autonomia, engajamento e 
participação ativa dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. 
Assim, essa estratégia foi desenvolvida e pensada para uma turma do 8º ano 
do Ensino Fundamental II, no componente curricular de História, com um 
público de aproximadamente vinte e cinco alunos. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: 8º ano do Ensino Fundamental II 
Duração da aula: 3 horas de tempo síncrono e 3 horas de tempo assíncrono 
Área do Conhecimento/Componente curricular: Ciências Humanas/História 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e 
circulação de povos, produtos e culturas. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

● A sociedade Industrial e as transformações sociais, políticas e 
econômicas; 

● Produção e circulação de povos, produtos e culturas no século XVIII. 

METODOLOGIA 

Técnica escolhida: Ensino híbrido/ Sala de Aula Invertida 
 
- MOMENTO SÍNCRONO 
As aulas (1 e 2) serão direcionadas pelo professor para a apresentação do 
objeto de conhecimento a ser trabalhado (sociedade industrial) e as etapas de 
desenvolvimento das atividades, que podem ser: realização da pesquisa em 
grupo, socialização dos dados através de slides, mapas mentais, relatórios, 
cartazes, folders, etc. debate em sala, bem como avaliação do trabalho final 
pela equipe. Em seguida o professor realiza a: 

● Elaboração dos critérios de avaliação em consenso com os alunos. 
● Sondagem dos conhecimentos prévios a partir das indicações de 

leituras apresentadas pelo professor na aula anterior; 
● Introdução aos conceitos básicos do conteúdo através de slides; 
● Indicação de site de pesquisa, fontes para realização das atividades em 

grupo; 

 
1
 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Científica, Inclusão e Diversidade – PPGECID 

(UFRB), licenciado em História (UNEB), Pedagogia (FAC), pós-graduado em Educação, Diversidade e 
Inclusão Social (INTERVALE), pós-graduando em Metodologias Ativas (UNIVASF), membro do grupo de 
pesquisa em Diversidade, Discursos, formação na Educação Básica e Superior (DIFEBA/UNEB). Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/6882398964044900. E-mail.mateusideilton@gmail.com 
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● Formação de grupo no WhatsApp para realizar o alinhamento das 
atividades, tirar dúvidas e debate coletivo, favorecendo a construção de 
uma aprendizagem colaborativa; 

● Disponibilização do endereço eletrônico da pasta no Google Drive onde 
será socializado os resultados da pesquisa realizada; 

● Definição dos grupos de estudos e de apresentação do produto final. 
 

- MOMENTO ASSÍNCRONO 
Após o momento em sala com o professor, a sugestão é que os alunos se 
reúnam para: 

● Definição do objeto a ser estudado (impactos da revolução industrial em 
um determinado país, escolhido de forma democrática pelo grupo); 

● Definição das questões a serem apresentadas em sala e das tarefas 
entre os membros do grupo; 

● Sistematização das informações encontradas; 
● Acesso ao grupo de WhatsApp para tirar dúvidas e compartilhamento 

do material encontrado na pesquisa já sistematizado, de forma 
colaborativa, através de slide, mapa mental, cartaz, etc. (A sugestão é 
que esse material seja também disponibilizado na pasta do Google 
Drive). 

 

- SISTEMATIZAÇÃO 
● A aula 3 pode ser direcionada a apresentação dos resultados da 

pesquisa pelo grupo e aberto o espaço para discussão e articulação 
das informações pelo professor. No final será realizado a autoavaliação 
em grupo através dos critérios pré-estabelecidos pelos alunos e 
professor combinados no primeiro momento. 

RECURSOS 

 Grupo do WhatsApp Messenger; 

 Plataforma Google Drive; 

 Youtube; 

 Slide (Power Point); 

 Plataforma de design gráfico Canva; 

 Cartolina; 

 Piloto; 
 Quadro. 

AVALIAÇÃO 

Considerando que a avaliação formativa é uma modalidade que acompanha 
constantemente o processo de aquisição do conhecimento, os alunos serão 
avaliados através das competências que serão formuladas de forma 
colaborativa entre professor e alunos (modelo em anexo); proporcionado a 
autoavaliação do grupo frente as atividades propostas pelo professor e a 
avaliação do próprio professor, através de suas observações. 

REFERÊNCIAS 

https://web.whatsapp.com/ 
https://www.canva.com/ 
https://www.google.com.br/drive/apps.html 
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https://www.youtube.com/ 
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/powerpoint 

MATERIAIS DE APOIO 

 

ANEXO I 
Modelo de Avaliação e Autoavaliação das competências a serem 

trabalhadas durante a atividade em grupo 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NM – Necessita melhorar - (4,9) 

PP – Progrediu parcialmente – (de 5 a 6,9) 
PA – Progrediu Adequadamente – (de 7 a 10) 

 

 

Docente:      Turma: 

Nome  do Estudante/   Grupo: 

( ) 1ª Avaliação Data: 
( ) 2ª Avaliação Data: 

COMPETÊNCIAS AUTOAVALIAÇÃO 
DO GRUPO 

AVALIAÇÃO 
PELO DOCENTE 

Participação   

Domínio do 
conteúdo 

  

Criatividade   

Responsabilidade   

Autonomia   

Planejamento   

Trabalho em 
equipe 
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TEMPESTADE DE IDEIAS COM POST-ITS: INVESTIGANDO ACIDENTES DE 
TRABALHO 

 

Luana Carvalho de Morais Sandes1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

A Tempestade de ideias (brainstorm) com post-its: Investigando Acidentes de 

Trabalho é uma estratégia para ser utilizada buscando esclarecer as causas 

que levaram o acidente acontecer e trazer propostas de ações corretivas para 

cada causa de acidente levantada. Baseia-se na exposição espontânea de 

ideias, sem julgamento ou críticas. Depois, é dado tempo para que se faça a 

análise. É uma estratégia que estimula e incentiva a criatividade para gerar 

uma série de questões e soluções. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: Técnico em Segurança do Trabalho 

Série: Séries finais (3º ano/Módulo 3 Subsequente/Módulo 5 ProEja) 

Duração da aula: 40 minutos 

Componente curricular: Segurança do Trabalho 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

- Estudar o processo de investigação de acidentes e sua importância na 

detecção de falhas na segurança. 

- Conhecer a importância de uma investigação completa e correta na detecção 

das causas que levaram ao acidente e/ou incidente, bem como as 

recomendações técnicas necessárias para evitar sua repetição. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

- Acidentes de Trabalho 

- Riscos ambientais 

- Investigação de Acidentes 

- Comunicação de Acidentes de Trabalho 

METODOLOGIA 

 

1. Introdução: 

Para introduzir o assunto aos alunos é fundamental que seja solicitada 

a leitura da lei 8.213/91, mas precisamente a partir do Artigo 19 em 

diante, que fala sobre acidentes de trabalho. Identificação de empresas 

com maior índice de acidentes de trabalho para realizar estudo de caso. 

 
2. Desenvolvimento: 

 

1 Especialista em Aquicultura, Engenharia de Pesca, Tecnóloga em Segurança do Trabalho, Licenciada em 
Educação Profissional e Tecnológica, Professora do Centro Territorial em Educação Profissional de 
Itaparica - 1, http://lattes.cnpq.br/2142988743141381, luanasandes@hotmail.com. 
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● As equipes devem ser formadas com o mínimo de três e o 

máximo de cinco alunos. 

● As equipes devem ser distribuídas em uma sala com bastante 

espaço nas paredes. 

● Os post-its e marcadores devem ser distribuídos e deve-se ser 

entregue folhas de papel madeira ou cartolina bem como fitas 

para prendê-las na parede, para cada equipe. Pode-se solicitar 

aos participantes, com antecedência, que tragam post-its para a 

aula. 

● Cada equipe receberá um caso de acidente de trabalho a ser 

avaliado. 

● Dá-se início a tempestade de ideias. Pede-se à equipe que vá 

até a parede ou quadro e coloque o acidente no centro. Abaixo 

dele, os integrantes devem escrever as possíveis causas – uma 

informação apenas para cada post-it. 

● Os alunos devem apresentar todas as ideias que eventualmente 

surjam, sem rodeios, elaborações ou considerações. As ideias 

devem fluir rapidamente. 

● Os alunos devem sentir-se à vontade durante a atividade. Neste 

momento, não existem ideias ruins ou absurdas, pelo contrário, 

elas devem ser encorajadas e estimuladas. Quantidade, neste 

caso, é melhor do que qualidade. Quanto mais ideias, melhor. 

Elas propiciam a associação de ideias. 

3. Sistematização: 

● Nesta fase, é feita a seleção de ideias e a proposta de ações 

corretivas para cada causa de acidente levantada. 

● Na seleção de ideias, os alunos devem: 

a) Analisar todas as ideias expostas; 

b) Classificar as causas do problema por prioridade; 

c) Propor ações corretivas para que o acidente não volte a acontecer. 

● Ao final, promover uma discussão acerca da atividade trabalhada 

em sala de aula e resultados alcançados. 

RECURSOS 

- Post-its. 

- Fitas adesivas. 

- Folhas de papel madeira ou cartolina. 

- Casos reais de acidentes. 

AVALIAÇÃO 

O professor observará cada aluno e o mesmo será avaliado quanto aos 

seguintes quesitos – habilidades, comportamento, participação e 

envolvimento. Para cada quesito será atribuído um conceito – A - Ótimo, B – 

Bom e C - Insuficiente. 
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Para encerrar, realize uma rápida devolutiva para os alunos sobre a 

participação deles na aula, o compromisso que tiveram com a atividade. 

Também pode ser solicitado uma devolutiva dos alunos sobre a aula realizada. 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1991/lei-8213-24-julho-1991-363650- 
publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 27 de janeiro de 2021. 

 

Dados estatísticos – Saúde e segurança do trabalhador. Ministério da 
Economia – Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, publicado em 
23/06/2020 15h58, atualizado em 18/12/2020 15h48. Disponível em: 
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/saude-e-seguranca-do- 
trabalhador/dados-de-acidentes-do-trabalho. Acesso em: 27 de janeiro de 
2021. 

 

O que é acidente de trabalho?. Tribunal Superior do Trabalho. Disponível 
em: https://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/o-que-e-acidente-de-trabalho. 
Acesso em: 27 de janeiro de 2021. 

 

Saiba como fazer uma investigação de acidente de trabalho. Prevenção 
Segurança e Medicina do Trabalho, publicado em 21 de janeiro de 2020. 
Disponível em: https://prevencao.com.br/investigacao-de-acidente-de- 
trabalho/. Acesso em: 27 de janeiro 2021. 
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COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Victor Menezes Silva1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

No presente plano, você irá encontrar uma proposta de atividade de resolução 

de problema por meio da aprendizagem baseada em projetos. O problema 

norteador para formulação do plano foi a dificuldade dos usuários do SUS, no 

que se refere ao entendimento das recomendações do uso adequado de 

possíveis medicamentos prescritos (horários, doses e formas de 

administração). 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: Estudantes de graduação em Ciências da Saúde e Ciências 

Humanas 

Duração da aula: 1h assíncrona e 1h síncrona 

Campo de experiência: Educação e Comunicação em Saúde 

Área do conhecimento/componente curricular: Saúde 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - DCNs 

Entendimento da importância da comunicação e educação popular em saúde; 

colaboração integral de todos os membros das equipes dos projetos; 

engajamento aos problemas da comunidade; estabelecimento de vínculo com 

a UBS; descoberta de novas competências intrapessoais, por exemplo a 

gestão de conflitos e liderança; 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

Educação Popular em Saúde; Comunicação em Saúde; Resolução de 

Problemas. 

METODOLOGIA 

Técnica escolhida: Aprendizagem Baseada em Projetos, com 

características também presentes nas técnicas de Ensino Baseado em 

Problemas e Sala de Aula Invertida. 

 
Introdução: 

No caso específico do problema que motivou o desenvolvimento deste plano, 

foi recebido pelo docente autor, um grave relato referente aos nossos campos 

de prática: Profissionais de saúde referem que muitos pacientes não 

conseguem compreender ou seguir as recomendações do uso correto dos 

medicamentos prescritos. Confundem os horários, não entendem a relevância 

da administração adequada ou diária (sendo que a maioria desses pacientes 

vivem com algum tipo de doença crônica) e a falta de entendimento nas 

prescrições constituem um grave fator de risco para complicações. São 

 
 

1 Doutorando em Saúde Pública (USP), Universidade Federal de Alagoas, 
http://lattes.cnpq.br/3781421115394591, victor.menezes@famed.ufal.br. 
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diversos os benefícios que justificam o uso dessa metodologia, nesse cenário 

específico, estando relacionados ao desenvolvimento de competências 

essenciais e significativas ao perfil do egresso em medicina (Correia; Oliveira, 

2020). 

Desenvolvimento: 

Deve ser enviado aos alunos um e-mail (ou mensagem em rede social 

compartilhada com a turma, por exemplo, WhatsApp) com um estímulo para 

resolução de um problema através de projetos. Segue abaixo a transcrição da 

possível mensagem que será enviada aos alunos, em correio eletrônico (pode 

servir de exemplo ao seu contexto local): 

 
"Prezados alunos, recebi um relevante relato referente aos nossos 

campos de prática: Alguns profissionais de saúde que atendem em 

ambas Unidades Básicas de Saúde que atuamos, referem que 

muitos pacientes não conseguem compreender ou seguir as 

recomendações do uso correto dos medicamentos prescritos. 

Confundem os horários, não entendem a relevância da administração 

adequada ou diária (sendo que a maioria desses pacientes vivem 

com algum tipo de doença crônica) e a falta de entendimento nas 

prescrições constituem um grave fator de risco para complicações. 

Temos um problema! Vamos tentar resolver? A missão de vocês é 

se dividirem em seus grupos de práticas de cada UBS para elaborar 

um projeto de intervenção. Segue um roteiro simplificado baseado no 

método de aprendizagem baseada em projetos, explicando passo a 

passo de sua produção. Se tiverem qualquer dúvida, podem 

perguntar aqui. No nosso próximo encontro síncrono (7 dias), 

ministrarei uma oficina de educação em saúde e, posteriormente, 

vocês apresentarão os projetos para discutirmos e ajustarmos a 

execução dos mesmos.” 

 
Os devem receber, anexado ao e-mail, um roteiro da metodologia de 

planejamento de projetos, baseado na técnica de checklist “5W2H” (What – O 

que será produzido; Why – Por que será produzido; Where – Onde será feito 

executado; When – Quando acontecerá; Who – Quem será responsável pelo 

por cada tarefa; How – Como será o método; How much – Quanto custará 

produzir o projeto), que pode ser facilmente encontrado com uma rápida 

pesquisa na internet. 

 
Sistematização: 

Após apresentação e avaliação das propostas, deveremos realizar os ajustes 

adequados para que, finalmente, os projetos sejam executados nos campos 

de prática. Para tanto, tudo será registrado com objetivo de posterior avaliação 

entre os grupos sobre o êxito na execução dos mesmos. Em um outro 

momento, cada grupo também deverá apresentar os resultados do seu projeto, 

relatando o que individualmente e coletivamente eles aprenderam com tal 
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atividade. Destaco aqui, que também é importante integrar essa atividade, com 

os temas que os discentes estão trabalhando nos outros componentes (junto 

aos demais docentes do curso). 

RECURSOS 

Computador com acesso à internet e modelos do roteiro 5W2H (previamente 

elaborados com modelos facilmente disponíveis numa breve pesquisa). 

AVALIAÇÃO 

A avaliação deverá ser processual, sendo ponderada junto ao preenchimento 

de formulário de autoavaliação e avaliação da atividade. 

 
Segue abaixo um exemplo de modelo de formulário de autoavaliação, que 

pode ser adaptado ao contexto de cada turma: 

 

QUESTÃO 
PÉSSIMO 

0,2 

RUIM 

0,4 

REGULAR 

0,6 

BOM 

0,8 

ÓTIMO 

1,0 

1- Envolvimento nas atividades 

teóricas e de planejamento. 

     

2- Realização das atividades 

propostas. 

     

3- Preparação prévia para o 

encontro síncrono. 

     

4- Leitura de textos e 

aprofundamento dos assuntos e 

temas. 

     

5- Assiduidade e pontualidade. 
     

6- Trouxe novas contribuições, 

ampliando o tema e contribuindo 

para o crescimento do grupo. 

     

7- Capacidade de relacionar as 

atividades com os demais eixos 

do curso. 

     

8- Iniciativa durante os encontros 

e atividades de campo. 

     

9- Contribuição para a 

manutenção do clima harmonioso 

na turma. 

     

10- Capacidade de mediar 

conflitos. 
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Também é sugerido uma avaliação da aula. Doravante, pode ser solicitado aos 

alunos que no fundo desse formulário de autoavaliação, eles definam um 

conceito (entre 0 e 10) para a aula, junto de um breve comentário que justifique 

tal conceito. 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. 

Resolução Nº 3, de 20 de junho de 2014. Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e dá outras providências. 

Brasil. Ministério da Educação; 2014. 

 
CORREIA, W. C. C.; OLIVEIRA, G. F. Reflexões sobre a prática da 

interdisciplinaridade através da metodologia Project Based Learning . 

Revista Docência do Ensino Superior. 2020. 

 

LEÃO, R. P. C. M.; PORTO, M. G. Proposta de integração entre a flexquest e 

a aprendizagem baseada em projetos. Enseñanza de las Ciencias. 2017. 
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EMPREENDENDO COM ACARAJÉ 

Sandra Ribeiro Santos1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

O Acarajé é um dos quitutes mais tradicionais da culinária baiana e é um 

prato típico africano. A proposta do plano de aula com essa temática permite 

experiências empreendedoras aos alunos com conhecimentos que nos 

remete a transculturalidade. Conhecer quais os materiais utilizados, custo, 

forma de atendimento e viabilidade do negócio, tornou-se o objetivo desse 

evento. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: Ensino Médio Profissionalizante 

Duração da aula: Síncrono – 60 min (duas aulas); Assíncrono: 20 minutos. 

Área do conhecimento/componente curricular: Gestão de Negócios/ 

Empreendedorismo 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Competência específica para compreender o funcionamento das diferentes 

linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar 

esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes 

campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de 

participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e 

interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. 

(EM13LGG102) Analisar  visões de mundo, conflitos  de interesse, 

preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes 

mídias, ampliando suas possibilidades  de explicação, interpretação e 

intervenção crítica da/na realidade. (EM13LGG105) Analisar e experimentar 

diversos processos de remidiação de produções multissemióticas, multimídia 

e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção 

social. (EM13LGG305) Mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, 

possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para enfrentar 

desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação de 

maneira crítica, criativa, solidária e ética. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

 
Empreendedorismo Social. Desing Thinking. Metodologias Ativas. Cultura 

Baiana 

METODOLOGIA 

Introdução: Apresentação de vídeo (Acarajé: uma história de religião, 
 

1
 Bacharel em Administração- FBB. Formação Pedagógica em Letras- UNINTER, Especializada em 

Educação de Gênero e Direitos Humanos - UFBA, Especializada em Língua Portuguesa e Literatura - 

UNINTER. Especializando em Metodologias Ativas – UNIVASF. Endereço para acessar este CV: 

http://lattes.cnpq.br/1960013152777713, e-mail:sandrasescpa@gmail.com. 

30

http://lattes.cnpq.br/1960013152777713
mailto:sandrasescpa@gmail.com


liberdade e racismo/É por Quilo) com duração de 20 minutos e que apresenta 

e história e o porquê do envolvimento com esse empreendimento. 

Apresentação dos materiais necessários para o aprendizado do quitute que 

deverá ser realizado pelo aluno e através do Design Thinking como método 

de trabalho para realizar o treinamento com os alunos na obtenção de 

soluções criativas, com simplicidade e empatia objetivando alcançar os 

resultados para valorização do Projeto com total relevância à disciplina de 

Empreendedorismo e Gestão de Negócios. 

Desenvolvimento: Utilizando esse tipo de Metodologia, seguiremos as cinco 

etapas do processo: 1- Entendendo o problema, incialmente através das 

classes virtuais e grupos de whatsapp, difundir a aceitação do projeto como 

fonte de renda profissional; 2- Observação e definição dos alunos que 

estiverem dispostos a participar do treinamento específico para o 

empreendimento. Através do ensino híbrido dedicado ao Curso de 

Administração, os alunos irão realizar parte do treinamento através do 

ambiente virtual e parte será em aulas práticas voltadas a mão na massa da 

gestão do negócio; 3- Idealização – nessa fase, iremos esboçar todas as 

possibilidades, vantagens e desvantagens desse tipo de negócio e sua 

viabilidade, inclusive as análises das vendas delivers, com entregas dos 

quitutes no formato de “Barca de Acarajé”; 4- Prototipagem – nessa etapa 

faremos um esboço através de maquete ou utilizando ferramentas 

tecnológicas para montar um padrão de barraca ou toldo que acondicione a 

realidade do comércio de acarajé (balcão de vidro, suporte para gás, 

lavatório, caixa refrigerada, cesto de lixo, cadeiras personalizadas para os 

clientes); 5- Teste – utilizando os próprios alunos para preparem o quitutes, 

arrumá-los no balcão e saborearem das iguarias da cultura afro-brasileira 

(acarajé, abará, vatapá, caruru, camarão, salada, pimenta no dendê (a gosto), 

com as opções de Delivery na Barca ou no isopor para manter a temperatura 

do quitute bem quente); 6-Sistematização – Rubricas de aprendizado: 

Utilizando a rubrica de Avaliação, objetivamos preparar o caminho para um 

feedback de fácil compreensão. Esse retorno de percepção contribui para 

superação e melhorias quanto ao projeto proposto. 

RECURSOS 

Material Didático – Utilizamos Data Show para transmitir os vídeos sobre a 

Cultura Baiana, Modo de Preparação do Acarajé, Como tornar o negócio 

rentável. Material de Consumo – Para o Acarajé e Abará: Feijão fradinho sem 

casca, azeite de dendê, quiabo, camarão, gengibre, cebola, alho, tomates 

verdes, coentro, farinha de trigo, pimenta malagueta, sal, papel alumínio, 

embalagens para servir. Material Permanente – Notebook, Caixa de Som 

Amplificada, Painel, cadeiras, mesas, tacho para fritura, fogão industrial. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação deve ser compreendida como um conjunto de ações com a 

finalidade de obter informações sobre o que o aluno aprendeu, portanto ela 

31



deverá ser diagnóstica, contínua e processual. Analisamos a aprendizagem 

no ensino técnico profissional de forma interdisciplinar. O desenvolvimento do 

projeto em etapas, em que o Ciclo PDCA é colocado em prática, trazendo a 

oportunidade em atrelarmos a teoria com a prática, com a supervisão da 

Professora Sandra Ribeiro, Direção Escolar, Coordenação e Supervisão 

Pedagógica, assistindo o vídeo sobre o empreendimento do Acarajé, 

utilizando a rubrica de Avaliação. Esse retorno de percepção contribui para 

superação e melhorias quanto ao projeto proposto. As rubricas são 

ferramentas que facilitarão este processo de alinhamento das informações e 

resultados. 

  
Rubricas de 

Aprendizagem 

 
 

CATEGORIA 

 

 
Suficiente 

Desenvolvido 

 

 

 
Não 

desenvolvido 

 

 
Parcialmente 

desenvolvido 

 

 Entendimento do projeto 

proposto 

    

 Informações sobre o 

projeto 

    

 Recurso e Material 

Didático 

    

 Tempo de 

Apresentação 

    

 
 

REFERÊNCIAS 
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Autores Associados, 2001. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Parecer CNE/CP nº 1/04. 

Seção 1, p.11. Diário Oficial da União, 22 de junho de 2004. 

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 

Campinas. 

São Paulo: Papirus, 2003. 

Acarajé: uma história de religião, liberdade e racismo/É por Quilo. 

https://youtu.be/2Jfmfgjkl3k. Acessado em 27/01/2021 

O acarajé e os estudos sobre a cozinha baiana. 

http://www2.uefs.br:8081/cer/wp-content/uploads/SANTOS_Vagner.pdf. 
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MATERIAIS DE APOIO 

Autoavaliação professor sobre o projeto 

 
Acompanho dados de participação dos alunos referente ao projeto de 

empreendedorismo? 

( ) sim ( ) não 

 
Houve participação dos alunos do Ensino Profissionalizante no Projeto ? 

( ) sim ( ) não 

 
Houve utilização de Metodologias Ativas no Projeto? Se sim, qual? 

( ) sim ( ) não.    

 
O projeto foi apresentado com Interdisciplinaridade? 

( ) sim ( ) não 

 
Recebi apoio da Coordenação Escolar e professores 

sobre o Projeto 

 
( ) sim ( ) não 

 
Realizei reuniões regulares com a equipe de apoio ao Projeto Interdisciplinar? 

( ) sim ( ) não 

 
Sei ouvir críticas e levá-las em conta na mudança de minhas práticas e 

atitudes? 

( ) sim ( ) não 

 
Busco junto à Secretaria de Educação o apoio necessário 

para aprimorar a qualidade dos processos de ensino e 

aprendizagem? 

( ) sim ( ) não 

 
Sou proativo na busca de recursos e parcerias externas, sem ficar apenas na 

dependência dos repasses de verbas para viabilidade do Projeto 

Interdisciplinar Escolar? 

( ) sim ( ) não 

 
Busco aprimorar minha formação, participando de cursos, 

seminários, palestras e de atividades culturais? 

( ) sim ( ) 
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PARTE II – ÁREA DE CONHECIMENTO: LINGUAGENS E SUAS 

TECNOLOGIAS 
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COMPREENDENDO PROCESSOS DE ANÁLISE MORFOLÓGICA 

Adna Maria Rodrigues.1 

 

SOBRE ESTE PLANO 

A proposta da sala de aula invertida transforma os papéis tradicionais da sala de 

aula, tirando o professor do centro do ensino, colocando-o como um orientador lado 

a lado ao estudante. O contato com o conteúdo antes da abordagem na classe, 

objetiva construir um campo significativo de conhecimentos prévios que elevarão o 

nível das discussões em sala, o que justifica a escolha desta metodologia ativa 

para uma aula de análise linguística. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): 1º Ano do Ensino Médio 

Duração da aula (especificar tempo síncrono e tempo assíncrono): 3 aulas 

(2h10min) assíncrona e 2 (1h20min) síncrona. 

Área do conhecimento/componente curricular (ensino fundamental e médio): 

Códigos e Linguagens/ Língua Portuguesa. 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EM13LGG704) Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de 

informação, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e 

distribuição do conhecimento na cultura de rede. 

(EM13LP08) Analisar elementos e aspectos da sintaxe do Português, como a 

ordem dos constituintes da sentença (e os efeito que causam sua inversão), a 

estrutura dos sintagmas, as categorias sintáticas, [...] de modo a potencializar os 

processos de compreensão e produção de textos e a possibilitar escolhas 

adequadas à situação comunicativa. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

 Análise morfológica da Língua – Classes Gramaticais 

METODOLOGIA 

1. Introdução: 

 Em conversa na sala de aula, estimular os estudantes para a 

pesquisa e descoberta da existência de uma classificação gramatical 

para todas as palavras na língua portuguesa. 

 Disponibilizar links de dois vídeos que fazem esta explicação, para 

que sejam assistidos fora do ambiente escolar. 

 Indicar páginas no livro didático para leitura sobre o conteúdo. 

 Disponibilizar vídeo curto feito pelo professor da disciplina, sobre o 

 

1 Professora de Língua Portuguesa da Rede Estadual da BA. Graduada em Letras Português/Inglês pela UPE, 
com especialização em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa – UPE e Mestrado em Letras. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/3846434216280454 prof.adna@hotmail.com. 

35

http://lattes.cnpq.br/3846434216280454
http://lattes.cnpq.br/3846434216280454


 

conteúdo (Máximo de 5min) com o intuito de reforçar as 

aprendizagens. 

 Elaborar e disponibilizar teste diagnóstico através do Google Form. 

 
2. Desenvolvimento: 

 Dividir a turma em equipes com mínimo de 4 e máximo de 6 

estudantes. 

 Explanar conteúdo através de slides. 

 Definir ordem em que as equipes socializarão a compreensão do 

conteúdo exposto nos slides. Os estudantes podem se alternar na 

explicação, desde que pertençam a mesma equipe. 

 Abrir espaço para que os argumentos possam ser refutados ou 

defendidos pelas demais equipes (sortear equipes para esta tarefa na 

hora da socialização). 

 Disponibilizar jogo através do aplicativo Kahoot, abordando o 

conteúdo da aula. A competição é entre equipes. 

 Promover espaço de pesquisa sobre vídeos que possam 

complementar a aprendizagem. 

 Eleger, através de votação entre toda a turma, o melhor vídeo 

escolhido. 

 Expor o link do melhor vídeo no grupo de WhatsApp da turma. 

 Premiar simbolicamente equipe que mais pontuou no Kahoot e equipe 

que teve o vídeo considerado o melhor vídeo. 

 
3. Avaliação: 

 Solicitar a equipe que indicou o vídeo eleito que exponha os critérios 

utilizados para escolha. 

 Disponibilizar formulário de avaliação da aula no Google Form, 

socializar respostas ainda durante a aula. 

 Promover autoavaliação através do Google Form, com rubricas 

devolutivas feitas pelo professor. 

 Aplicar teste para sondagem do desenvolvimento da aprendizagem 

sobre o conteúdo, através do Google Form para ser respondido 

individualmente. 

RECURSOS 

 Internet; 

 Livro didático da turma; 

 Celular/Notebook; 

 Grupo de WhatsApp; 

 Vídeo no You Tube; https://www.youtube.com/watch?v=WitMqeoUqWs e 

https://www.youtube.com/watch?v=7KuS86UxbXg 

 Data-show; 
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 Aplicativo Kahoot https://kahoot.it/ 

 Quadro branco; 

 Brinde para premiação. 

 Pincel. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem do aluno partirá da observação e identificação 

dos seguintes aspectos: 

 Domínio do conteúdo ao apresentar os conceitos, quando faz a explanação 

para os seus colegas; 

 Capacidade de defender ou refutar a fala dos demais colegas, no que se 

refere ao conteúdo em estudo; 

 Autonomia ao abordar o conteúdo com exemplos independentes dos que 

foram apresentados pelo professor da disciplina. 

 
O estudante deverá fazer uma autoavaliação escrita do processo e da sua 

aprendizagem: 

 Comparando resultados no teste diagnóstico com resultados no teste de 

sondagem ao final da aula. 

 Através de rubricas fornecidas pelo professor; 

 
O uso da metodologia sala de aula invertida será avaliada observando os 

aspectos: 

 Envolvimento da turma com as etapas da aula; 

 Nível de socialização entre pares, estabelecidos através do 

compartilhamento de informações/vídeos no grupo de WhatsApp; 

 Nível de socialização entre pares estabelecidos através do compartilhamento 

de informações na equipe em sala de aula; 

 Opinião dos estudantes sobre a estratégia utilizada. 

REFERÊNCIAS 

 AMARAL, Emília. Novas Palavras: Literatura, gramática, redação e leitura, 

vol. 1. 1 ed. São Paulo: FTD, 2016. 

 CEREJA, William Roberto. Português Contemporâneo : diálogo, reflexão e 

uso, vol. 1. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 https://www.youtube.com/watch?v=7KuS86UxbXg 

 https://www.youtube.com/watch?v=WitMqeoUqWs 

 https://kahoot.it/ 

 MORÁN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção Mídias 

Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: 

aproximações jovens. [online] 2015, Vol. 2, p. 15-33. 

37

https://kahoot.it/
https://www.youtube.com/watch?v=7KuS86UxbXg
https://www.youtube.com/watch?v=WitMqeoUqWs
https://kahoot.it/


O MUNDO ENCANTADO DOS CONTOS! 

Aline de Santana Santos1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

O plano de aula subjaz num reconto de um conto clássico, através da 

confecção de um livro. Para tanto, tem-se o processo de Sala de Aula Invertida 

(SAI), para compor a estratégia de ensino. A SAI enquadra-se como uma 

estratégia de ensino-aprendizagem, em que o aluno é o próprio agente do seu 

desenvolvimento. Segue com mais detalhes o passo a passo da proposta de 

didática, boa leitura! 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: 5º Ano (Ensino Fundamental I) 

Duração da aula: 150 minutos (03 aulas) 

Área do conhecimento/componente curricular: Linguagens/Língua 

Portuguesa 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de 

diferentes 

gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo 

preferências por gêneros, temas, autores; 

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários 

lidos pelo professor; 

(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes 

situações e contextos comunicativos, e suas características linguístico- 

expressivas e composicionais (conversação espontânea, conversação 

telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, 

noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, 

debate etc.); 

(EF05LP25) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de dicionário, 

digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

 Forma de composição de gêneros textuais/ contos clássicos; 

 Reconto/ contagem de histórias; 

 Leitura. 

METODOLOGIA 

1º momento: Será criado um grupo de WhatsApp, para direcionar leituras e 

atividades a serem estudadas previamente. Na ocasião será disponibilizado 
 

1
 Possui graduação em Letras com habilitação em Português e Literaturas da Língua Portuguesa (Centro 

Universitário AGES); Pedagogia pelo Instituto de Educação e Tecnologias (INET); Especialização em Gestão 
Institucional - Educação e Recursos Humanos (Faculdade João Calvino); Especialização em Gestão Pública pela 
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF); e Especialização em andamento em Metodologias 
Ativas (UNIVASF). Professora/Centro Educacional Unificado (CEU), http://lattes.cnpq.br/9078944264845226, 
aline-letras@hotmail.com. 
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material sobre gêneros textuais, com destaque para os contos clássicos 

(Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela...) 

sugerindo a escolha por parte dos alunos de um conto a ser explanado 

posteriormente na turma de forma presencial. 

2º momento: Em sala de aula o professor irá criar uma grande roda de 

conversa para debater a temática, esclarecendo dúvidas e instigando os 

alunos a participarem de discussões sobre a temática. Em seguida, será 

proposto o reconto do conto escolhido, caso haja escolha semelhante tem-se 

a sugestão de grupos, os alunos irão recontar o conto através da confecção 

de um livro, destacando cenas e trechos dos textos, através de imagens, 

desenhos, material reciclado, arte diversa (pode durar até 2 aulas). 

3º momento: Para finalizar os alunos irão recontar oralmente, com apoio do 

livro confeccionado, o conto escolhido. 

RECURSOS 

 Livros; 

 Contos clássicos (Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e os 

Sete Anões, Cinderela...) 

 Notebook, Datashow; 

 Recursos digitais (plataformas, aplicativos, sites, blogs...); 

 https://www.todamateria.com.br/contos-fadas/ 

 https://bebeatual.com/historias-cinderela_61 

 Grupo de WhatsApp com direcionamento de atividades; 

 Cópias dos contos a serem utilizados; 

 Material para confeccionar o livro (cartão, lápis de cor, cola, tesoura, 

papéis coloridos, papel ofício, tecido, tinta e demais materiais de 

trabalho artístico manual). 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é parte importante do processo de aprendizagem, pois permite 

direcionar para práticas futuras. Essa deve ser contínua e ocorrer de forma 

formativa desde o início do processo, avaliando envolvimento e empenho dos 

discentes a realizarem as atividades. A título formal (pontuação), o professor 

irá avaliar a elaboração do livro, juntamente com o reconto, através de uma 

rubrica previamente elaborada, segue modelo: 

 CATEGORIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Não 

desenvolvido 
Parcialmente 

desenvolvido 
Suficiente 

desenvolvido 

Plenamente 

desenvolvida 

 Entendimento do     
tema gêneros 

textuais/conto 

clássico. 

 O aluno conseguiu     
fazer o reconto 
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 através da 

confecção do livro. 

     

 O aluno conseguiu 

atender a todas as 

habilidades. 

    

 
Do mais, ao final da atividade será feito uma avaliação conjunta, para que os 

alunos avaliem o processo como um todo, através de uma roda de conversa. 

Na ocasião, o professor irá propor que aos alunos façam um registro oral ou 

escrito sobre o que aprenderam na aula, que se autoavaliem enquanto sujeito 

ativo. Bem como avaliem o processo, dando sugestões para um melhor 

desenvolvimento das atividades. 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível 

em: https://bit.ly/34cVJRY. Acesso em: 11 dez. 2020 

FILHO, J. M. Sala de aula invertida: Uma estratégia ativa de aprendizagem. 

Disponível em: https://bit.ly/387sd0N. Acesso em: 14 dez. 2020. 

PEREIRA, Z. T. G.; SILVA, D. Q. Metodologia Ativa: Sala de Aula Invertida e 

suas Práticas na Educação Básica. REICE. Revista Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2018, 16(4), 63-78. Disponível 

em: https://bit.ly/34fll0y. Acesso em:15 dez. 2020. 
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SALA DE AULA INVERTIDA PARA O ENSINO DE REDAÇÃO 

Ana Flávia Ferreira de Brito Oliveira1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

 
O presente plano de aula propõe a produção de texto dissertativo sobre um 

tema da atualidade, social, político, cultural, a partir das competências e 

habilidades do Exame Nacional do Exame Médio (ENEM). 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público-alvo (série/segmento): 1º ano do Ensino Médio 

Duração da aula (especificar tempo síncrono e tempo assíncrono): 50min 

síncrono e 50min assíncrono. 

Campo de experiência: Ensino Médio 

Área do conhecimento/componente curricular (ensino fundamental e médio): 

Linguagem / Redação 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
(EM13LP01) Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura/ escuta, 

com suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico de circulação 

(leitor/audiência previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel 

social do autor, época, gênero do discurso etc.), de forma a ampliar as 

possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica e produzir textos 

adequados a diferentes situações. 

 
(EM13LP02) Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção 

como na leitura/escuta, considerando a construção composicional e o estilo do 

gênero, usando/reconhecendo adequadamente elementos e recursos 

coesivos diversos que contribuam para a coerência, a continuidade do texto e 

sua progressão temática, e organizando informações, tendo em vista as 

condições de produção e as relações lógico-discursivas envolvidas 

(causa/efeito ou consequência; tese/argumentos; problema/solução; 

definição/exemplos etc.). 

 
(EM13LP05) Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos 

assumidos, os movimentos argumentativos (sustentação, refutação/ contra- 

argumentação e negociação) e os argumentos utilizados para sustentá-los, 

para avaliar sua força e eficácia, e posicionar-se criticamente diante da 

questão discutida e/ou dos argumentos utilizados, recorrendo aos 

mecanismos linguísticos necessários. 

 

1 Formada em Pedagogia e licenciada em Letras com habilitação em espanhol. Psicopedagoga e 
especialista em Educação Infantil com Mídias Interativas. Mestra em Educação. Coordenadora Pedagógica 
da rede estadual, atuando no Colégio da Polícia Militar da Bahia. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/5091528007828641 E-mail: affbrito@ufba.br 
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OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

 
 Texto Argumentativo; 

 Fatores de Textualidade: coesão e coerência; 

 Texto Dissertativo: estrutura e organização textual; 

 A Redação no ENEM: competências e habilidades. 

METODOLOGIA 

 
A estratégia de aprendizagem que será desenvolvida pauta-se no modelo 

da aula invertida e terá como público-alvo alunos do 1º ano do Ensino Médio, 

de uma escola da rede estadual de ensino da Bahia, aplicada para disciplina 

de Redação/Produção de Texto. 

A sala de aula Invertida ancora-se na ideia de inverter a lógica tradicional 

de aula. Aqui, o aluno realiza em casa as atividades que são feitas na escola 

e, por vez, na escola o trabalho que é delegado a fazer em casa. No 

entendimento de Valente (2014), a sala de aula invertida é uma modalidade 

de e-learning na qual o conteúdo e as instruções são estudados online antes 

de o aluno frequentar a sala de aula, que agora passa a ser o local para 

trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas. A 

inversão permite aos alunos reflexões mais profundas e sistemáticas, 

adquirindo autonomia para construir seu próprio processo educativo, 

colocando-se como protagonista das práticas de ensino-aprendizagem. 

A metodologia escolhida se justifica pelo fato de aproveitar o tempo da 

sala de aula para se debruçar com a aplicação prática da escrita da redação 

com o foco nas competências e mobilização do repertório pertinente ao tema. 

Em casa, de forma autônoma e respeitando o tempo das aprendizagens, os 

alunos estudam sobre a teoria. 

Para organização desta proposta de sala de aula invertida para a aula 

de Redação no Ensino Médio, a primeira etapa será a estruturação do que vai 

ser trabalhado e estruturar os conteúdos da disciplina que serão trabalhados 

em sala. 

Como a aula tem como público-alvo o 1º ano, o foco será na produção 

de texto com foco nas competências do ENEM. A primeira proposta desta 

atividade será a organização dos conteúdos e das estratégias pedagógicas 

baseada na sala de aula invertida. No primeiro momento os alunos serão 

convidados a discutir e conhecer as competências que envolvem a redação do 

ENEM, bem como as situações que levam à nota zero, conforme distribuição 

do quadro a seguir: 
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 MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA REDAÇÃO 

DETALHAMENTO POR COMPETÊNCIA 

 

 Competência I Domínio da norma culta da língua portuguesa escrita.  

 Competência II Compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das 

várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, 

dentro dos limites estruturais do texto dissertativo- 

argumentativo. 

 

 Competência III Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 

fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de 

vista. 

 

 Competência IV Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 

necessários para a construção da argumentação. 

 

 Competência V Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 

necessários para a construção da argumentação. 

 

  
 

Situações que 

levam à nota zero 

• Fuga total ao tema; 

• Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa; • 

Texto com até 7 (sete) linhas; 

• Desrespeito aos direitos humanos; 

• Impropérios, desenhos e outras formas propositais de 

anulação ou parte do texto deliberadamente desconectada 

do tema proposto. 

 

 
As competências e as situações estarão disponíveis em podcast e vídeo 

aula no classroom da turma. Serão indicadaa plataformas educacionais que 

apresentem a estrutura do texto e as interfaces da sua produção. Desta forma, 

a parte estrutural do texto dissertativo-argumentativo os alunos vão conhecer 

de forma autônoma, e posteriormente, em sala de aula, irão construir 

estratégias para compreensão e análise discursiva do texto. 

Para organização didático-pedagógico as atividades serão organizadas 

em momentos. Assim, no primeiro momento, os conteúdos serão alocados no 

classroom, disponibilizado em ambiente online, permitindo que os alunos 

possam acessar a qualquer tempo e na intensidade que os permitam 

compreender a proposta a ser realizada. 

No segundo momento será realizada uma curadoria de conteúdos 

disponíveis na internet, por meio das plataformas educacionais. A proposta 

aqui é proporcionar ferramentas seguras e indicar caminhos para que os 

alunos conduzam os seus estudos a partir bons vídeos educativos sobre o 

tema a ser trabalhado. 

O passo seguinte versará sobre a preparação da aula, depois de 

estruturar o que os alunos aprenderão online, o momento é planejar o que será 

feito no tempo de aula. 

Depois desta apropriação dos conteúdos, em sala de aula, haverá uma 

revisão do conteúdo e aplicação prática do que foi discutido. Assim, os alunos 

deverão produzir sua redação observando as competências estudadas e 

mobilizar o repertório sociocultural de acordo com o tema trabalhado. 
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 Algumas orientações 

 
Vale ressaltar que a partir do conteúdo selecionado, os alunos terão 

autonomia para decidir quando e onde estudar, usando o meio que mais lhe 

convém para entrar em contato com os conteúdos. Para isto, os conteúdos 

serão alocados em plataformas educacionais e com a mediação da professora 

eles poderão consolidar suas aprendizagens. 

Como os conteúdos serão vistos pelo aluno em casa, haverá o 

aproveitamento do tempo em sala de aula onde será possível aprimorar o 

debate e enriquecer a aprendizagem. O desenvolvimento das atividades em 

sala de aula será mais dinâmico e voltado para esclarecimento de dúvidas e 

elaboração das redações e enriquecimento do repertório sociocultural. Desta 

forma, a melhoria na aprendizagem será consolidada, à medida que o 

educando aprenderá no seu tempo e usando a ferramenta que domina melhor. 

Nesta etapa, vale ressaltar que o material será mais dinâmico e adequado às 

tecnologias. 

RECURSOS 

Recursos educacionais disponíveis na Rádio e Plataforma Anísio Teixeira para 
composição do Google Sala de aula e direcionarmos os conteúdos estudados. 

 PODCAST – RÁDIO ANÍSIO TEIXEIRA  

 Competência 1: http://pat.educacao.ba.gov.br/radio-anisio- 
teixeira/conteudo/exibir/12018 

 

 Competência 2: http://pat.educacao.ba.gov.br/radio-anisio- 

teixeira/conteudo/exibir/12019 

 

 Competência 3: http://pat.educacao.ba.gov.br/radio-anisio- 

teixeira/conteudo/exibir/12021 

 

 Competência 4: http://pat.educacao.ba.gov.br/radio-anisio- 

teixeira/conteudo/exibir/12022 

 

 Competência 5: http://pat.educacao.ba.gov.br/radio-anisio- 

teixeira/conteudo/exibir/12023 

 

 Critérios de 
avaliação 

http://pat.educacao.ba.gov.br/radio-anisio- 

teixeira/conteudo/exibir/12017 

 

 Situações que 
levam a 
anulação 

http://pat.educacao.ba.gov.br/radio-anisio- 

teixeira/conteudo/exibir/12015 

 

 VÍDEO AULA - PLATAFORMA ANÍSIO TEIXEIRA  

 Planejando o 
texto dissertativo 
argumentativo 

http://pat.educacao.ba.gov.br/recursos- 

educacionais/conteudo/exibir/12090 

 

 Estratégias 
argumentativas 

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/conteudo/exibir/7562  
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 Estudo de tema 
dissertativo 

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/conteudo/exibir/4876  

 Estrutura do 

texto 

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/conteudo/exibir/7400  

 Articulação 
textual 

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/conteudo/exibir/5685  

 Elementos da 
argumentação 

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/conteudo/exibir/6575  

 Construção da 
argumentação 

http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec/conteudo/exibir/6125  

 

AVALIAÇÃO 

 
Na sala de aula invertida, o processo avaliativo dos alunos inclui a 

aproximação com os estudantes e a observação de sua atuação em face dos 

conteúdos apresentados. Nesta condução, onde cada estudante tem sua 

própria forma e tempo de aprender, será considerado seu ritmo e nível de 

interesse em estar engajado com as atividades pedagógicas. Vale constar que 

os instrumentos de avaliação adotados serão diversificados o suficiente para 

demonstrar as competências e habilidades adquiridas pelos docentes. Assim, 

a avaliação será contínua e processual, observado a caminho percorrido pelos 

alunos e as aprendizagens que serão construídas ao longo do processo. 

REFERÊNCIAS 

 

Rádio Anísio Teixeira: http://pat.educacao.ba.gov.br/radio-anisio-teixeira/listar 
Plataforma Anísio Teixeira: http://pat.educacao.ba.gov.br/ 

 

VALENTE, J. A. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a 
proposta da sala de aula invertida. Educar em Revista, n. 4, 2014. 
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GENÊRO TEXTUAL 

Darlean de Sá Ramos1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

Neste plano de aula, será trabalhado o Gênero Textual “carta”, um meio de 

comunicação muito utilizado, mas com a popularização da internet como 

também das redes sociais este meio de comunicação está cada vez mais 

perdendo sua utilidade e, sendo substituída por outros que tem uma 

comunicação mais rápida ou até mesmo em tempo real. Mesmo assim, é 

preciso trabalhar com os estudantes para que possam refletir acerca deste 

gênero textual que em um passado não muito distante era o meio 

de comunicação utilizado por diversos sujeitos. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: 5° ano - Ensino Fundamental Anos 

IniciaisDuração da aula: 60min 

Área do conhecimento: Linguagens 

Componente curricular: Língua Portuguesa 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

(EF15LP01) Identificar a estrutura do gênero textual “carta” a partir do 

conteúdo trabalhado em sala de aula. 

(EF15LP08). Utilizar os diversos tipos de linguagens para a produção do 

gênero textual “carta” e compreensão deste como prática social para a 

comunicação. 

(EF15LP11). Reconhecer à escrita, a comunicação como também o 

conhecimento acerca de um meio de comunicação muito utilizado no 

passado com o intuito de estabelecer a comunicação entre os sujeitos. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

Conhecer a estrutura do gênero textual “carta”. 

Construir uma carta a partir das orientações explanada pelo educador com o 

apoio da tecnologia. 

Registrar os conhecimentos acerca do gênero textual “carta”, para produção 

da atividade proposta pelo docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Graduado em Letras com Língua Francesa pela Universidade Estadual de Feira de Santana/BA. Vínculo 
Institucional Colégio Máximo 
Lattes http://lattes.cnpq.br/4629859571693213 E-mail:darleantec@gmail.com 
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METODOLOGIA 

A proposta será trabalhada a partir do gênero textual “carta”, será lançada 

pelo professor a seguinte pergunta para a turma: todos/as os/as 

estudantes têm e-mail? Caso haja resposta negativa por parte de alguns 

alunos, eles serão levados até a secretaria da unidade escolar para criar o 

email. Em seguida, a partir dos conhecimentos já adquiridos pelos discentes 

será solicitado que à turma que escreva uma carta, da forma que eles 

souberem, para um colega de turma, um amigo/a ou até mesmo para uma 

pessoa da própria família. Para isso, a pessoa na qual eles vão escrever a 

carta precisa ter um email, para ser enviada posteriormente. Portanto, neste 

momento estarão sendo analisados e, também avaliados quais os 

conhecimentos prévios a turma já tem acerca do gênero textual em 

construção, ou seja, a carta. 

Após esse momento farei a explanação do conteúdo a partir da produção 

dos estudantes, sobre como estruturar uma carta como também seus 

elementos constituintes, pois assim todos vão poder reorganizar seu texto a 

partir da explicação feito pelo docente para e com a turma, em seguida vou 

dividir a turma em grupo de cinco componentes e levarei até a secretaria 

para com auxilio da secretaria façam a digitação do seu texto, neste caso a 

carta. A tarefa será dividida em três ou mais etapas a depender da 

evolução da produção, tendo em vista não se sabe quantos estudantes tem 

domínio das ferramentas tecnológicas. Neste momento os que já sabem 

digitar vão ajudar os colegas que ainda não tem o domínio das ferramentas 

do computador. Será lançada uma proposta aos alunos, eles terão que 

perguntar aos pais ou qualquer pessoa mais velha o que sabem sobre 

cartas, e caso algum entrevistado tenha uma será solicitado que tragam na 

próxima aula a carta ou a cópia desta para ser analisada e socializada em 

sala. Caso não encontre, o material solicitado será orientado a buscarem na 

web. As cartas serão lidas e o professor selecionará uma carta com a 

estrutura original deste gênero, e outra que fuja desse modelo, ele então 

aproveitará para explicar novamente a estrutura deste gênero comparando 

os modelos selecionados. Para a aula posterior, os estudantes terão a 

incumbência de trazerem uma carta escrita a próprio punho. Esta carta 

depois de socializada será digitalizada por eles. Caso não consigam fazer a 

digitalização durante a aula à carta será finalizada na próxima aula, serão 

cartas fictícias e anônimas que depois serão 

expostas no mural. O professor copiará em sua agenda apenas a primeira 

frase da carta e colocará o nome do aluno, assim só o professor saberá 

quem escreveu. Uma banca será formada com três professores da escola, o 

melhor correspondente receberá um prêmio. Logo, o intuito deste momento é 

fazer com que os educandos/as possam conhecer e, ao mesmo tempo de ir 

familiarizando com o uso da tecnologia para promover a comunicação com a 

pessoa para a qual a carta será enviada. 

Logo após as cartas serem digitadas e, todos/as em sala farei a explicação 

(recapitulação) do quão importante é conhecer, e dominar a tecnologia que 

fazem parte a todo o momento dos processos formativos, para ser usada em 

seu cotidiano sem contar na rapidez com a qual a informação chega ao 
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destinatário, pois através dos meios de comunicação associado aos meios 

tecnológicos estamos encurtando distância e ao mesmo tempo temos 

contato com o mundo inteiro em questão de um “clique”. Pois a comunicação 

circula muito rápido diante dos avanços da tecnologia que também pode e 

deve ser usada dentro da sala de aula com objetivo de promover uma aula 

diferente em que os estudantes sejam os protagonistas do conhecimento. 

Em seguida, aqueles que tiverem celular com acesso a internet, vai abrir seu 

email para fazer o envio do texto (carta) para a pessoa que eles escreveram 

e, os discentes que não dispunham de acesso. À internet será auxiliado por 

aqueles que têm acesso para que todos possam enviar suas produções aos 

destinatários. Sabemos que lidar com informática e produção de texto é um 

processo gradual, mas é interessante que o aluno aprenda a usar as 

tecnologias para a produção de texto. O objetivo principal é que eles 

conheçam sobre o gênero textual proposto, e aprendam a produzir e 

identificar os textos a partir de suas estruturas. Assim, espero que todos/as 

possam ao final dessa atividade ter uma noção básica de como manusear o 

computador, como também uma breve noção sobre as técnicas para digitar 

um texto, salvar um texto e, em seguida enviar sua atividade. Nessa 

atividade a expectativa é que o aprendizado não se dê apenas de modo 

individual, mas também no coletivo, por meio da ajuda mutua. 

RECURSOS 

Quadro branco, piloto, apagador, computador, email, caneta, caderno, 

celular. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação acontecerá de modo processual com o envolvimento, 

engajamento de todos/as os discentes no estudo sobre o gênero textual 

“carta” como também na atividade proposta para a turma que é a produção 

de uma carta. Portanto, estarei orientando no desenvolvimento da atividade 

e, ao mesmo tempo observando como os estudantes estão se envolvendo na 

produção da atividade, uma vez que produzir a partir da tecnologia muitas 

vezes requer envolvimento. Nesta atividade aluno terá todo o suporte do 

professor que para que possam produzir uma escrita coerente, tanto nos 

aspectos gramaticais como na formulação das ideias, atentando para as 

estruturas da carta e reconhecendo as similitudes e diferenças entre uma 

carta escrita à mão e um e-mail. Ao ponto que os alunos vão aprendendo 

sobre o gênero textual carta, acabam tendo um contato com os recursos 

tecnológicos, para ir descobrindo o manuseio das ferramentas que talvez não 

conheçam e aprimorando as que já conhecem que estão disponíveis para 

acessar e contribuir com processo de ensino e aprendizagem. Então, o 

docente necessita trabalhar também dentro da sala de aula formas diversas 

dos conteúdos através dos meios tecnológicos, pois vivemos em uma 

sociedade altamente globalizada, aonde o estudante em sua grande maioria 

já chega à sala de aula com domínio da tecnologia. Por isso vamos focar 

primeiramente no domínio da produção textual, a tecnologia será apenas um 

meio para dinamizar a aulae apresentarmos o gênero carta usando o e-mail 

como um comparativo, ou um modo mais contemporâneo de se escrever um 
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texto que tem em sua estrutura semelhanças com uma carta, mostrando que 

esta não deixou de existir, ou se tornou algo raro, a carta precisou se 

transformar para acompanhar um novo contexto, uma nova realidade. 

REFERÊNCIAS 

KOCHE, Vanilda Salton. Leitura e produção textual: gêneros textuais 

doargumentar e expor. Vanilda Salton Koche, Odete Maria Benetti 

Boff, Adiane Fogali Marinello. 6. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
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A LITERATURA NA SALA DE AULA INVERTIDA 

Denílson de Souza Santos1
 

 
 

SOBRE ESTE PLANO 

A ideia deste plano de aula é apresentar uma proposta inovadora de trabalhar 

literatura no Ensino Fundamental com foco na aprendizagem significativa. Para 

executar o plano, sugere-se utilizar a Sala de Aula Invertida (SAI), uma ótima 

estratégia que faz com que os alunos sejam protagonistas, que estudem, 

pesquisem, desenvolvam conhecimentos e propaguem, despertem reflexões 

sociais e promovam transformação da realidade. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: 9º ano – Ensino Fundamental 

Duração da aula: Tempo Síncrono – 1h / Tempo Assíncrono – 7h / Sistematização 

– 2h 

Área do conhecimento/Componente Curricular: Linguagem - Língua Portuguesa 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura 

e por outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com 

seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas 

possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas 

marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas 

orientações dadas pelo professor. 

(EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de 

humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como 

leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de 

maior extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, 

literatura infantojuvenil, – contar/recontar histórias tanto da tradição oral (causos, 

contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de 

encantamento, piadas, dentre outros) quanto da tradição literária escrita, 

expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou 

fala expressiva e fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, a 

entonação indicados tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico- 

editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa leitura 

ou esse conto/reconto, seja para análise posterior, seja para produção de 

audiobooks de textos literários diversos ou de podcasts de leituras dramáticas 

com ou sem efeitos especiais e ler e/ou declamar poemas diversos, tanto de 

forma livre quanto de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais etc.), 

empregando os recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos necessários aos 

efeitos de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas 

e prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como eventuais recursos de 
 

1 Letrólogo, mestrando em Gerência e Administração de Políticas Culturais e Educacionais (IESKS), 
pós-graduando em Metodologias de Ensino pela Universidade Federal do Vale do São Francisco 
(UNIVASF), poeta, pesquisador, professor da Rede Municipal de Ensino de Paulo Afonso – BA. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2382904037617420 - E-mail: denilsonsouza_13@hotmail.com. 

50

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=A2EC7E6EDFAC0309C60CBD4C7B381CFE
mailto:denilsonsouza_13@hotmail.com


 

gestualidade e pantomima que convenham ao gênero poético e à situação de 

compartilhamento em questão. 

(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em versos 

(como poemas concretos, ciberpoemas, haicais, liras, microrroteiros, lambe- 

lambes e outros tipos de poemas), explorando o uso de recursos sonoros e 

semânticos (como figuras de linguagem e jogos de palavras) e visuais (como 

relações entre imagem e texto verbal e distribuição da mancha gráfica), de forma 

a propiciar diferentes efeitos de sentido. 

 
Competências Gerais da BNCC 

1 - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 

continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. 

5 - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 

de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 

(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 

produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na 

vida pessoal e coletiva. 

7 - Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

10 - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

1) Adesão às práticas de leitura; 

2) Produção de textos orais; 

3) Relação entre textos. 

METODOLOGIA 

I – Momento Síncrono: 

Em sala de aula, o mediador irá apresentar a proposta e indicar leituras de livros 

que trazem temáticas com grandes reflexões para nossas vidas; apresentar 

algumas imagens comoventes, seguem algumas sugestões de obras: 

1) A Condição Humana, de Hannah Arendt; 

2) O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan; 

3) O Diário de Anne Frank, de Anne Frank; 

4) Extraordinário, de R.J Palacio; 

5) Vidas Secas, de Graciliano Ramos... 

 Solicitar leitura e informar que a atividade será realizada em grupos de 5 

discentes cada, que ficarão com um livro. Informar também que terão 
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autonomia para produzir materiais que rompam as expectativas do leitor 

e a apresentação será nas redes sociais, com uma conta criada pelo 

grupo, sendo que deve alcançar o máximo de visualizações; 

 Será um desafio representar as experiências literárias, que terão toda 

orientação docente no suporte do planejamento das atividades. Assim, já 

pede apoio para sortear grupos e, logo depois, solicita que façam 

distribuição das atividades e que planejem da melhor forma possível, 

que trabalhem de forma compartilhada; 

 Os discentes se organizam, criam e-mail específico para troca de 

materiais e aproveitam para tirarem dúvidas. 

 
II – Momento Assíncrono: 

 Em casa, já organizados para realização da tarefa, os discentes realizam 

leituras e fazem pontuações pertinentes sobre cada obra. O mediador 

envia e-mail com algumas dicas sobre o bom uso da leitura, oralidade e 

produção; Sugestões de materiais: cartazes, flashcards, poemas, live, 

etc.; Indicações de redes sociais: Facebook, YouTube, WhatsApp, 

Facebook, Instagram, TikTok, entre outros recursos para divulgar e 

lembrar de criar uma hashtag própria. 

 Todo material produzido deve ser enviado ao professor para avaliação e, 

estando nos conformes, será autorizado para publicação. 

III – Momento Sistematização: 

 Após conclusão da atividade proposta, faremos uma exposição 

presencial dos trabalhos realizados, dados levantados nas publicações e 

efeitos na comunidade, levando uma reflexão do que foi alcançado. É 

momento de avaliar todo o trabalho, leituras, produções, ideias e 

também traçar encaminhamentos sobre o que foi visto, as emoções, 

bem como todo processo e função da proposta, repensando como ficou 

o senso crítico do leitor. 

RECURSOS 

 Smartphone, tablet, computador, internet, livros literários, papel 40, 

cartolina, cola, tesoura, pincéis atômicos, lápis, borracha, etc. 

AVALIAÇÃO 

Considerando que o plano usa metodologias ativas, então, sugiro avaliar todo 

processo das ações desenvolvidas (escritos, vídeos, cartazes, alcances, 

repercussões) dentro da proposta estabelecida, sendo que o professor avalia a 

partipação, organização, autonomia, coletitividade e inovação; já os protagonistas 

do processo fazem uma avaliação de como foi participar e qual a relevância da 

proposta trabalhada como um todo, pontuando cada grupo, inclusive o próprio. 

MATERIAIS DE APOIO 

Como inserir a literatura no processo pedagógico?: 

https://www.somospar.com.br/como-inserir-a-literatura-no-processo-pedagogico/ 
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Importância da Literatura: https://www.youtube.com/watch?v=Enj0l4N31oo 

Sugestão de obras: https://www.pensador.com/livros_para_mudar_a_sua_vida/ 

Dicas de Marketing Digital: https://klickpages.com.br/blog/marketing-digital-dicas/ 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 

2018. 

 
GIMENES, Roseli. A SALA DE AULA INVERTIDA NA DISCIPLINA LITERATURA 

NO ENSINO PRESENCIAL. CIET:EnPED, São Carlos, maio 2018. ISSN 2316- 

8722. Disponível em: 

<https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2018/article/view/92>. Acesso 

em: 30 jul. 2021. 
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DISCURSIVIDADE E ORALIDADE COM O GÊNERO CHARGE 

Denise Santiago Feitoza1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

Este plano descreve é uma das formas de incentivar e trabalhar com a 

discursividade textual e a oralidade da turma, proporcionando a pesquisa individual 

de temas opinativos e críticos para que os alunos possam inteirar-se e 

concomitantemente expressarem suas ideias em reunião de socialização das 

ideias e análises das charges. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público – alvo: 9º ano (Ensino Fundamental) e 1º ano (Ensino Médio) 

Duração da aula: 5 aulas 

HABILIDADES DA BNCC/OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 EM13LGG303 Debater questões polêmicas de relevância social, 

analisando diferentes argumentos e opiniões, para formular, negociar e 

sustentar posições,frente à análise de perspectivas distintas; 

 EM13LGG103 Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e 

produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, 

verbais, sonoras, gestuais). 

METODOLOGIA 

1. Introdução: 

 
Atividades que estimulam a discursividade e a oralidade dos jovens, proporcionam 

a construção da identidade e formam indivíduos capazes de reconhecerem como 

agentes transformadores do seu meio, assim como possibilitam maior interação 

entre alunos e professores. 

2. Desenvolvimento: 

 
 O gênero textual charge será apresentado em videoaula e por meio de 

slides para estudo de suas características e função social na aplicativo 

google meet ou outro aplicativo que seja de fácil acesso para a turma como 

o whatsapp; 

 Cada aluno receberá individualmente uma charge, por meio de e-mail ou 

por meio de compartilhamento de mensagem na rede social 

privada,sendo que as imagens distribuídas entre a turma poderão abordar 

o mesmo tema por ângulos diferentes ou não; 

 

1 Especialista em Ensino de Língua Portuguesa – UCAM, Especialista em Gestão e Coordenação na Educação – 
UPE, Graduada em Língua Portuguesa e Suas Literaturas – UPE, http://lattes.cnpq.br/8210858320104868, 
deniafra@hotmail.com. 
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 Deverá ser realizada pesquisa investigativa para estudo da charge 

apresentada, seguindo pistas enviadas junto com a mesma, no intuito 

de ser construído umconceito e opinião do tema por cada aluno; 

 Caso mesmo utilizando as pistas os alunos não encontrarem o tema da 

charge serão apresentadas novas pistas ou a charge deverá ser trocada 

pelo professor em conversa privada com o aluno; 

 Na aula seguinte será realizada a ordem da apresentação do discurso das 

charges na roleta interativa da plataforma Wordwall com o objetivo de 

organizar de maneira democrática, ordeira e harmoniosa as apresentações 

no dia marcado para a culminância; 

 Na aula posterior pelo aplicativo Google Meet será realizada a socialização 

(culminância oral/discurso) das ideias, temas e pontos questionados nas 

charges estudadas pelos alunos. (Sugestão: caso a turma não disponha de 

acesso a esse aplicativo podem gravar vídeos ou áudios para 

apresentarem no grupo da turma em Whatsapp; 

 Durante a participação oral cada aluno sorteado deverá socializar sobre sua 

pesquisa em referência a crítica apresentada e sua opinião do assunto. 

Alunos não sorteados para a apresentação deverão participar, através de 

intervenções expressando seus pontos de vista. 

3. Sistematização: 

O encerramento da atividade dar-se-á com os agradecimentos do professor 

pelo desempenho e dedicação dos alunos, solicitando que estes respondam o 

questionário on- line da para a avaliação da atividade, bem como deverá ser 

explanada pelo educador os pontos relevantes surgidos durante o 

desenvolvimento da atividade. Com este feedback os alunos também poderão 

analisar os pontos negativos e positivos apresentados pelo professor no intuito de 

ressignificar as próximas atividades. 

RECURSOS 

 Roleta interativa; 

 Aplicativo Google; 

 Questionário eletrônico. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela professora, por meio do discurso apresentado 

pelos alunos sorteados na socialização de suas charges e como também dos 

alunos que apresentarem suas interações de acordo coma similaridade dos 

temas abordados; 

A segunda avaliação será uma autoavaliação, através de questionário eletrônico 

enviado aos alunos para que possam descrever suas dificuldades, seu 

desempenho e avaliação da própria atividade. 
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REFERÊNCIAS 

 https://wordwall.net/pt/resource/3178270/brasil 

 https://meet.google.com/ 

 https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/ 
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LETRAMENTO DIGITAL: O USO DO INSTAGRAM COMO 

POTENCIALIZADOR PARA O ENSINO- APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Gilberlânia Soares da Silva1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

Levando em consideração a língua como processo de interação, na qual 

compreende tanto a produção como a compreensão de texto, buscar-se-á 

trabalhar a prática de compreensão e produção de textos multissemióticos, 

característicos das redes sociais. Para tanto, a estratégia utilizada será o 

movimento maker, ou seja, os alunos colocarão a mão na massa para criar os 

conteúdos cujo produto final será executado na forma de memes e 

compartilhados através da rede social Instagram. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): 1ª série do Ensino Médio 

Duração da aula: 300 minutos (200 min. Síncrono e 100 min. Assíncrono) 

Área do conhecimento/componente curricular: Língua Portuguesa 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Objetivos: Refletir sobre as várias linguagens que englobam os ambientes 

digitais; 

Desenvolver o processo de escrita através de gêneros digitais; 

Analisar gêneros textuais mistos. 

 
(EM13LGG104) Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus 

funcionamentos, para a compreensão e produção de textos e discursos em 

diversos campos de atuação social. 

 
(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar textos 

escritos e multissemióticos, considerando sua adequação às condições de 

produção do texto, no que diz respeito ao lugar social a ser assumido e à 

imagem que se pretende passar a respeito de si mesmo, ao leitor pretendido, 

ao veículo e mídia em que o texto ou produção cultural vai circular, ao contexto 

imediato e sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em questão e suas 

regularidades, à variedade linguística apropriada a esse contexto e ao uso do 

conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia padrão, pontuação 

adequada, mecanismos de concordância nominal e verbal, regência verbal 

etc.), sempre que o contexto o exigir. 

 
 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino- PPGE; Graduada em Letras pela Universidade 
Federal de Campina Grande- UFCG; Docente da rede Estadual da Paraíba; 
http://lattes.cnpq.br/9919994981688338; gildaassessoria@gmail.com. 
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OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

Compreensão e interpretação, produção escrita, linguagem verbal e não 

verbal produção de textos multissemióticos utilizando imagens, vídeos, 

hiperlinks etc. Para tanto, o principal gênero desenvolvido neste plano de aula 

será o meme, por ser interativo, descontraído, dinâmico, permite o 

desenvolvimento da interpretação, além de possibilitar que os educandos 

aprendam brincando. 

METODOLOGIA 

A metodologia empregada será o movimento maker. Nesse sentido, o 

professor pode dividir a aula em momentos, síncronos e assíncronos. 

1º Momento síncrono (100 minutos): Inicialmente o professor deve 

apresentar a turma a proposta e desenvolvimento das etapas da atividade. 

Sequencialmente fazer uma explanação sobre linguagem verbal e não verbal. 

Após, o professor pode pedir para que os alunos citem exemplos de linguagem 

verbal e não verbal, cuja finalidade é que eles apresentem seus 

conhecimentos prévios do assunto abordado. Logo depois, os alunos devem 

ser convidados a seguir no Instagram algumas páginas que contemplam a 

língua portuguesa a partir de memes, como por exemplo, a gramatimemes. A 

partir da prática de letramento de leitura dos memes, deve ser feito uma 

discussão sobre o que os alunos observaram e qual a compreensão que 

tiveram em relação ao gênero, neste momento será pertinente falar sobre o 

uso da linguagem do meme e da importância de saber utilizar a linguagem 

coloquial e a linguagem da norma culta a partir do contexto e do propósito 

comunicativo. Na ocasião, espera-se que os estudantes consigam ter em 

mente as possibilidades que este gênero possibilita para o desenvolvimento 

de suas competências quanto à língua. Em seguida, o professor deve 

organizar, juntamente com a turma, o desenvolvimento da atividade 

assíncrona- sugerimos que seja uma atividade realizada em dupla. 

2º Momento assíncrono (100 minutos): Neste momento, os alunos devem 

ser orientados a criar memes. Para tanto, receberão o tema “A riqueza 

vocabular dos diversos níveis de linguagem no Brasil”. Para execução da 

atividade devem utilizar imagens da internet, ou se preferirem podem criar os 

seus próprios avatares, se escolherem por essa opção, sugerimos o uso da 

ferramenta Pixton. Este recurso é interessante por proporcionar a inclusão dos 

participantes na criação dos memes em forma de animação. Neste momento 

de criação as duplas podem interagir e contribuir com as criações dos demais, 

sendo também sugerida a opção de inserção de conversas ou momentos 

cotidianos que eles considerem importante, curioso e oportuno para virar 

meme. 

3º Momento síncrono (100 minutos): Após o processo de criação, a aula 

deve ser direcionada a socialização das produções das duplas e a avaliação 

do processo. Sendo importante retomar a discussão do que foi aprendido 
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sobre o gênero, que critérios levaram em consideração na hora da criação dos 

memes, etc. As produções devem ser divulgadas no Instagram da escola, 

sendo dessa forma, acessível para os membros da comunidade escolar e 

também seguidores externos que acompanham a rede da instituição. 

RECURSOS 

Internet; celular, computador ou tablet. App Instagram, pixton, google docs. 

Para a prática escrita é necessário o contato direto com imagens, fotos, vídeos 

curtos, animação etc. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação do professor e autoavaliação dos alunos pode ser realizada a partir 

do feedback acerca da experiência no desenvolvimento das atividades. Para 

tanto, deve ser disponibilizado um questionário através do Google docs, 

contendo no mínimo cinco questões. As quais devem considerar: 

compreensão da temática- linguagem verbal e não verbal; compreensão do 

gênero meme; organização das duplas na execução da atividade; domínio do 

conteúdo; participatividade. Através disso será observado tanto o 

desenvolvimento em relação ao conteúdo trabalhado, como, através da 

experiência dos alunos será possível avaliar o desenvolvimento do plano de 

aula, fazendo dessa forma, um círculo de melhorias contínua. 

REFERÊNCIAS 

GARCIA, Ana Luiza M.; RANGEL, Egon O. Glossário. Caminhos da escrita. 

Curso on-line de formação de professores. Programa Escrevendo o Futuro, 

Cenpec/FIS, 2013. 

https://www.instagram.com/gramatimemes/ Acesso em 17 nov. 2020. 

https://www.pixton.com/ Acesso em 17 nov. 2020. 
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AULA-OFICINA DE VLOGS - EU E MEU LUGAR 

Isana Jesus da Silva1
 

 
 

SOBRE ESTE PLANO 

Neste plano será trabalhado de forma dinâmica as técnicas para produção de 

texto, desenho com relevo e de vlogs enquanto recurso de Metodologias 

Ativas, com o objetivo de trazer para a imagem e o som a representatividade 

de sujeitos a respeito do contexto onde vivem. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): 1º ano – Ensino Médio 

Duração da aula: 2 aulas de 50 minutos síncronas, 02 aulas assíncronas. 

Área do conhecimento/componente curricular: Artes 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EM13LGG402) Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de 

língua adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero 

do discurso, respeitando os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e 

combatendo situações de preconceito linguístico. 

(EM13LGG603) Expressar-se e atuar em processos criativos que integrem 

diferentes linguagens artísticas e referências estéticas e culturais, recorrendo 

a conhecimentos de naturezas diversas (artísticos, históricos, sociais e 

políticos) e experiências individuais e coletivas. 

(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais 

em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em 

ambientes digitais. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

● Desenvolver a linguagem oral e escrita por meio de atividades de 

retomada de mémorias em convívio comunitário; 

● Criar roteiro de vlog composto por etapas estruturais, elementos 

simbólicos de cenário, cores representativas, dentre outros elementos 

cênicos para evidência do contexto relatado no texto. 

● Trabalhar em equipe, no compartilhamento e realização mútua de 

técnicas, para gravação de vlog individual. 

METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada será o portfólio reflexivo manual, em que os 

educandos criarão inicialmente um texto do tipo narrativo descritivo, com 

levantamento memorial dos elementos culturais que caracterizam o contexto 

onde vivem. Após a criação do texto, os educandos representarão a escrita 

em desenhos que será a base para construção do cenário, considerando 

seres humanos, elementos simbólicos, paisagem, etc. Após a construção do 

trabalho individualizado, serão formados os grupos para diálogo acerca dos 
 

1 Pós-graduanda em Metodologias Ativas pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF - 
E-mail: isa.jambo7@gmail.com. 
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portfólios, quando serão unidos os portifólios individuais em um só, 

estruturação da estratégia de gravação com estabelecimento de técnicas de 

criação de cada vlog. Ao final, será criado um canal no youtube para 

compartilhamento dos vídeos produzidos e os portfólios do grupo entregues 

para avaliação. O portfólico conterá capa, dedicatórias, síntese de como foi a 

vivência da aula-oficina, a síntese autoavaliativa de cada educando e terá um 

nome que represente todo o grupo. 

 
1. Introdução: 

 
● Primeira etapa (Preparação prévia, Aula 1) 

Será tocada a música regional “Lamento Sertanejo” de Dominguinhos 

no ambiente e alguns elementos simbólicos do sertão. 

Sensibilização: 

 
Receberão uma folha de papel A4 para escrita do texto narrativo descritivo 

com o tema “Eu e o Meu lugar”. Nele cada educando poderá retratar o seu 

contexto e criar uma história, seja ela um romance, uma cena um conto, uma 

crônica ou uma fábula. 

 
2. Desenvolvimento: 

 
● Segunda etapa (Aula 2 e 3) 

Após a criação textual, cada educando fará a representação imagética de 

sua narrativa, com detalhamento de elementos simbólicos para máxima 

aproximação da realidade por ele vivenciada. Poderá levar seu trabalho para 

casa para acrescentar mais informações que achar relevante para o texto e 

para o desenho, que poderá ser reproduzido com uso de outros recursos 

materiais, para criação de relevo ou efeitos diferenciados. Também serão 

convidados a trazer na aula seguinte os elementos pertinentes ao contexto 

esboçado para comporem o cenário de seu vloger, bem como ensaio da 

oralização do texto produzido, a ser gravado após leitura e exposição das 

obras para os colegas da turma, último ensaio antes da gravação. 

 
Sistematização: 

 
● Quarta etapa (Aula 4) 

 

Os trabalhos serão apresentados oral e demonstrativamente, oportunidade 

em que poderão ser tecidos comentários dos colegas da turma a cada um 

dos trabalhos produzidos, esta etapa, a crítica ao trabalho dos colegas, 

também será avaliada. Após este momento, serão formados grupos por 

meio   de   sorteio   e   estarão   se   ajudando   em   possíveis   ensaios 
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complementares, gravação, rendeirização, edição e para a publicação do 

vloger. Concluídos os trabalhos, serão entregues à professora, que fará a 

publicação no canal do youtube. 

Em virtude do uso da imagem dos jovens, será assinado termo de 

autorização pelos responsáveis, antes dos vídeos serem publicados no 

youtube. 

RECURSOS 

Lápis, papel A4, lápis de cor, tinta, papéis coloridos, cola, tesoura. 

Música: Lamento Sertanejo de Dominguinhos 

Celulares pessoais ou câmeras da escola 

Laboratório de Informática 

AVALIAÇÃO 

 
A avaliação será qualiquantitativa, considerando a autonomia, criatividade, 

organização, personalização do trabalho de cada educando e também na 

relação com o grupo e com as técnicas de produção do vlog. 

 
Educando não alcançou as habilidades nas atividades, 

dificuldades na integração. 

Educando conseguiu compreender os conteúdos estudados, 

porém apresentou dificuldades na interação. 

Educando conseguiu correlacionar todas habilidades requeridas 

nas atividades propostas. 

REFERÊNCIAS 

BACICH, L.; TANZI NETO, A.e TREVISANI, F. de M. Ensino Híbrido: 

personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015. 

PALÁCIO, Maria Augusta Vasconcelos; CIANNELLA, Diana; STRUCHINER, 

Miriam. Narrativas digitais e aprendizagem: um panorama a partir do 

ensino em saúde. Recis – Revista Eletrônica Comunicação, Informação e 

Inovação em Saúde, 2017. 

CESÁRIO, Juleandrea Bido; RIBEIRO, Mara Regina Rosa; DIAS, Renon 

Bruno Fernandes; ROTHEBARTH, Alexandra de Paula; LIMA, Luciana 

Portes de Souza. Portfólio reflexivo com estratégia de avaliação 

formativa. Revista Baiana de Enfermagem, Salvador, 2016. 

NETO, Izaías Serafim de Lima; QUEIRÓS, Francimeire Cesário de Oliveira. 

Sob o olhar de Bakhtin: o gênero discursivo vlog confessional. 

VERBUM – Caderno de Pós-graduação da PUC – SP, 2018. 
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O FANTÁSTICO MUNDO DOS DINOSSAUROS: O QUE QUEREMOS 

DESCOBRIR SOBRE ELE? 

Jaina de Sousa Ribeiro1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

 

A narrativa e a cooperação serão uma constante na realização do plano, visto que 

as crianças (5 anos) aprendem mais significativamente quando as histórias estão 

presentes, quando os animais se tornam personagens, quando há a ludicidade dos 

jogos. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: Grupo 5 (Educação Infantil) 

Duração: 6 aulas de 60 min. 

Campo de experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação, Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por 

meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras 

formas de expressão. 

(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes 

de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

 

Época dos dinossauros. Tipos de dinossauros. Animais carnívoros e herbívoros, 

fontes de pesquisa. Paleontologia. Letras, sílabas e palavras. 

METODOLOGIA 

1. Introdução: 

O QUE SABEMOS SOBRE OS DINOSSAUROS? 

A professora, com todos os alunos sentados em círculo e apresenta a caixa 

da novidade, a qual tem um dinossauro de brinquedo. Após criar muita 

expectativa sobre o que pode ter dentro da caixa, está apresenta o 

dinossauro. Depois que o brinquedo tiver circulado de mão em mão. A 

professora com alguns questionamentos, como: O que vocês sabem sobre 

os Dinossauros? O que vocês têm curiosidade de saber sobre esses 

animais? Onde a gente pode pesquisar? (A professora estará organizando 
 

1 Especialista em Alfabetização e Letramento (UFBA) e em Desenvolvimento Infantil (Univasf), Graduação em 
Letras Português (Uespi), Pedagogia (Uninter), Professora da Rede Municipal de Feira de Santana – BA. CV: 
http://lattes.cnpq.br/9339006337500154. E-mail: jsribeiro5@gmail.com 
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as respostas e opiniões das crianças num cartaz que ficará na sala ao longo 

de toda a sequência didática). 

Em seguida, a professora, com uso de um notebook, convida as crianças a 

buscarem um vídeo na internet o qual traga uma pequena notícia sobre 

descobertas de fósseis no Brasil. A professora deixa que as crianças 

escolham o vídeo que desejam assistir. (Sugestão de vídeo: Paleontólogos 

encontram fósseis de dinossauros no Cariri - 

https://globoplay.globo.com/v/3672351/). 

Após o vídeo, abre espaço para que as crianças possam debater sobre o 

que chamou a atenção delas no vídeo. 

Em seguida, a professora diz: O QUE ACHA DE BRINCARMOS DE 

PALEONTÓLOGOS? Mas para isso precisamos entender mais sobre o 

trabalho dos paleontólogos e como eles realizam suas pesquisas. 

 
2. Desenvolvimento: 

Etapa 1: COMO ESCAVAR UM FÓSSIL? 

Através do aplicativo MERCE EXPLORER, a professora convida dos 

estudantes a visualizarem como funciona a escavação de uma rocha 

(realidade aumentada). Logo depois, a professora deverá criar na sala de 

aula o CANTINHO DA ESCAVAÇÃO e para isso fará previamente a 

seguinte experiência: 

Confeccionar fósseis usando massa de modelar cristalizada. Encontra 

receita em: https://www.youtube.com/watch?v=VlRxlgRTw3M 

Com essa massa, a professora fará os ossos de um dinossauro 

(BRANQUIOSSAURO) e deixará enterrados no cantinho da escavação 

(lona para forrar o chão e areia). ATIVIDADE COOPERATIVA: As crianças, 

em pequenos grupos, terão o direito de escavar ao menos dois ossos cada 

uma. Em seguida, no meio da sala, montarão sob a supervisão da 

professora o esqueleto do dinossauro encontrado (farão uma espécie de 

quebra-cabeças). Depois de montar o esqueleto, a professora lançará um 

novo desafio: descobrir o nome do Dino, a época em que ele viveu, do que 

se alimentava, quantos Quilos pesava. A professora vai anotando a ficha 

técnica do dinossauro na lousa (como escriba da turma). Através do 

aplicativo DINOSAR 3D AR as crianças conhecerão em 3D (projetado num 

telão na sala de aula), outros tipos de dinossauro. 

Etapa 2: COMO NASCIAM OS DINOSSAUROS? 

A professora iniciará a aula perguntando a turma se eles sabem como nasciam os 

dinossauros. Após a escuta das hipóteses das crianças, assistir com as crianças 

o seguinte vídeo: De Criança Para Criança - "O Ovo e os Dinossauros" Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=KeJ3LxqODEU 

 
Etapa 3: QUEM SÃO OS DINOS DE HOJE? 
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Através de uma atividade xerocopiada, escrita as crianças deverão responder: 

Como se escreve a palavra DINOSSAURO? Qual a Letra Inicial? Quantas letras 

tem a palavra? (Fazer a decomposição da palavra em sílabas e letras). 

 
JOGO CAÇA-PALAVRAS DOS DINOS DE HOJE: a professora confeccionará 5 

tabuleiros com tampinhas de garrafa e papelão. Dentro das tampinhas colocará 

sílabas que compõem nomes de animais que são considerados parentes dos 

dinossauros. Serão três jogadores por tabuleiro. Vence o jogo quem encontrar o 

maior número de palavras. 

 
Conclusão (feedback da turma): 

 
 

Retomar o cartaz sobre o que as crianças já sabiam sobre os dinossauros. 

E agora, as nossas questões foram respondidas? O que descobrimos sobre os 

dinossauros? Tem alguma pergunta ainda ser respondida? Vamos fazer o 

SEMAFORO DO APRENDIZADO? A professora organiza a turma em roda e no 

meio coloca os pregadores com as carinhas e na parede coloca o semáforo. 

Na BOLA VERMELHA, as crianças colocarão um pregador com a CARINHA DE 

NÃO GOSTEI e dirão o que não gostaram durante o desenvolvimento das aulas. 

Na BOLA AMARELA é aquilo que talvez precisemos aprofundar mais, pois a 

criança não tenha entendido ou vai sugerir para a professora fazer em outras 

aulas. Na BOLA VERDE (carinha feliz) é aquilo que gostamos muito, coisas que 

aprendemos ao longo das aulas e que gostaríamos de fazer novamente. 

RECURSOS 

Celular, vídeos, aplicativos: MERCE EXLORER e o DINOSAR 3D AR (disponíveis 

no Play Store), Datashow, brinquedo de dinossauro Rex, massa de modelar, 

cantinho da escavação na sala, livro da história infantil O BRANQUIOSSAURO, ovo 

de galinha cozido, corantes de bolo (anilina), pregadores de roupa, E.V.A, cola, 

tampinhas de garrafa pet, papelão. 

AVALIAÇÃO 

 

Ao longo da execução da sequência de atividades, a professora irá registrando o 

progresso de cada estudante seja por meio de fotos ou de gravação de vídeos das 

participações, seja por meio da observação de como cada criança se manifesta e 

interage nas atividades fazendo registros escritos. Com base nos dados coletados 

perceberá os avanços dos alunos ao longo do trabalho. Ao final, poderá 

confeccionar um portfólio da turma. 

REFERÊNCIAS 

DINOSSAUROS, OS GIGANTES DA TERRA. Coleção de histórias da editora 

Brasil Leitura, 2017. 

OBIOIS; SUBI, Anna e. Branquiossauro: Um dinossauro grandalhão. São Paulo: 
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Ciranda Cultural, 2011. 

Obs.: Algumas atividades deste plano só serão possíveis no formato presencial 

(pós pandemia). 
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VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E ADEQUAÇÃO AOS SEUS CONTEXTOS DE USO 

Maria Leandra Brandão Santos1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

Este plano de aula é destinado para turmas do 9° ano do ensino fundamental 

II e traz a abordagem da temática variação linguística. Aqui o leitor encontrará 

as habilidades para o objeto de aprendizagem em consonância com a BNCC, 

a descrição detalhada de como utilizar as metodologias ativas (ensino hibrido 

e sala de aula invertida), os recursos utilizados e sugestões de avaliação. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): 9° Ano – Ensino fundamental II. 

Duração da aula: 300 minutos (200 min. Síncrono e 100 min. Assíncrono) 

Área do conhecimento/componente curricular: Língua Portuguesa. 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
(EF69LP52) Representar cenas ou textos dramáticos, considerando, na 

caracterização dos personagens, os aspectos linguísticos e paralinguísticos 

das falas (timbre e tom de voz, pausas e hesitações, entonação e 

expressividade, variedades e registros linguísticos), os gestos e os 

deslocamentos no espaço cênico, o figurino e a maquiagem e elaborando as 

rubricas indicadas pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e da 

exploração dos modos de interpretação. 

(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma- 

padrão e o de preconceito linguístico. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

✔ Variação linguística e adequação aos seus contextos de uso; 

✔ Preconceito linguístico; 

✔ Normas linguísticas de prestígio, inclusive a norma-padrão, como 

variedades sociais entre outras, e as circunstâncias particulares em 

que são requeridas; 

✔ Adequabilidade da linguagem. 

METODOLOGIA 

A metodologia a ser empregada nessa aula será o Ensino hibrido e a sala de 

aula invertida. Nesse sentido, o professor pode dividir a aula em dois 

 

 
1 Graduada em Letras e em Pedagogia, Pós-graduada em Gestão Pública e Avaliação Educacional. 
Professora da rede municipal de ensino na cidade de Cícero Dantas e coordenadora pedagógica da rede 
Estadual de ensino da Bahia, lotada no município de Cícero Dantas. Lattes: CV: 
http://lattes.cnpq.br/7113514044921037, e-mail: Leandra.brandao@yahoo.com.br. 
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momentos, síncrono (tempo sala de aula) e assíncrono (tempo em 

casa/biblioteca/laboratório). 

 
 1º Momento síncrono (100 minutos): Neste momento o professor fará 

uma exposição do conteúdo na lousa (quadro-branco) de forma didática 

para facilitar a compreensão do conteúdo. Após, o professor pode abrir 

espaço para um breve diálogo com os alunos com a finalidade de trazer 

exposições reais de vivências em situações explícitas de preconceito 

linguístico, afim de aguçar o interesse da turma pela temática e 

identificar os conhecimentos prévios da turma. Logo depois, organizará 

juntamente com a turma, as etapas das atividades que serão 

desenvolvidas no momento assíncrono (em pares) pelos alunos. Em 

seguida, o professor pode propor vivências que levem os estudantes a 

pensar as particularidades da linguagem em relação às situações 

comunicativas, aos interlocutores, e ao gênero em uso/circulação e 

buscar a compreensão das origens e causas do preconceito linguístico 

e qual o papel de cada cidadão para evitar esse tipo de preconceito, 

através de estudos de caso, socializado aos grupos, formandos 

anteriormente. 

 
 2º Momento assíncrono (100 minutos): Serão realizadas atividades que 

coloquem em prática as discussões vivenciadas no momento síncrono. 

Os alunos serão orientados a realizar uma pesquisa, cada grupo ficará 

responsável em conhecer as particularidades da língua em uma 

determinada região do Brasil. Sugerimos que o professor, de forma 

democrática realize um sorteio entre os grupos. Em seguida, os grupos 

elaborarão estratégias de conscientização e combate ao preconceito 

linguístico existente na sociedade. 

 
 3º Momento síncrono (100 minutos): A aula deve ser direcionada a 

socialização dos trabalhos elaborado pelos grupos, nessa etapa da 

atividade, o professor pode organizar uma “feira das regionalidades” e 

socializar os trabalhos, juntamente com os alunos, para outras turmas 

da escola. A etapa final da aula pode ser reservada a realização da 

avaliação do professor e a autoavaliação dos grupos, por meio das 

rubricas de aprendizagem sugeridas na seção de material de apoio. 

RECURSOS 

● Livro didático 

● Pincéis coloridos para quadro-branco 

● Lousa (Quadro Branco) 

● Textos impressos 

● Slides 

● Caderno de anotação 
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● Canetas 

● Marcadores de texto 

● Datashow 

● Notebook 

● Internet 

AVALIAÇÃO 

Através de atividades que promovam a autoavaliação dos pares e do 

professor, para isso, pode ser utilizado as rubricas de aprendizagens 

aposentadas na sessão de apoio. 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível 

em: https://bit.ly/34cVJRY. Acesso em: 11 de dez. 2020. 

 
GAROFALO, Débora. Como avaliar o ensino criativo e inovador? Conheça a 

avaliação por rubrica e saiba como usá-la para avaliar seus alunos. Nova 

Escola., 2018. Disponível em: https://bit.ly/38amO9z. Acesso em: 14 de dez. 

2020. 

 
ORMUNDO, Wilton; SINISCALCHI, Crisitane. Se liga na língua: leitura, 

produção de texto e linguagens. - 1. ed - . São Paulo: Moderna, 2018. 

 
QUEIROZ, L. Nóis mudemo, por Fidêncio Bogo. 2014. Disponível em: 

<https://bit.ly/2INMXlI>. Acesso em: 14 de dez. 2020. 

MATERIAIS DE APOIO 

Rubricas de aprendizagem2
 

 Compreensão 

da temática – 

variação 

linguística 

emprego em 

diferentes 

contextos: 

 

 

 

 Entendimento 

do tema 

preconceito 

linguístico: 

 
 

 

 
 
 

2 Emoticons disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/13029/como-avaliar-o-ensino-criativo- 
e-inovador 
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 Domínio do 

conteúdo; 

clareza na 

exposição e 

organização 

de ideias 

 
 

 

 

 Os pares 

Organizou de 

forma 

satisfatória as 

etapas das 

atividades: 
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GAMIFICAÇÃO EM SALA DE AULA, METODOLOGIAS ATIVAS E 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 
Mariene de Oliveira Macedo1

 

 
 

SOBRE ESTE PLANO 

Um dos espaços virtuais mais utilizados, principalmente entre a juventude em idade 

escolar, tem sido os jogos digitais. Por esse motivo, nos últimos anos o jogo digital 

tem se tornado um novo campo de estudo, o qual tem como fundamento a premissa 

de que estes são extremamente estimulantes. Os jogos têm um alto potencial de 

interatividade, por isso, com eles, é possível aproximar o aluno do conteúdo a ser 

aprendido, facilitando a criação de um processo imersivo. Diante desse potencial, o 

plano prima pelas metodologias ativas, em especial, a gamificação e aprendizagem 

colaborativa. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): Alunos do 9º ano 

Duração da aula (especificar tempo síncrono e tempo assíncrono): 10 aulas sendo 

5 aulas de 50min (síncrona) e 5 aulas de 50min (assíncrona) 

Campo de experiência: Ensino Fundamental II 

Área do conhecimento/componente curricular: Linguagem/Língua Portuguesa 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Objetivo de Aprendizagem 

 
 Explorar a gamificação como um recurso interdisciplinar em sala de aula para 

favorecer a aprendizagem; 

 Enriquecer o vocabulário a partir de novos verbetes encontrados nos jogos; 

 Interagir com os colegas para atingir um objetivo comum desenvolvendo a 

habilidade leitora. 

 
Habilidades BNCC 

 
(EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de 

divulgação científica – texto didático, artigo de divulgação científica, reportagem de 

divulgação científica, verbete de enciclopédia (impressa e digital),... e os aspectos 

relativos à construção composicional e às marcas linguística características desses 

gêneros, de forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de 

textos pertencentes a esses gêneros; 

 

 
1 Mariene de Oliveira Macedo, graduada em Letras (UNEB) e Normal Superior (UNOPAR), pós-graduada em 

Gestão de Pessoas e Relacionamentos Humanos (REALIZA) e Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (FAMART), 

Especialista em Tecnologias e Educação Aberta e Digital (UFRB) e Inclusão e Diversidade na Educação (UFRB). E- 

mail: mariene.marymacedo@gmail.com. http://lattes.cnpq.br/3145981085197195 
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(EF69LP36) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do 

conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigos de divulgação 

científica, verbete de enciclopédia, (...) considerando o contexto de produção e as 

regularidades dos gêneros em termos de suas construções composicionais e estilos. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

 
 Gênero Textual Verbete de Dicionário/ Glossário; 

 Leitura; 

 Produção textual. 

METODOLOGIA 

O plano foi elaborando tendo em vistas as metodologias ativas abaixo: 

 Gamificação; 

 Ensino Híbrido; 

 Aprendizagem colaborativa. 

 
1º DIA (2 aulas) 

 O Professor explicará através do Google Meet para os alunos o conteúdo TEXTOS 

INJUNTIVOS, focando em verbetes e Glossário (característica do gênero, para que 

serve, onde é encontrado) usando para ilustrar os slides disponíveis em 

https://www.colegiogeracao.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Literatura- 

Verbete.pdf 

 Questionamentos através de uma enquete para saber quais os jogos digitais que 

eles mais interagem e como funcionam com o intuito de propor uma atividade 

(gincana) envolvendo um jogo digital de Língua Portuguesa; 

 Explicação para os alunos da diferença entre jogo e gamificação para que 

entendam a importância da gamificação no processo de ensino-aprendizagem; 

2º DIA - (2 aulas) 

Explicação pelo professor sobre o jogo escolhido PALAVRA GURU (funcionamento, 

premiação, dificuldades) e sobre o produto final da gincana que será a construção de 

um glossário: 

 Orientação de como baixar o jogo (o mesmo funciona sem internet); 

 Divisão da turma em equipes virtual com a mesma quantidade de 

componentes; 

 Explicação de como fazer o glossário no aplicativo Evernote; 

 Explicação das duas tarefas da gincana. 

1ª tarefa - os alunos durante 10 dias farão uso do jogo e ao final vencerá a equipe 

que obtiver o maior nível analisando todos os componentes; 

2ª tarefa – assim que surgir uma palavra desconhecida pelas equipes eles registrarão 

a mesma em um cartaz e mostrará no dia da aula (para aqueles que não têm acesso 

à internet no dia a dia ) ou no aplicativo 

https://www.evernote.com/shard/s672/sh/2e743101-ed0c-8797-a82d- 
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ebb8d1e102ac/6db3f74d9aaf0dc410b455ca5afac92b com o seu respectivo 

significado formando assim um glossário. 

3º ao 9º DIA (5 aulas) 

 Acompanhamento pelo professor do desenvolvimento dos alunos e do 

cumprimento da atividade proposta (jogo) através do Google Classroom e 

WhatsApp; 

 Acompanhamento do glossário e comentários sobre as palavras elencadas 

atentando para os aspectos linguísticos pelo Evernote e WhatsApp. 

10º DIA (1 aula) 

 Apresentação dos glossários pelas duas equipes pelo google met expondo o 

cartaz através de fotos para os que não tem acesso à internet e através do 

aplicativo; 

 Relatos de experiências dos alunos ao fazerem uso do jogo para produzir um 

glossário; 

 Autoavaliação pelos alunos sobre o jogo com emotions (gostei, amei e odiei) no 

padlet através do link https://padlet.com/marienemarymacedo/2lrvt8gkc7aqlmvo 

 Informação sobre a premiação da equipe vitoriosa (medalha) posteriormente pegar 

na escola evitando aglomeração. 

RECURSOS 

Aplicativos (Palavra Guru), cartolina, pincel atômico, o google meet, padlet, evernote 

e o WhatsApp. 

AVALIAÇÃO 

 Autoavaliação pelos alunos sobre o jogo com emotions ( gostei, amei e odiei) no 

padlet através do link https://padlet.com/marienemarymacedo/2lrvt8gkc7aqlmvo 

 Apresentação do glossário (produção) 

 Relatos de experiências 

 Preenchimento de um formulário através do Google forms sobre os textos injuntivos 

e sobre o aplicativo Palavra guru. 

REFERÊNCIAS 

ALVES, Lynn; COUTINHO, Isa de Jesus (Org.). Jogos digitais e aprendizagem: 

fundamentos para uma prática baseada em evidências. Papirus: São Paulo, 

2016. 

HUIZINGA, H. Homo Ludens. O jogo como elemento da cultura. São Paulo: 

Perspectiva, 2005. 

http://heypeppers.com.br/blog/dicas-praticas-de-como-aplicar-a-gamificacao-em- 

sala-de-aula Acesso em 21.jan.2021 

https://www.colegiogeracao.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Literatura- 

Verbete.pdf Acesso em 21.jan.2021 
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PERSONAL PRONOUNS – “PRONOMES PESSOAIS” - AULA REMOTA EM 

TEMPO DE PANDEMIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE 

Élida Rafaene Gomes Rodrigues1 
 

SOBRE ESTE PLANO 

Em tempos de pandemia os desafios são muitos, mas com uma dose de 

criatividade somada ao uso das tecnologias, as aulas podem se tornar mais 

atrativas e o objeto do conhecimento pode chegar de forma mais dinâmica e 

leve. Assim, nesse plano de aula será explanado o objeto de conhecimento 

por meio da música e de games, que após um teste diagnóstico foi percebido 

a necessidade de ser melhor trabalhado, os pronomes pessoais. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

 

Público alvo (série/segmento): 6º ano dos Anos Finais ou mesmo para 

iniciantes no estudo de Língua Inglesa. 

Duração da aula: Tempo síncrono: 90 min 

Campo de experiência: Ensino Fundamental/ Anos Finais 

Área do conhecimento/componente curricular: Ensino Fundamental e médio 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Objetivo de Aprendizagem: Lembrar, compreender e aplicar os pronomes 

pessoais em inglês. 

(EF06LI01PE) - Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando 

iniciativa para utilizar a língua inglesa, de acordo com a situação 

comunicativa proposta. 

(EF06LI05PE) - Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e 

de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características 

relacionadas a gostos, preferências e rotinas. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

Personal Pronouns – Pronomes Pessoais 

METODOLOGIA 

 
 
 

1 Mestranda na Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares – 
(PPGFPPI/UPE). Graduada em Licenciatura em Letras Inglês e suas Literaturas pela Universidade de 
Pernambuco – (UPE) e Graduada em Administração pela Universidade Federal do Vale do São Francisco 
–(UNIVASF). Professora dos Anos Finais em Língua Inglesa no Município de Petrolina – PE. Currículo 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3087439512808277. E-mail: big1elida@yahoo.com.br. 
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A aula será síncrona, começando primeiro pelo Google Meet e depois pelo 

grupo dos alunos no whatsapp. 

1. Nos primeiros 10 minutos da aula, pelo google meet, será realizada a 

acolhida dos alunos, cumprimentando-os, em seguida apresentando o 

objeto e o objetivo da aula; (10 min) 

 
2. Como existem alunos que não estarão na aula síncrona e depois vão 

consultar o grupo do whatsapp para saber o conteúdo e as atividades que 

serão passadas na aula, então, será enviada a agenda do dia para o 

grupo do whatsapp, que descreve breve e objetivamente o que será 

trabalhado no dia, também será realizada a leitura com os alunos que 

estão ali no momento síncrono; (10 min) 

 
3. Na aula anterior, foi passado um para casa, atividade 7 da sequência 

didática então, será preciso retomar a atividade corrigindo-a com todos, 

uma atividade que envolve a habilidade (writing and reading), 

posteriormente, um curta de quase 7 minutos será também enviado ao 

grupo para que os demais possam ter acesso a explicação da correção. 

(15min); 

 
4. Após a correção, a letra da música ―Dance Monkey‖ será 

encaminhada em arquivo word e pdf, bem como a música - nela alguns 

pronomes pessoais foram extraídos para que ao ouvir a música os alunos 

possam completá-la -   então, serão enviados no grupo do whatsapp com 

as orientações para que eles completem as lacunas com os pronomes 

pessoais. Antes do término da aula será enviado também para o grupo a 

correção com a tradução e o vídeo oficial da música. Para a execução 

dessa atividade (eles terão que baixar e imprimir se tiver como, ou abrir no 

computador ou num app do celular, ouvir a música e completar). 

 
A partir daqui nos despedimos do Google Meet e seguimos ainda no modo 

síncrono pelo grupo de whatsapp e eles já ficarão cientes que teremos 

games, assim, será determinado um tempo de (25 min); 

 
5. Ao passar o tempo estipulado, a próxima atividade será iniciada em 

forma do game wordwall, por meio de um link, todos os alunos terão 

acesso a estourar os balões corretos conforme a tradução de trechos da 

música ―Dance Monkey‖, para que todos possam conferir o game, o link 

encontra-se nas referências bibliográfica. (12min); 

 
6. Pelo whatsapp, o professor consegue interagir com os alunos e saber 
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como eles se saíram, até porque no wordwall eles vão acumulando pontos 

e pulando de fase nesse jogo do estourar balões, mas o próximo passo da 

aula será a verificação de aprendizagem, que será na verdade mais um 

game em forma de quiz e resultará na avaliação do professor, trata-se de 

um quizz que o aluno jogará no modo assíncrono, podendo ser síncrono 

também e com todos juntos, mas a preferência para esse momento é que 

eles joguem no tempo deles, individualmente. O quizz refere-se a 12 

questões voltadas ao uso dos pronomes pessoais, o próprio game 

determina um tempo de 20s para a resolução de cada questão. O link do 

game será encaminhado para o grupo de whatsapp. (12min); 

 
Obs: o link está nas referências, mas o quizz gratuito determina um tempo 

para que o game fique aberto para ser jogado, mas como o arquivo criado 

intitulado ―Personal Pronouns‖ gerado por mim no modo público fica 

disponível para consulta, assim, todos podem se cadastrar no quizz e 

visualizar. 

 
7.   Hora da chamada, o passo final agora é de fechamento da aula, saber 

o que eles mais gostaram, o que precisa melhorar e nesse aspecto, pelo 

grupo de whatsapp em forma de podcast será dado esse fechamento e 

agradecimentos aos alunos pela presença e participação. Nesse momento 

também será reafirmado o objetivo da aula e por meio do google form, o 

link será encaminhado ao grupo para que todos coloquem sua presença e 

observação no campo da chamada. Marcarão de 1 até 5 no formulário a 

questão que indica até onde cada um conseguiu alcançar o objetivo da 

aula dada e trabalhada nesse dia. Em seguida há um espaço para maiores 

sugestões. Assim, o professor receberá o feedback e poderá fazer as 

correções/adequações necessárias ao seguimento das aulas. 

RECURSOS 

- Canal Google meet; 

-Whatsapp; 

-Sequência Didática em pdf; 

- Letra de música em pdf; 

- Links de ferramentas de games utilizados como metodologias ativas. 

AVALIAÇÃO 

 

Como essa 5ª (quinta) aula era um fechamento e revisão ao mesmo tempo 

do trabalho que vinhamos realizando durante quatro aulas, fazendo uso da 

sequência didática por mim elaborada (apesar do foco nas habilidades da 

BNCC e no objeto de estudo ―Personal Pronouns‖), nessa sequência 
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conseguimos trabalhar as quatro English Skills (quatro habilidades). Então, 

nessa 5ª aula a avaliação realizada pelo aluno será a letra da música, que ao 

ouvir e buscar completar com os personal pronouns, eles se auto desafiarão. 

Será encaminhado também no mesmo dia, a tradução e ao lado a correção 

para que eles saibam como se saíram no processo. Já a avaliação realizada 

por mim, professora, será em forma do quizizz em que ao jogar, eles também 

passarão por uma verificação de aprendizagem. Uma forma de avaliação 

leve e que eles se divertem muito. 

REFERÊNCIAS 

Game elaborado no Wordwall - https://wordwall.net/play/7131/612/806 

Quiz gerado no programa Quiziz (o programa determina um tempo para esse 

quiziz ficar aberto – por isso ao clicar no link, ele pode informar que já foi 

fechado) https://quizizz.com/join?gc=20433908 

Presença gerada no google form e url encurtada no site do gg.gg. 

http://gg.gg/n48ee 

Letra da música e tradução (Dance Monkey de Tones and I) 

https://www.vagalume.com.br/tones-and-i/dance-monkey-traducao.html 
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O CONTO GRIÔ MEDIADO POR UMA METODOLOGIA ATIVA NA EJA 

Rossival Sampaio Morais1
 

 
 
 

SOBRE ESTE PLANO 

Os contos são uma tipologia textual que possibilita uma grande variedade de 

transposições didáticas, favorecendo envolver leitura, escrita, aspectos 

gramaticais, recontos entre outros. O direcionamento aqui está em incluir o 

aporte tecnológico, ferramentas como whatsApp, o microfone do celular e o 

formulário/questionário do google na construção dessa transposição. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público-alvo: Alunos do Tempo de Aprendizagem III (TAP III) 

Duração da aula (especificar tempo síncrono e tempo assíncrono): 01 hora/aula 

cada. 

Campo de experiência: Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

Área do conhecimento/componente curricular: LÍNGUA PORTUGUESA/ Ensino 

Fundamental 

SABERES DA EJA 

LP5- Reconta narrativas literárias, mantendo os elementos constitutivos do texto 

trabalhado, com autonomia. 

LP 9- Lê para localizar informações no texto e realiza inferências, com 

autonomia. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

 Leitura 

 Oralidade 

 Escrita 

METODOLOGIA 

1. Introdução: 

Baseado na metodologia de Sala de Aula Invertida, todos os alunos receberão 

uma cópia do conto griô", disposição prévia que dialoga com o que VALENTE 

(2014) afirma sobre o fato dos materiais de estudo serem disponibilizados com 

antecedência para que os estudantes acessem, leiam, conheçam e entendam 

os conteúdos propostos. 

Acreditamos que dessa forma, o autor evidenciará o uso da técnica, que será 

complementada com a produção dos podcasts a posteriore. 

O procedimento está relacionado ao princípio da sala de aula invertida enquanto 

metodologia ativa e traz a possibilidade de o aluno ser o centro da própria ação, 

e se emoldura à medida em que o aluno da Eja, no seu tempo, desperta a 

autonomia e age para a construção de significados. 

Desta maneira, Moran (2014) acerca dessa metodologia ativa reforça: 
 

1 Pedagogia (UNEB), Letras (FTC) e Graduando em Biblioteconomia (UFBA), Coordenador Pedagógico e 
Professor      pelas      redes      de       Lauro       de       Freitas       e       Salvador       respectivamente, 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9156826922392549, E-mail: ita.morais@hotmail.com. 
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Considera a sala de aula invertida um dos modelos mais 

interessantes da atualidade para mesclar tecnologia com 

metodologia de ensino, pois concentra no virtual o que é 

informação básica e, na sala de aula, atividades criativas 

e supervisionadas, uma combinação de aprendizagem por 

desafios, projetos, problemas reais e jogos. 

Em frente a essa mesclagem, a entrega das cópias do conto “Conto das três 

mulheres que se chamavam Paciência, Discórdia e Riqueza” do mestre Didi, de 

forma prévia num grupo de WhatsApp da turma, facilitará a leitura prévia e maior 

interação com o conto. 

Em outro momento, em sala de aula, o texto será reapresentado de forma 

escrita e serão realizadas algumas mediações prévias, a saber: Que gênero 

textual se trata? Quais as características que o tipificam como narrativo? Existe 

um tempo preciso em que passa o conto? Ao ler o conto podemos inferir a qual 

cultura pertence o referido conto? Como eram as mulheres apresentadas no 

conto? Qual a postura de Orumilà perante a situação descrita no conto? 

Por fim, uso do celular se apresentará como uma condição favorável, haja vista 

que a presença deste dispositivo é cada dia mais frequente entre os alunos da 

EJA, e possibilitará que repensemos de forma coerente procedimentos de 

sistematização/mediação do conhecimento por parte do professor, assim como 

se reflita a realidade do alunado. 

Assim torna-se necessária a revisitação de nossas práticas e de nossos 

conhecimentos acerca dos diversos dispositivos: notebooks, celulares e seus 

aplicativos, câmera, whatsApp dentre outros. Acerca do conhecimento docente 

Luckesi (1992) reforça este é considerado a partir do entendimento da realidade, 

portanto, este deve ter a preocupação de, além de conhecer os espaços 

teóricos, compreender de forma reflexiva o ambiente sociocultural para, 

posteriormente, viabilizar a aprendizagem. 

 
2. Desenvolvimento: 

● I Momento: Breve apresentação/mediação em torno do conto 

(Qual gênero se trata? Qual a origem do conto? Quem são os 

envolvidos? Qual o desfecho da estória? Entre outros. Dividiremos 

a turma em equipes com 4 alunos e registro do reconto por escrito 

em seus respectivos cadernos, em seguida após disposição dos 

celulares em sala, os alunos serão direcionados a gravar um áudio 

(Podcast) onde se identificarão e construirão seus recontos de 

forma oralizada e participativa com os microfones de seus 

aparelhos celulares. 

3. Sistematização: 

A partir da disposição das narrativas orais dos alunos no grupo de 

WhatsApp, estes serão avisados através da mediação docente de forma 

prévia, será disponibilizado um formulário/avaliativo que constarão 

questões pertinentes ao conto griô em questão. 
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Após a resolução das questões envolvendo o conto, o docente ganhará 

subsídios para readequar suas intervenções em sala de aula, uma vez 

que este link de acesso ao questionário será posto preferencialmente às 

vésperas de um fim de semana e para que o aluno tenha condições de 

acessá-lo com atenção. 

RECURSOS 

 Celular 

 Caderno 

 Conto em folha de papel(impresso) 

 Formulário/ Questionário (Google forms) 

 WhatsApp 

AVALIAÇÃO 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem é etapa de relevância em todo 

processo educativo, seja ele remoto, de natureza híbrida ou presencial. Desta 

forma o seu caráter contínuo e participativo é o cerne do processo. Para 

Hoffmann (2003), a avaliação, enquanto mediação significa encontro, abertura 

ao diálogo, interação. Desta maneira, o uso do Podcast se apresenta como uma 

maneira inovadora e atraente nos processos de interação na educação de 

jovens e adultos. 

Rubricas de Aprendizado (em relação à produção escrita e oral do podcast) 

Pontos a serem 

observados 

Observador Envolvido Construtor 

Relação 

interpessoal 

Pouca 

participação e 

pouco 

envolvimento 

com o grupo e 

com a 

atividade. 

Participou de uma 

etapa, (seja apenas na 

escrita, ou apenas 

oralmente) mas não 

interagiu de forma 

plena. 

o aluno participou de 

forma plena, seja 

sugerindo, propondo e 

dialogando com os 

colegas de forma oral, 

através da escrita e ou na 

organização do Podcast. 

Organização das 

ideias por escrito 

Não realizou 

registros 

escritos e não 

sugeriu esboço 

de ideias. 

Realizou atividade 

escrita de forma tímida e 

ou com sem muita 

atenção ao solicitado/ 

orientado. 

Participou de forma escrita 

e refletindo com os colegas 

suas ideias transpostas no 

papel. 

Organização das 

ideias oralizadas. 

Não se atentou 

ao solicitado 

Participou de forma 

tímida em relação do 

proposto. 

Expôs de forma clara suas 

ideias e atendeu ao que foi 

proposto de forma oral. 

Tempo mínimo Não atendeu 

ao  tempo 

mínimo de 1 

minuto, sendo 

muito pequeno 

o tempo de 

contribuição e 

de 

organização, 

não expondo 

Atendeu previamente 

chegando próximo do 

tempo mínimo e com 

organização quase que 

total das ideias. 

Expôs claramente suas 

ideias no tempo limite 

sugerido, agindo de forma 

cautelosa na 

administração do tempo e 

das ideias. 
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 totalmente 

suas ideias 

nesse intervalo 

de tempo. 

  

*Elaborado pelo autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Elaborado pelo autor 

REFERÊNCIAS 

HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: As setas do caminho. Porto 

Alegre: Editora Mediação, 2003. 

LUCKESI, C. C. Planejamento e Avaliação escolar: articulação e necessária 

determinação ideológica. São Paulo, 1992. FDE. Diretoria Técnica. Série 

Idéias no 15. 

- MORAN, J. M. Nova personalidade [25 out. 2014]. Brasília: Correio 

Braziliense. Brasília. Entrevista concedida para Olivia Meireles. 

Contos negros da Bahia e Contos de nagô. 2 ed. Salvador: Editora Corrupio, 

2003 p. 87-88. 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/autores/11-textos-dos-autores/824-mestre- 

didi-conto-das-tres-mulheres-que-se-chamavam 

VALENTE, José Armando. Blended learning e as mudanças no ensino 

superior: a proposta da sala de aula invertida. Educar em Revista, n. 4, 2014. 
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Aspectos 

Autoavaliação 

Ótimo Bom Regular Ruim 

Leu 

previamente o 

texto 

    

Postou o 

Podcast no 

grupo no prazo 

    

Participou de 

forma conjunta 

das gravações 

    

Realizou a 

atividade 

escrita 
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APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (ABP) X CORPO HUMANO 

Adilane Oliveira dos Santos1 
 

 
SOBRE ESTE PLANO 

Neste plano será abordado conceitos básicos sobre sistemas do corpo 

humano e compreensão de cada sistema do corpo humano e a função 

exercida (digestório, respiratório, cardiovascular, endócrino, nervoso, 

urinário, genital, muscular, sensorial e ósseo). 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): 4º ano – Ensino Fundamental I 

Duração da aula: 4 aulas de 50 minutos (síncronas) e duas aulas 

assíncronas. 

Área do conhecimento/componente curricular: Ciências da Natureza/Ciências 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, 

reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, dentre outros gêneros do 

campo político-cidadão, de acordo com as convenções dos gêneros e 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto; 

(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas 

digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de 

nutrição do organismo, com base na identificação das funções desses 

sistemas; 

(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema 

circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos 

resíduos produzidos. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

 Desenvolver a linguagem oral e escrita por meio de atividades sobre o 

corpo humano; 

 Conhecer os sistemas que compõem o corpo humano e as suas 

funções; 

 
 

1 Pós-graduanda em Metodologias Ativas pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF - 
E-mail: adilaneufba@gmail.com. 
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 Identificar como o corpo humano é constituído por diversos sistemas 

que são compostos por alguns órgãos; 

 Desenvolver atitudes de interação e colaboração com os grupos. 

METODOLOGIA 

 
A metodologia que será realizada será a metodologia de 

Aprendizado Baseada em Problemas (PBL) que trabalha a 

integração entre os alunos, que busca estratégias para resolver um 

problema atual. 

Os alunos serão reunidos em grupos e será buscado na minha interação 

desenvolver as habilidades requeridas na BNCC e atitudes que vão levar 

este aluno a obter conhecimentos por meio de resolução de problemas, 

nesse caso compreensão dos sistemas do corpo humano e como eles estão 

interligados, será considerado os conhecimentos prévios dos alunos e 

trabalhar os conceitos estudados. 

 
1. Introdução: 

 
 

 Primeira etapa (Preparação prévia, Aula 1) 

No dia anterior as atividades os alunos serão estimulados a pensar 

uma pergunta sobre o corpo humano, uma curiosidade que tem e 

trazer na aula seguinte. 

Sensibilização: 

 
 

No dia seguinte será feito os conhecimentos e questionamentos prévios do 

aluno, mediados pela professora: 

1. O que é corpo humano; 

2. Quais são os órgãos e sistemas do corpo humano que eles 

conhecem. 

Após isso, será lembrado aos alunos da atividade do dia anterior, eles 

receberão um pedaço de papel e escreverão uma curiosidade sobre o 
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corpo humano; 

Em seguida será feita a exibição de vídeos sobre os sistemas do corpo 

humano e suas funções: 

Sistemas do Corpo Humano para crianças - O sistema ósseo, muscular, 

nervoso, respiratório, - YouTube 

 
2. Desenvolvimento: 

 
 

 Segunda etapa (Aula 2) 

Os alunos serão divididos em cinco grupos com cinco a seis alunos e 

formarão um círculo na sala ou na área externa, a professora iniciará a 

dinâmica falando o nome e a função de um órgão do corpo humano. Em 

seguida, será rolado pra cada equipe o rolo de barbante que deve segurar a 

ponta do fio e falar outro nome e função de um órgão do corpo humano, e 

lançar o rolo para outra equipe, e assim, sucessivamente. 

Dando continuidade, os alunos irão fazer o mapeamento do corpo humano, 

cada grupo receberá uma folha grande de papel metro e escolherão um dos 

colegas do grupo que se deitará na folha. Os outros alunos deverão 

contornar o seu corpo com um piloto e fazer o mapa do corpo. Em seguida, o 

aluno se levanta e será desenhado olhos, boca, nariz, cabelo, entre outros, 

completando a imagem do corpo. 

No final da aula será solicitado que os alunos tragam materiais de sucata que 

possam lembrar partes do corpo humano ou que podem ser aproveitados. 

Após a exibição dos vídeos e com os grupos divididos os alunos irão receber 

algumas situações problemas relacionadas ao corpo humano e seu 

funcionamento, questões ligadas a saúde e como eles podem resolver. Por 

exemplo: 

Caso 1: Diego está sentindo muita dor na barriga, pois comeu doces em 

excesso. Qual sistema do seu corpo está apresentando problemas? O que 

Diego deve fazer? 

 

Os alunos terão seus momentos para explicar como pensaram as possíveis 

soluções. No final da aula eles irão responder um questionário sobre o 

85



conteúdo estudado. 

RECURSOS 

Lápis, borracha, folha papel metro, rolo de barbante, piloto, cola tesoura, data 

show, massa de modelar, notebook, caixa de som, materiais recicláveis, 

tecidos, questionários impressos. 

Vídeos: 

Disponível em: 

Sistemas do Corpo Humano para crianças - O sistema ósseo, muscular, 

nervoso, respiratório - YouTube 

Conheça melhor o corpo humano Playmagem - YouTube 

Acesso em 13.12.2020 

AVALIAÇÃO 

 
A avaliação pode ser realizada a partir do acompanhamento da interação e 

o feedback dos alunos na compreensão das propostas, isso de forma 

contínua e processual, observando os conhecimentos prévios dos alunos 

indagando sempre que for necessário, para perceber o que o aluno já sabe 

e o que precisa aprender sobre os assuntos trabalhados. 

Durante o processo os avanços serão considerados. Será observado se os 

alunos: formulam hipóteses sobre a escrita das partes do corpo; desenham 

as partes do corpo e conseguem utilizar a criatividade para construir os 

órgãos. E a todo momento será observado se os alunos estão participando 

e realizando as atividades propostas durante todo o processo no intuito de 

auxiliá-los na sua aprendizagem. 

As atividades escritas serão para avaliar como está a compreensão dos 

alunos de forma subjetiva. 
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Aluno não alcançou as habilidades nas atividades, 

dificuldades na integração. 

Aluno conseguiu compreender os conteúdos 

estudados, porém apresentou dificuldades na 

interação. 

Aluno conseguiu correlacionar todas habilidades 

requeridas nas atividades propostas. 

REFERÊNCIAS 
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MORAN, J. M. Mudando a educação com metodologias ativas. In 
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SUSTENTABILIDADE E OS IMPACTOS DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO 

FRANCISCO 

Clécia Taciany dos Santos Cavalcante1
 

 
 
 

SOBRE ESTE PLANO 

O Ensino Híbrido e a Aula invertida estimulam autonomia e liberdade do 

estudante e permitem que ele possa aprender no seu tempo, um benefício 

importante para o estudante do EJA, que muitas vezes precisa conciliar estudo 

e trabalho. A Rotação por estações vai proporcionar a troca de saberes, 

aprendizagem entre pares, ou seja, aprendizado coletivo e colaborativo. Este 

plano mostra exemplos de como aplicar essas ferramentas, colocando o 

estudante como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): Educação de Jovens e Adultos (EJA Campo) 

Duração da aula (especificar tempo síncrono e tempo assíncrono): 3 aulas 

síncronas e 2 assíncronas 

Área do conhecimento/componente curricular (ensino fundamental e médio): 

Ciências 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Conceituar e compreender a importância do desenvolvimento 

sustentável. 

 Compreender os processos de recuperação e degradação do 

ambiente por ocupação do canal da Transposição do Rio São 

Francisco, ponderando os custos ambientais, benefícios sociais e a 

valorização da qualidade de vida. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

Sustentabilidade e os impactos da Transposição do rio São Francisco 

METODOLOGIA 

1ª etapa: nesta primeira etapa os estudantes receberão através de grupo do 

Whatsapp, link de texto sobre o conceito e a importância do desenvolvimento 

sustentável. 

2ª etapa: na sala de aula, ocorrerá a discussão sobre esse conceito, 

correlacionando com o projeto da Transposição do Rio São Francisco e seus 

impactos na região. 

 
 

 

1 Pedagoga – Psicopedagoga - Neuropsicopedagoga 

Professora de EJA Campo na Escola da Referência em Ensino Fundamental e Médio Agrícola de Umãs 
Professora de Atendimento Educacional Especializado na Escola Maria Dalva Gonçalves de Barros 
E-mail: tacianyeregivan@gmail.com / taciany@msn.com 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9583605718577335 
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3ª etapa: em casa, os discentes realizarão entrevistas sobre a opinião dos 

moradores das comunidades sobre os impactos positivos e negativos da 

Transposição na vida dessas pessoas. 

4ª etapa: na sala de aula, os alunos serão divididos em grupos e cada grupo 

realizará uma atividade diferente, em diferentes espaços: 

Estação 1: leitura de textos sobre os impactos socioambientais da 

Transposição do Rio São Francisco; 

Estação 2: vídeos sobre o tema; 

Estação 3: análise das entrevistas feitas com moradores; 

Estação 4: discussão em grupo e produção de texto argumentativo. 

5ª etapa: socialização dos textos produzidos e autoavaliação oral. 

RECURSOS 

 Grupo do WhatsApp 

 Blog da AGROPRO 

 Celulares 

 Câmera, gravador de voz ou bloco de anotações para registro das 

entrevistas 

 Textos impressos e computadores do laboratório de informática para 

reprodução dos vídeos. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita em duas etapas, sendo a primeira realizada pelo 

docente, ao fazer observações de cada estudante, considerando os 

seguintes aspectos: 

 
0 a 3,9 - O aluno não assimilou o conceito e a importância da 

sustentabilidade; 

 
4,0 a 6,9 - O aluno assimilou o conceito da sustentabilidade, mas não 

conseguiu correlacionar com os impactos provocados pela Transposição do 

Rio São Francisco; 

 
7,0 a 10,0 - O aluno compreendeu o conceito e importância da 

sustentabilidade e conseguiu correlacionar com os impactos provocados pela 

Transposição do rio São Francisco na sua realidade. 

 
E na segunda etapa: Auto-avaliação e avaliação da aula pelo estudante. 

REFERÊNCIAS 

 
AGROPRO. Agronomia e sustentabilidade. In: Sustentabilidade e meio ambiente: 

entenda a relação. [S. l.]: Agropro, 2016. Disponível em: 

http://blog.agropro.com.br/sustentabilidade-e-meio- 

ambiente/#:~:text=Podemos%20dizer%20que%20sustentabilidade%20e,los%20par 

a%20as%20gera%C3%A7%C3%B5es%20futuras. Acesso em: 12 dez. 2020. 
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CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFOS, VII., 2014, Vitória - ES. . 

TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO E SEUS EFEITOS SOBRE O 

TERRITÓRIO [...]. [S. l.: s. n.], 2014. Disponível em: 

http://www.cbg2014.agb.org.br/resources/anais/1/1403876764_ARQUIVO_artigoand 

erson.pdf. Acesso em: 12 dez. 2020. 
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[S. l.], p. 2, 4 jun. 2014. Disponível em: 
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a_mm. Acesso em: 12 dez. 2020. 

 
RODRIGUES, A. M. QUAIS OS IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS DA 

TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO?. In: FUNDAJ: Transposição do rio 

São Francisco. [S. l.], 2019. Disponível em: 

https://www.fundaj.gov.br/index.php/transposicao-do-rio-sao-francisco/9938-quais- 

os-impactos-socio-ambientais-da-transposicao-do-rio-sao-francisco-artigo-de-arlete- 

moyses-rodrigues. Acesso em: 12 dez. 2020. 

 
TRANSPOSIÇÃO do rio São Francisco. YouTube: TV câmara, 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=8HyfsI3R1VQ. Acesso em: 12 dez. 2020. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 

Cláudio Alencar1
 

 
 

SOBRE ESTE PLANO 

Neste plano será abordado os conceitos de Educação Ambiental e de sua 

importância para a conservação dos recursos naturais para a vida humana. Adotando 

a metodologia de aprendizagem baseada em equipes (ABE) para organizar as 

práticas pedagógicas de ensino/aprendizagem nas turmas da EJA. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): Educação de Jovens Adultos (EJA) 

Duração da aula: 04 aulas de 50 minutos cada. 

Área do conhecimento/componente curricular: Educação Ambiental/Geografia. 

PARÂMETROS CURRICULARES/OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Eixo Temático: Questão Ambiental e os Desafios do Desenvolvimento Sustentável. 

Expectativas de Aprendizagem: 

 EA1. Compreender a importância da natureza e o significado das 

transformações provocadas pelas ações humanas, nos ambientes naturais; 

 EA3. Analisar os principais problemas ambientais no mundo, decorrentes das 

transformações na dinâmica da natureza, relacionando, de maneira crítica e 

contextualizada, o lugar de vivência, o Brasil e o mundo; 

 EA5. Reconhecer a importância da sustentabilidade e da conservação dos 

recursos naturais para a vida humana; 

 EA8. Reconhecer a importância e o papel dos movimentos ambientalistas, no 

enfrentamento da crise ambiental. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

 Adquirir a percepção sobre a importância do meio ambiente e os desafios no 

desenvolvimento sustentável; 

 Refletir sobre os principais problemas ambientais no mundo e o seu impacto 

para a vida humana; 

 Confeccionar cartazes com foco em ações na conservação dos recursos 

naturais e na preservação do meio ambiente. 

METODOLOGIA 

Para a efetivação do plano é sugerido a metodologia de Aprendizagem Baseada em 

Equipes (ABE) que trabalha a integração entre os estudantes, buscando estratégias 

educacionais através da metodologia ativa lúdica juntamente com os conceitos da 

sala de aula invertida. Os elementos trabalhados nesse plano buscam a interação 

entre os estudantes no desenvolvimento das atividades, através das habilidades dos 

eixos dos parâmetros curriculares da Educação de Jovens e Adultos, interligando 

com a Metodologia aprendizagem Baseada em Equipes. 

 

1Pós-graduando em Metodologias Ativas (UNIVASF); Especialista em Educação, Pobreza e Desigualdade Social 
(UFPE), em Psicopedagogia (UNICSUL), em Gestão Pública e Gestão Pública Municipal (UNIVASF); Licenciado 
em Pedagogia (FACITE), e Bacharel em Administração (UNICSUL). E-mail: educadorclaudioralencar@gmail.com 
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Primeira etapa (Aula 01) 

No primeiro momento o professor pode apresentar aos alunos uma abordagem sobre 

Educação Ambiental e seu o papel da comunidade e dos movimentos ambientalistas, 

para o enfrentamento da crise ambiental. Simultaneamente pode ser realizado um 

debate em grupo, indagando e sensibilizando os alunos sobre a conservação dos 

recursos naturais para a vida humana, partindo dos seguintes questionamentos: 

a) Qual o papel de cada individuo na sociedade para o meio ambiente? 

b) Qual o impacto que as ações humanas podem transformar o meio ambiente? 

c) As leis ambientais são realmente cumpridas? 

Em seguida, pode ser exibido o vídeo “Impactos Ambientais causados pelo homem” 

– Link: https://www.youtube.com/watch?v=zkQu0QNcWjA 

 
Segunda etapa (Aula 02 e 03) 

Após o debate e a exibição do vídeo sobre o conteúdo, o professor pode propor a 

realização de um trabalho em equipe como o objetivo de aprofundar o debate sobre 

as ações de conservação dos recursos naturais e de preservação do meio ambiente, 

tendo como base, as questões apresentadas na aula anterior. Para o 

desenvolvimento da tarefa, a turma pode ser organizada em equipes de quatro a 

cinco estudantes, e ao final os alunos apresentarão os resultados da pesquisa em 

forma de seminários temáticos previamente organizado pelo professor e a turma. 

Na aula três, em posse das pesquisas realizada, as equipes sistematizarão as 

informações em forma de cartazes, com o objetivo de socializar nos murais da 

escola. 

Terceira etapa (Aula 03 e 04) 

Nessa etapa da aula as equipes serão convidadas a socializar os resultados de suas 

pesquisas com a turma através da sistematização realizada em cartaz. Em seguida, 

o professor juntamente com a turma, pode expor no mural, as ações ambientais da 

turma evidenciando os trabalhos para a comunidade escolar. Nessa mesma etapa da 

aula, o professor pode solicitar dos alunos a realização da autoavaliação da atividade 

realizada, bem como da condução didática-pedagógica realizada pelo professor. 

RECURSOS 

 Notebook, Datashow, Lápis, Caneta, Borracha, Lápis de Cor, Pincel, Cartaz e 

Papel Madeira.

 Vídeo: Impactos Ambientais causados pelo homem.

AVALIAÇÃO 

A avaliação pode ser realizar através do acompanhamento da participação e do 

feedback dos estudantes na construção do diálogo da proposta, e da construção 

dos cartazes. Durante todo o processo do trabalho, pode ser avaliado diversos 

aspectos, desde: adaptação, participação, dialógo, conhecimento, cooperação, 

trabalho em equipe e entre outros pontos importantes para o aprendizagem do 

estudantes. 

REFERÊNCIAS 
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BIOLOGIA MOLECULAR: PROTEÍNAS E ÁCIDOS NUCLÉICOS 

Flávia Oliveira de Lima1 
 

SOBRE ESTE PLANO 

O projeto terá início com uma pesquisa direcionada na internet e livro 

didático, seguida de aula prática sobre a supervisão do professor, desta 

forma o conteúdo servirá de subsídio para participação do aluno em uma 

atividade lúdica de um jogo. Passada estas etapas, os alunos em grupo de 

três, construirão um podcast com explanação do conhecimento adquirido e 

depoimento de todas as etapas do projeto. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): 1º ano do ensino médio 

Duração da aula: tempo síncrono 2 h/aula e tempo assíncrono 3h/aula 

Área do conhecimento/componente curricular: Natureza e suas 

tecnologias/Biologia 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3 Analisar situações-problema e avaliar 

aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no 

mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da 

Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais 

e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos 

variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 

(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de 

temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, 

considerando a apresentação dos dados, a consistência dos argumentos e a 

coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes 

confiáveis de informações. 

(EM13CNT304) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação 

de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias 

do DNA, tratamentos com células-tronco, produção de armamentos, formas 

de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, 

éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

● Reconhecer a existência de uma realidade invisível aos olhos- ao nível 

dos átomos e das moléculas-, que pode ser investigada 

cientificamente e incorporadas as nossas visões e explicações de 

mundo; 

● Compreender que os seres vivos são constituídos por átomos de 

vários elementos químicos, organizados em diversos tipos de 

substâncias orgânicas entre elas as proteínas e os ácidos nucleicos. 

● Conhecer as proteínas quanto as suas características químicas 
 

1 Bióloga, Professora/CETEPI 1, http://lattes.cnpq.br/9184604282228677 , flaviactepi@yahoo.com,br 
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principais e suas funções gerais nos seres vivos, principalmente como 

catalisadores biológicos; 

● Reconhecer os alimentos ricos em proteína; 

● Identificar a função das proteínas no papel de construção do nosso 

organismo; 

● Compreender como ocorre o processo de síntese proteica por meio de 

uma simulação; 

● Compreender como as proteínas agem nos processos fisiológicos; 

● Conhecer os locais das células em que ocorrem os processos de 

síntese proteica. 

● Construir podcast através do conhecimento adquirido durante as 

primeiras fases do projeto. 

METODOLOGIA 

 
1. Introdução: 

Sala de aula invertida: leitura do livro didático, sem a qual nenhum 

plano de ensino e aprendizagem pode concretizar-se; como 

complementação os alunos farão uma pesquisa na internet, incluindo 

textos e vídeos orientados pelo professor. Antes de apresentar aos 

alunos qualquer recurso adicional, o professor verificará se o material 

é adequado à faixa etária e ao nível cognitivo dos estudantes. 

 

2. Desenvolvimento: 

Aula prática: identificação da presença de proteínas nos alimentos. 

Materiais necessários: 1 colher de maisena, 1 colher de clara de ovo, 

1 colher de gelatina incolor, água, 100 gr de fígado cru picado, 50 ml 

de leite, solução de sulfato de cobre a 0,5%, solução de hidróxido de 

sódio concentrada, 5 tubos de ensaio, contra gota e pipeta graduada. 

Procedimento: colocar em cada tubo de ensaio uma amostra dos 

alimentos aqui citados, em seguida acrescentar 3 ml de água e mexer 

bem, em cada tubo acrescente 5 gotas do sulfato e 5 gotas do 

hidróxido de sódio e o aluno deverá registrar o que observou. 

Gamificação: jogo de produção de proteínas através da associação de 

aminoácidos. 

Material Necessário: cartões nas cores verde, vermelho, amarelo, azul 

e branco; cada cor equivale a um tipo de base nitrogenada. 

Procedimento: os alunos formarão grupo de três, onde irão elaborar 

uma sequência de bases nitrogenada de DNA e posteriormente 

realizarão sua complementação simulando os processos de 

duplicação, transcrição e tradução. 

3. Sistematização: 

Construir um podcast em grupo de 3 alunos, relatando o seu 
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aprendizado e todas as etapas do projeto, que será socializado com a 

comunidade escolar. 

RECURSOS 

● Livro didático 

● Uso da internet (You Tube, Site do MEC portal do professor, Info 

Escola, Mundo da Educação) 

● Uso de celulares, tablets e similares 

● Google Meet 

● Vídeos (You Tube) 

● Jogos com cartolinas ou EVA (verde, vermelho, amarelo, azul e 

branco) 

● Matérias de laboratório (solução de sulfato de cobre a 0,5%, solução 

de hidróxido de sódio concentrada, 5 tubos de ensaio, contra gota e 

pipeta graduada) 

● Alimentos (1 colher de maisena, 1 colher de clara de ovo, 1 colher de 

gelatina incolor, 100 gr de fígado cru picado, 50 ml de leite) 

● Água 

● Aplicativo para podcast (Anchor, Speake Studio, Podbean) 

AVALIAÇÃO 

A avaliação do aproveitamento do aluno obedecerá à verificação contínua e 

efetiva da apropriação de competências em todas as fases do projeto. Os 

instrumentos utilizados para verificação da aprendizagem serão baseados 

em análises do desenvolvimento do projeto com a integração de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, o saber fazer e o saber ser. 

O professor verificará se: 

• O aluno conseguiu compreender os textos. 

• O aluno alcançou o entendimento do processo apresentado. 

• O aluno foi capaz de assimilar e articular a produção do podcast. 

Antecedendo a divulgação dos podcast haverá uma auto avaliação realizada 

pelos alunos a fim de analisar a qualidade de cada material produzido e 

seleção  dos que serão divulgado. Os alunos devem vincular seu 

conhecimento prático ao contexto do projeto, por meio do empenho e 

participação ativa de todos. 

REFERÊNCIAS 
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aprendizagem / Jonathan Bergmann; Aaron Sams; tradução Afonso Celso da 

Cunha Serra. - 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2018. 
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TERRA, PLANETA ÁGUA: MAS ESSA ÁGUA É PRA MIM? 
 

Girlande de Souza Brandão Rodrigues1
 

SOBRE ESTE PLANO 

A responsabilidade cidadã abarca o estudante que vê o mundo e o explora, 

dissecando seus problemas cruciais através de soluções criativas e 

inovadoras. O tema proposto para a aula é realidade latente para grande parte 

dos estudantes nordestinos com ausência ou precariedade nas condições de 

acesso a água limpa. Sendo assim, teremos um momento para desenvolver o 

poder questionador e reflexivo de sua própria realidade, alterando-a com 

propriedade e consciência. 

Segundo Moran (2018), metodologias ativas com modelos disruptivos de 

aprendizagem permitem ao aluno redesenhar seu processo de aprendizagem 

em seu próprio ritmo e necessidade, com a importante mediação do professor. 

Essa mediação, no entanto, não deve dar diretrizes e percursos pré 

determinados, antes a criatividade e inovação precisam ter espaço, a fim de 

elucidar problemas novos de maneira significativa. 

O uso dos enfrentamentos de problemas cotidianos deixa a aprendizagem 

mais palpável e próxima da realidade humana. Como trata Moran, quanto mais 

nos distanciarmos da educação bancária, tanto mais agregaremos motivação 

e curiosidade na aprendizagem centrada no aluno. Onde este se sinta 

desafiado em resolver problemas reais alternando momentos individuais e de 

construção coletiva 

O conteúdo proposto no componente Biologia para o 2°ano do Novo Ensino 

Médio abarca zoonoses advindas da veiculação inadequada da água. Essa 

atividade programada tem o objetivo de estimular a reflexão sobre os 

problemas encontrados, bem como a proposição de soluções e formas de 

divulgá-las para a sociedade. O objetivo de aprendizagem delimitado é 

relacionar o acesso a água limpa e o surgimento de zoonoses em moradores 

da comunidade em questão. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): 2ª Ano do Ensino Médio 

Duração da aula: 150 minutos em encontro síncrono 

Área do conhecimento/componente curricular (ensino fundamental e médio): 

Biologia 

 
 

1 Licenciatura em Ciências Biológicas (UESB), Mestrado em Genética, Biodiversidade e Conservação 
(PPGGBC- UESB). Professora da Rede Estadual da Bahia. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4902223066020097 Email: girlande.rodrigues@enova.educacao.ba.gov.br 
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HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EM13CNT105) Analisar a ciclagem de elementos químicos no solo, na água, 

na atmosfera e nos seres vivos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais 

e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais 

e/ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. 

 
(EM13CNT203) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, 

nos seres vivos e no corpo humano, interpretando os mecanismos de 

manutenção da vida com base nos ciclos da matéria e nas transformações e 

transferências de energia. 

 
(EM13CNT206) Justificar a importância da preservação e conservação da 

biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e 

avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a 

garantia da sustentabilidade do planeta 

 
(EM13CNT310) Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura 

e demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte, 

telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e 

produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades locais e/ou 

regionais em relação a esses serviços, a fim de promover ações que 

contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde 

da população. 

 
Objetivos de Aprendizagem 

 
Despertar nos estudantes a criatividade e o espírito investigativo através da 

problematização; 

 
Ressignificar a iniciação científica com a aproximação do método e a vivência 

do problema observado. 

 
Estimular a identificação e análise de problemas socioambientais ligados ao 

acesso a água limpa. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

Grupos de Helmintos, Nematelmintos e Platelmintos; 

Noções básicas de Saneamento Básico; 

Aspectos Gerais de Políticas Públicas em Saúde. 

METODOLOGIA 
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Aprendizado Baseado em Problemas (PBL); 

Procedimentos 

Momento de sensibilização: Em encontro presencial, faça uma roda de 

conversa com aspectos político e cultural acerca do acesso à água limpa e 

potável através de relatos de moradores locais e observação de registros 

fotográficos antigos da localidade. Após esse momento, construa com 

moradores e estudantes uma Árvore dos Sonhos com perspectivas de futuro 

para mudança de realidade. Nessa oportunidade, apresente o Objetivo 6 dos 

Objetivos Sustentáveis das Organizações das Nações Unidas (2015) que 

versa sobre a disponibilidade e gestão da água limpa para todos. 

Sugestão: Usar papéis coloridos, tesoura e cola. 

Tempo Sugerido: 60 minutos. 

 

Oficina "Questionaê": Etapa 1 - Desafie os estudantes a observarem as 

redondezas da escola, mais especificamente, as condições de acesso a água 

limpa nos bairros onde moram e onde a escola está localizada através de um 

passeio fotografando as cenas do cotidiano. 

Etapa 2 - De posse dos registros fotográficos e reflexões das conversas com 

os moradores, em sala de aula, convide os estudantes a analisar as imagens, 

pequenos grupos terão que questionar (elaborar perguntas) de forma 

aleatória. 

Etapa 3 - Em seguida os estudantes serão provocados a analisar as 

semelhanças e diferenças existentes entre as perguntas que eles elaboraram. 

"E agora? O que fariam com esses questionamentos?" 

Etapa 4 - Apresente os documentos oficiais (ODS-ONU) que tratam sobre as 

políticas públicas de acesso ao Saneamento Básico e Saúde, a fim de propiciar 

um contraponto com as questões do cotidiano deles. 

Etapa 5 - Os discentes serão impulsionados a divulgar suas impressões e 

questionamentos sobre a problemática trabalhada de diferentes maneiras, tais 

como produção de um cordel, jornal escolar, resumo expandido em banner, 

dentre outros. 

Sugestão de grupos com até 5 pessoas 

Tempo sugerido para a oficina: 120 minutos 

 
Ao final dessa oficina, espera-se que os estudantes sejam estimulados a 

questionar sua realidade através dessa Aprendizagem Baseada em Problemas. 

Como pano de fundo, a temática do acesso à água limpa, permitirá o olhar crítico 

de sua localidade que despontará na habilidade de resolução de problemas 

complexos e soluções fora dos métodos tradicionais. Além de despertar nos 

estudantes a criatividade e o espírito investigativo através da problematização. 
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RECURSOS 

Materiais recicláveis, lápis, caneta, papel, tesoura sem ponta, cola, pincéis, 

tinta, barbante, fita adesiva, celular, projetor, computador, microfone e caixa 

de som. 

AVALIAÇÃO 

Como forma de avaliação processual será utilizada uma rubrica, conforme 
exposta no quadro abaixo. Essa poderá ser consultada e analisada pelo 

estudante em toda a realização da atividade para que ele tenha autonomia e 
autogestão da própria aprendizagem. 

 
Quadro 1. Rubrica de Avaliação 

 

 
Critérios de 

Proficiente Intermediário Principiante 
avaliação 

Contribuir para o Contribui com o Contribui com o Não contribui com o 
desenvolvimento grupo durante todo grupo em alguns grupo no 
das atividades da o processo de momentos no desenvolvimento 
oficina desenvolvimento desenvolvimento das atividades. 

das atividades. das atividades. 

Compreender os Compreende todos Compreende alguns Compreende 
assuntos assuntos assuntos poucos assuntos 
trabalhados nas trabalhados nas trabalhados nas trabalhados nas 
etapas da oficina etapas da oficina. etapas da oficina. etapas da oficina. 

REFERÊNCIAS 

AGENDA 2030. Acompanhando o desenvolvimento sustentável até 2030. 2018. 

Disponível em < http://www.agenda2030.org.br/acompanhe> Acesso em: 

14.dez.2020. MORAN, J. (2018). Metodologias ativas para uma aprendizagem 

mais profunda. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma 

abordagem  teórico-prática. Porto Alegre: Penso. Recuperado  de 

http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/1 

2/metodologias_moran1.pdf 

RODRIGUES, G. da S.. Análise do uso da metodologia ativa problem based 

learning (pbl) na educação profissional. Periódico Científico outras palavras, 

v. 12, n. 2, p. 24-34.2016 

MATERIAIS DE APOIO 

Acesso a Base de Dados virtual da Organização Mundial de Saúde (OMS) - 

Documento Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 2030 (ODS - ONU) 

Link para acesso: http://www.agenda2030.com.br/ (Acessado em 08 de março 

de 2021) . 
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CONSUMO CONSCIENTE DA ÁGUA 

Isaura Lays Sá Fernandes de Souza 1 

 
 
 

SOBRE ESTE PLANO 

Nesta proposta, o docente encontrará um roteiro pedagógico que objetiva 

trabalhar o uso racional e irracional do recurso natural água, e os contributos 

da prática do consumo consciente. O roteiro indica o desenvolvimento das 

atividades em três aulas: 1º aula - solicitação de pesquisa em casa; 2º aula - 

apresentação dos dados coletados e debate sobre o conteúdo; e 3º aula - 

exposição dos trabalhados realizados pelos alunos referentes ao tema 

abordado. A Metodologia Ativa desse plano tem como respaldo o 

“Aprendizado baseado em problemas ou projetos (PBL)” e a “Sala de Aula 

Invertida”. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): 5º ano - Ensino Fundamental 

Duração da aula: Três aulas com duração de duas horas cada – 1 hora 

síncrono e 1 hora assíncrono. 

Campo de experiência (Educação Infantil): Espaço, tempo, quantidades, 

relações e transformações. 

Área do conhecimento/componente curricular integrados (ensino fundamental 

e médio): Ciências da Natureza / Ciências, História, Geografia, Língua 

Portuguesa. 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EF05CI04): Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas 

atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização 

desses recursos. 

 
(EF05CI05): Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente 

e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou 

reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 

 
 Refletir sobre a presença da água no nosso cotidiano, enquanto recurso 

natural indispensável à vida no planeta; 

 Identificar situações de desperdícios e de comprometimento da 

qualidade da água; 

 Propor medidas que reduzam o consumo da água. 

 

1
 Pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia Escolar, Centro Universitário Maurício de Nassau 

(UNINASSAU); Pós-graduação lato sensu, em andamento, Metodologias Ativas pela Universidade Federal 
do Vale do São Francisco (UNIVASF). Licenciatura em Pedagogia, Universidade Federal de Alagoas (UFAL 
/ Campus do Sertão). Secretaria Municipal de Educação de Delmiro Gouveia (SEMED) – Alagoas – Brasil. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0418253938427004 E-mail: layysfernandes@outlook.com.br 
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OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

Propriedades físicas dos materiais; 

Ciclo hidrológico; 

Água: usos, economia e desperdício; 

Situação no Brasil/Comunidade e os principais problemas; 

Natureza e sociedade; 

Responsabilidades individuais e coletivas: "O que posso fazer e faço"; “O que 

poderemos fazer e faremos”. 

METODOLOGIA 

1. Introdução: 

● A aula iniciará com a solicitação ao grupo de discentes para 

apresentação do trabalho de pesquisa realizado em casa, pedido 

em aula anterior: procurar e observar uma conta de água atual 

que contém o consumo mensal familiar deste produto. Após a 

exposição dos dados pesquisados, será feito um momento de 

diálogo sobre as causas de tal consumo e o que pode ser feito 

para reverter a situação. Será um momento para identificar 

também se houve coincidências entre os desperdícios familiares, 

como a exemplo: o isolamento social; ter recebido 

parentes/visitas por alguns dias; estar com algum vazamento nos 

canos de água; erro na leitura do hidrômetro; aumento da tarifa; 

entre outros. 

2. Desenvolvimento: 

● Em seguida, o docente mediador fará a exibição da história “Juca 

Pingo d'Água”, com uma breve abordagem do conteúdo em 

questão, utilizando vídeos (Ver Playlist: Programa água Brasil; 

Todo dia e dia de cuidar das águas, do canal Anagovbr), slide e 

imagens ilustrativas, para promover reflexão sobre as 

proporções de água e terra existentes no planeta Terra e o 

comparativo entre a quantidade de água doce e água salgada. 

Após, irá ser discutido a situação do nosso país e da comunidade 

local do grupo em específico por meio de alguns 

questionamentos: Vocês já imaginaram como seria o planeta 

Terra sem água? Como está a situação da água em nosso 

planeta, no nosso país e na nossa comunidade? Como precisa 

estar a água que será consumida pelos seres humanos? Já 

observaram situações de desperdício de água em nossa 

comunidade? Entre outros. Conforme os discentes forem 

participando, o docente irá problematizando as narrativas 

apresentadas, possibilitando um espaço para que todos possam 

partilhar suas experiências e inquietações, e assim alcancem os 

objetivos estabelecidos da aula. 
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3. Sistematização: 

● A sistematização do que foi trabalhado será feito a partir de um 

produto, que represente as aprendizagens consolidadas, 

desenvolvido pelo grupo de discentes. Então, aos alunos será 

indicado que se dividam em grupos de cinco pessoas e que estes 

produzam materiais (a partir do que foi estudado, pesquisado em 

outras fontes, e/ou observado do seu contexto), os quais 

apresentem ações práticas que possam ajudar a diminuir o 

consumo da água e dessa maneira evitar o desperdício. Poderá 

ser construído cartazes, pequenos textos, paródias, vídeos, 

áudios e imagens fotográficas. O resultado da atividade será 

exposto pelos discentes em encontro posterior, podendo ser na 

aula presencial ou remota através de grupo no WhatssApp ou da 

Plataforma Google Meet. Para auxiliar a turma nesta atividade o 

docente deixará de sugestão aplicativos relacionados ao tema 

da aula (ver referências), visando uma maior apropriação do 

conteúdo. 

RECURSOS 

Grupo do WhatsApp Messenger; 

Aplicativos; Plataforma Google Meet; 

Vídeos do Youtube; 

Imagens extraídas da internet; 

Slide (Powerpoint). 

AVALIAÇÃO 

Para o docente: o processo de avaliação será contínuo e formativo, levando 

em consideração a participação e envolvimento dos discentes nos debates e 

atividades solicitadas. Observando se as propostas metodológicas facilitaram 

o processo de ensino e aprendizagem e contribuíram com melhorias no 

desempenho cognitivo/social e interpessoal do grupo; principalmente no que 

diz respeito a conscientização sobre a importância da água para a vida 

humana, e se estes estão utilizando no seu meio social – escola, família, 

comunidade – as alternativas práticas para minimizar o desperdício da água 

no planeta Terra. 

 
Para o discente: a auto avaliação ocorrerá mediante tomada de consciência 

sobre as próprias atitudes e as coletivas. Ou seja, acompanhando os gastos 

mensais em casa para refletir sobre o consumo real da água; se questionando 

se conseguiu relacionar a problemática do desperdício da água como 

implicador no mundo e na comunidade local; se compreendeu a importância 

do consumo consciente da água, indicou e realiza no seu cotidiano medidas 

práticas para tal uso; como a exemplo: ao ver uma torneira mal fechada (na 

escola ou em outro ambiente) pingando água, eu vou e fecho ou deixo aberta 

por que não tenho nada a ver com isso pois não é na minha casa? Ente outros. 
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REFERÊNCIAS 

Dois aplicativos que podem colaborar com a realização das atividades 

propostas, sobre o conteúdo abordado, e que podem ser baixados 

gratuitamente: 

“Nossa Água” – Instituto Akatu e Febraban – para Android - 

http://edukatu.org.br/cats/2/posts/551 

“Fake Shower” - Instituto Akatu e pela Leo Burnett Tailor Made – para IOS - 

http://akatu.org.br/Temas/Agua/Posts/Fake-Shower-esta-disponivel-para- 

baixar 

 
ANAGOVBR. O Uso Racional da Água. Publicado em: 3 de jul. de 2014. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JtshF-n-mis Acesso em: 10 

de dez. 2020. 

 
ANAGOVBR. A Cobrança pelo Uso da Água. Publicado em: 3 de jul. de 

2014. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=PgqfCjYwui0&list=PLdDOTUuInCuz6SWIi 

Qttv0Wf9JnpcWlNS&index=10 Acesso em: 10 de dez. 2020. 

 
FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA. Por que 

falta água no Brasil? Publicado em: 3 de jun. de 2015. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=DxvHMilNM_Q Acesso em: 10 de dez. 

2020. 

 
PLENARINHO. História “Juca Pingo d'Água”. S/D. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=SBQvz9zrh8I Acesso em: 10 de dez. 2020. 

 
RIBEIRO JUNIOR, Valdir. 5 apps para você fazer sua parte e economizar 

água. Revista Exame, 24/07/2014. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/tecnologia/5-apps-para-voce-fazer-sua-parte-e- 

economizar-agua/>. Acesso em: 11 dez. 2020. 

 
GOOGLE. Slide - Os principais tipos de água e sua distribuição na terra. 

S/D. Disponível em: encurtador.com.br/eQ059 Acesso em: 11 dez. 2020. 

 
WWF-BRASIL. Uso consciente da água. Publicado em: 5 de nov. de 2018. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pvGts9ktQoQ Acesso em: 

11 de dez. 2020. 
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SISTEMA GENITAL FEMININO HUMANO 

Jonilson Lima da Silva Albino1 

 

 

SOBRE ESTE PLANO 

Este plano de aula apresenta uma proposta de estudo ativo por sala de aula 

invertida e modelagem didática, no ensino de Ciências da Natureza, sobre a 

estrutura e organização do sistema genital humano feminino, com foco no 

seu conhecimento estrutural e funcional, alinhando discussões temáticas 

para o debate de objetos de conhecimento correlacionados numa sequência 

didática de aulas (que se complementará em cinco aulas seguidas) com 

objetivos integrados. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: Estudantes do 8º ano – Ensino Fundamental. 

Duração da aula: 100 min (05 aulas de 50 min. cada). 

Componente curricular: Ciências da Natureza 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Competências BNCC 

 
1. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 

e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 

e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas; 

2. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações 

confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a 

consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e 

valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem 

preconceitos de qualquer natureza. 

 
Habilidade BNCC 

 
1. Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) 

partes docorpo humano e explicar suas funções. 

 

 
1 Licenciado em Pedagogia (UNEB/2008), em Educação Física (UnB/2014). Pós-graduado em 

Metodologia do Ensino de Ciências e Matemática (FAEL/2010), Coordenação Pedagógica (UFBA/2015). 

Professor da rede pública municipal – Mairi/BA. Coordenador Pedagógico da rede estadual de educação 

do estado da Bahia. E-mail: jonilsonlsilva@gmail.com. 
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Objetivos 

Fazer leituras, fichamento e/ou resumo do conteúdo indicado 

numa proposta de sala de aula invertida orientada pelo professor; 

Conhecer a estrutura do sistema genital humano feminino a partir de 

análise, comparação e produção de modelo didático representativo; 

Ler e discutir sobre a função do sistema genital humano feminino no 

organismo da mulher; 

Identificar e diferenciar nomeando no modelo didático 

representativo aspartes que compõem a genitália externa e a interna; 

Falar e ouvir o professor e colegas, fazendo inferências que 

complementem ideias apresentadas, demonstrando compreensão e 

conhecimentos prévios sobre o assunto em estudo; 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

Sistema genital feminino humano. 

METODOLOGIA 

A metodologia adotada para o desenvolvimento das aulas estrutura-se em 

metodologia ativa, pautada em modelagem didática no ensino de Ciências da 

Natureza, tendo o professor como orientador, mediador de situações de 

aprendizagens específicas voltadas a objetos de conhecimento definidos, 

colocando o estudante como protagonista da (re)produção do próprio 

conhecimento mediado pelo professor, valorizando a personalização das 

estratégias de aprendizagens elaboradas, (re)construídas pelo estudante a 

partir de seus conhecimentos prévios, leituras e atividades correlacionadas 

desenvolvidas. 

Acredita-se que a produção do modelo representativo do conhecimento em 

estudo, pela produção manual, diretamente relacionada ao racional 

cognitivo, pode potencializar a aprendizagem, atribuindo-lhe valor no 

contexto em estudo. 

 
Descrição de etapas (05 aulas): 

 
Etapa 01- (01 aula – 50min): Estudo/leitura sobre sistema genital 

humano feminino: Esta tarefa será orientada/solicitada pelo professor 

numa proposta de sala de aula invertida. Tarefa que deve ser realizada 

pelo estudante no tempo casa, seguindo orientações do professor e sua 

autonomia enquanto estudante. Leitura orientada com fichamento ou 

resumo das principais ideias. 
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Etapa 02 – (01 aula – 50min): Análise/estudo do vídeo: Sistema 

Reprodutor Feminino, seguindo o link, https://youtu.be/ymNSJcVNkFY. 

Momento discursivo posterior para análise de conhecimento prévio dos 

estudantes. Nesta aula, para além da exposição do vídeo, será também 

realizada uma discussão temática com análise e registro de 

conhecimentos prévios correlacionados e demonstrados pelos estudantes. 

 
Etapa 03 (02 aulas – 100min): Produção de modelo didático 

representativo do sistema genital humano feminino. Nesta etapa os 

estudantes organizados em grupos formados por três até cinco 

estudantes, utilizando o material solicitado (apresentados em recursos, 

neste plano), por desenho, pintura, recorte e colagem de partes 

específicas, farão um modelo didático sob a mediação do professor, com 

base nas leituras anteriormente realizadas, identificando as partes que 

compõem o sistema em estudo. 

 
SISTEMA GENITAL/REPRODUTOR FEMININO HUMANO 

 
 
 

 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/aparelho-reprodutor- 

feminino.htm 

 
Etapa 04 – (01 aula – 50min): Discussão entre os grupos com 

colaboração do professor: Discussão entre os estudantes em cada grupo, 

observando as possibilidades de aprendizagem e as novas descobertas 

sobre o sistema em estudo a partir da modelagem realizada; 
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RECURSOS 

Livro didático, computador e/ou celular, recursos humanos, tesoura, cola, 

papelão, EVA, papéis, tinta guache, pincel, lápis, caneta, pincel atômico. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada por observação direta realizada pelo professor e 

pelos próprios estudantes, numa perspectiva processual crítico formativa, 

aplicando-se a autoavaliação com foco no processo de envolvimento e 

desenvolvimento de aprendizagens pelos estudantes, assim como nos 

resultados dos produtos. 

REFERÊNCIAS 

LOPES, Sônia. Inovar Ciências da Natureza. 8º ano, Ensino 

Fundamental, anosfinais / Sônia Lopes, Jorge Audino. – 1ª ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2018. 

 
Mundo Educação. https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/aparelho- 

reprodutor-feminino.htm 

 

Sistema Reprodutor Feminino | Anatomia. Fonte: 

https://youtu.be/ymNSJcVNkFYAcesso: 10 de maio de 2021. 
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JOGOS NO ENSINO DE QUÍMICA ORGÂNICA 

Leidejane Ribeiro Nunes1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

 

Existe uma nomenclatura própria em química orgânica que precisa ser assimilada e 

aplicada, assim a utilização de jogos no ensino e aprendizagem traz a participação 

e o envolvimento de todos. A proposta aqui apresentada será um jogo de cartas e 

uma atividade de simulação virtual. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

 

Público alvo (série/segmento): 3° ano – Ensino Médio 

Duração da aula: 90 min (sendo 60 min presencial e 30 min atividade online). 

Área do conhecimento/componente curricular: Química 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

(EMIFCNT01) Investigar e analisar situações problema e variáveis que interferem 

na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, 

considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o 

uso de dispositivos e aplicativos digitais. 

(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, 

vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de 

processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais 

(como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros). 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

 

Funções orgânicas - Nomenclatura IUPAC - A química do amor 

METODOLOGIA 

 

Aprendizagem colaborativa utilizando jogos, cartas pares químicos e Aprendizagem 

com apoio de tecnologias digitais. 

1. Introdução: 

Essa proposta de aula é uma continuação, o professor deve ter introduzido 

 
 

1 Especialista em Metodologia do Ensino de Biologia e Química, UNINTER, graduada em Licenciatura em 
Química, IF - Sertão PE, professora efetiva do Estado de Pernambuco, atua em uma Escola de Referência em 
Ensino Médio. http://lattes.cnpq.br/3370125864184240 , ldjribeiro@hotmail.com . 

110

http://lattes.cnpq.br/3370125864184240
mailto:ldjribeiro@hotmail.com


 

aos estudantes a nomenclatura IUPAC e conceitos básicos próprios da 

química orgânica, com isso os estudantes terão condições para verificar sua 

aprendizagem realizando as atividades propostas. 

2. Desenvolvimento: 
 

Partindo da ideia de que a turma tem acesso ao Google sala de aula e que 

eles tem parte da carga horária presencial e parte remota, a atividade será 

dividida em dois momentos. O jogo PARES QUÍMICOS será vivenciado em 

sala de aula e a simulação será opcional: em casa ou no laboratório de 

informática da escola. 

Inicialmente em sala de aula formar grupos de 4 a 5 estudantes, cada grupo 

recebe as cartas do jogo PARES QUÍMICOS e as orientações, a tarefa é 

associar os pares corretos entre os compostos orgânicos e suas respectivas 

estruturas químicas, em seguida montar um cartaz e expor na sala de aula. 

A simulação: a química do amor pode ser feita no laboratório de informática 

da escola ou em casa, pois exige a necessidade de um computador ou 

notebook, envolve leitura e aplicação de conhecimentos de química 

orgânica, seguindo as orientações da simulação, os estudantes 

individualmente realizarão a atividade proposta. 

3. Sistematização: 

Verificação da correlação das cartas associadas pelos estudantes e 

exposição do cartaz em sala. 

No Google sala de aula, disponibilizar o link de acesso a simulação, receber 

as respostas e conclusão da atividade proposta. 

RECURSOS 

 

Jogo PARES QUÍMICOS, (composto por cartas aleatórias com representação de 

estruturas dos compostos orgânicos e nomes dos compostos). 

Computador ou celular para a simulação: a química do amor. 

AVALIAÇÃO 

 

Durante a realização das atividades propostas, simulação: a química do amor – 

envia o print da conclusão da simulação pelo Google sala de aula da turma e 

responder a questão solicitada. O jogo PARES QUÍMICOS será verificado em sala 

de aula, observando a correlação dos pares (nome e estrutura). 

REFERÊNCIAS 
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Jogo: pares químicos. Disponível em: 

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/AIQ_2011/livreto_quimica_4.pdf 

Acesso em: 11 dez. 2020. Cadernos Pedagógicos do Prodocência 2006/UFPR. 

Autoria: Profa. Dra. Orliney Maciel Guimarães. Licenciandos em Química da UFPR: 

Anderson Quirino do Nascimento; Luana de Andrade Veloso; George Hideki Sakae; 

Solange Guindani Coltro. 

Simulação: a química do amor. Disponível em: 

http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_qui_amor.htm Acesso em: 11 

dez. 2020. Laboratório Didático virtual – Escola do Futuro – USP. Autores: Danilo, 

Kristiane, Juliana, Luis Carlos, Ronaldo e Roseane. Professor: Omar. Programação 

e design: Arthur Francisco. 

MATERIAIS DE APOIO 

 

Além das etapas e questões da simulação, pode ser solicitado que o estudante 

escreva no comentário individual, Google Classroom, a fórmula molecular da 

substância produzida pela mariposa-fêmea para atrair os machos para o 

acasalamento. 
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CONSUMO CONSCIENTE PARA UM PLANETA SUSTENTÁVEL 

Lindsai Santos Amaral Batista1
 

 
 
 

SOBRE ESTE PLANO 

Este plano de aula traz uma proposta de trabalho sobre os 3 Rs da 

sustentabilidade. Ele pode ser utilizado de maneira isolada, e também como 

etapa de um projeto mais amplo, voltado aos estudos sobre a preservação do 

meio ambiente. A metodologia a ser utilizada nesta aula é a sala de aula 

invertida (Flipped Classroom). 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: 5º ano – Ensino Fundamental I 

Duração da aula: Tempo Assíncrono – 1 h 

Tempo Síncrono – 2 h 

Área do conhecimento/componente curricular: Ciências 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente 

e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou 

reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 

 
Competências Gerais da BNCC 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, 

e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

3 Rs da Sustentabilidade: Reduzir, Reutilizar, Reciclar 

METODOLOGIA 

 
A metodologia a ser utilizada nesta aula será a sala de aula invertida, ou 

Flipped Classroom, na qual o aluno adquire conhecimentos sobre a matéria 

em outro ambiente fora da aula (em casa, na biblioteca) e o momento em sala 

de aula fica reservado aos debates, trabalho em grupo ou mesmo para tirar 

dúvidas com o professor. Para isso, organizamos a aula em 2 tempos, sendo 
 

1 Pedagoga, Mestra em Educação em Ciências e Matemática (UESB), Coordenadora Pedagógica (SEC- 
BA), Professora titulada (Prefeitura Municipal de Juazeiro-BA), Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/3664194578514946 Email: amaral.lindsai@gmail.com. 
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estes organizados em Tempo Assíncrono, e Tempo Síncrono. Nesta aula 

incentiva-se também o uso de recursos digitais, para a elaboração de 

materiais. Sugere-se como variação de metodologia que esta aula seja 

repetida e que os grupos alternem a forma de criação de materiais, para que 

todos vivenciem a experiência de criação de materiais físicos e materiais 

digitais e, posteriomente, discuta-se sobre as aprendizagens adquiridas. 

 
1. Tempo Assíncrono (à distância, individual): 

 Esta aula deve ser precedida por um momento em que os alunos devem 

ser orientados previamente a, no momento assíncrono, realizar 

pesquisas e estudos sobre os 3 Rs da Sustentabilidade. Para isso, o 

professor deverá disponibilizar materiais num ambiente virtual 

(sugerimos o Google Classroom, caso a classe já tenha uma turma 

criada neste ambiente) para que o aluno estude, inclua outros materiais 

que encontrar na web, selecione as informações mais importantes (pode- 

se escrever um resumo no caderno ou mesmo imprimir) e traga para a 

sala de aula quando for solicitado. Obs: A seção “Materiais de Apoio” 

contém algumas indicações de materiais a serem indicados pelo 

professor aos alunos, mas é importante que os estudantes sejam 

incentivados a ir além das indicações do docente. 

 Sugerimos também que o professor peça aos alunos para buscarem 

recursos como aplicativos, softwares e ferramentas ideais para criação 

de posts para redes sociais e inspirações para cartazes físicos, que os 

ajude a ter ideias sobre como farão o trabalho. 

 Explique previamente aos estudantes que eles deverão, na aula 

síncrona, elaborar materiais de divulgação e incentivo ao reuso, 

reutilização e redução do consumo, e que esses materiais serão físicos 

e virtuais. 

 Antecipadamente, providencie materiais que possam ajudar os alunos 

que irão elaborar os cartazes: embalagens, papeis coloridos, régua, 

lápis, tesoura, cola, fita adesiva, canetas coloridas, pinceis atômicos, 

cartolina, papel metro e outros que achar adequado. 

 Deve-se providenciar também os recursos a serem utilizados pelos 

estudantes que criarão as mídias digitais, como computadores, tablets 

ou aparelhos celulares. Caso a escola tenha laboratório de informática, 

este pode ser utilizado pelos estudantes. 

 
2. Tempo síncrono (aula presencial) 

 Em sala, o professor vai organizar a turma em duas equipes (ou quatro, 

caso a turma seja numerosa): uma (ou duas) construirá cartazes 

informativos para colocar na escola e/ou na comunidade e o restante 

(divididos em um ou mais grupos) criará posts para redes sociais; 
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 A professora orientará as equipes a planejarem seus trabalhos, 

promovendo um brainstorm (tempestade de ideias) em cada grupo 

durante 5 ou 10 minutos. Em seguida, os ajudará a dividir as tarefas, 

onde cada membro da equipe terá um papel determinado, de acordo com 

o que precisa ser feito. É necessário que todos sejam devidamente 

encaminhados para uma tarefa e estas sejam claramente explicadas. 

Exemplo: Um aluno do grupo das redes sociais vai redigir o texto, outro 

vai construir o template do card, outro vai procurar as imagens etc. No 

grupo dos cartazes, uma pessoa pode ficar responsável por desenhar, 

outro por selecionar imagens, outro por escrever os textos... 

 O professor deve dar um tempo de, pelo menos, 1 hora para que os 

estudantes criem estes materiais. Caso seja necessário e possível, o 

professor deve ampliar este tempo. 

 
3. Sistematização: 

● Quando todos concluírem os materiais, solicite que os grupos 

apresentem aos colegas o que produziram e expliquem de que forma 

utilizarão os materiais, onde será divulgado/afixado. Avalie com a turma 

a pertinência e clareza das informações contidas em cada um dos 

materiais. Planeje com os alunos a forma de divulgação dos materiais e 

coloquem em prática. 

RECURSOS 

 Computador ou notebook ou tablet ou smartphone 

 Aplicativo ou software de edição de imagem (Canva, Paint, 

InShot,Adobe Ilustrator etc.) 

 Livros e revistas para pesquisa e recorte 

 Cola 

 Tesoura 

 Papeis coloridos diversos 

 Rótulos e embalagens de produtos diversos 

 Canetas coloridas/pinceis atômicos 

 Régua 

 Papel metro ou cartolina 

 Lápis, caneta, borracha, apontador 

 Outros materiais que a turma achar necessário. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita em duas etapas, sendo a primeira realizada pela 

professora, ao fazer observações de cada estudante, considerando os 

seguintes aspectos: 

 Participação 

 Iniciativa 

 Criatividade 
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 Domínio do conteúdo 

Na segunda etapa, o material produzido deverá ser avaliado pelos colegas, 

levando em consideração as seguintes características: 

 O material construído contém informações importantes para a 

sociedade? 

 As informações contidas no material estão dispostas de forma clara e 

compreensível? 

 O material é criativo? 

 
Sugere-se, também, que o professor solicite uma avaliação da aula, que pode 

ser feita utilizando recursos como o Google Forms ou outro. É importante que 

o docente utilize esse feedback como instrumento de melhoria para as 

próximas aulas. 

MATERIAIS DE APOIO 

 
1. Materiais sobre os 3Rs da Sustentabilidade: 

 
 6º TELA VERDE | CURTAS DE ANIMAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS | 

Lindo lixo: https://www.youtube.com/watch?v=GxGgloxkPFU 

 6º TELA VERDE | CURTAS DE ANIMAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS | 

Lixuvio: https://www.youtube.com/watch?v=SDk_J2UvT3w 

 Filme Wall-E 

 REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR -3 RS DA 

SUSTENTABILIDADE: http://ecoverde.eco.br/ReciclagemDeLixo.pdf 

 
2. Sugestões sobre criação de materiais publicitários: 

 
 22 ferramentas e recursos para criar imagens impressionantes para as 

redes sociais: https://blog.contentools.com.br/marketing-de- 

conteudo/22-ferramentas-para-criar-imagens-para-as-redes-sociais/ 

 Inspiração para cartazes criativos: 

https://br.pinterest.com/ju_andrades/sustentabilidade-na-escola/ 
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RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS 
 

Maria José Dias Sales1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

Neste plano de aula, por meio da metodologia estudo de caso, serão 
discutidas questões relacionadas à gestão municipal de resíduos sólidos 
urbanos (RSU). Os estudantes, a partir desta vivência, deverão 
compreender o que são os RSU, qual a situação gestão deste no 
município onde vivem, e então, propor possíveis soluções individuais e 
coletivas para o enfrentamento da situação, propondo novas posturas para 
enfrentar o problema. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): 9° ano 

Duração da aula:150 minutos (50 minutos tempo síncrono e 100 minutos 

tempo assíncrono) 

Área do conhecimento/componente curricular: Ciências da 

Natureza/Ciências 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de 
problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise 
de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

Resíduos Sólidos Urbanos 

METODOLOGIA 

1. Introdução: 

Inicialmente, os estudantes devem ser orientados a formar pequenos 

grupos (no máximo cinco estudantes). Após a formação dos grupos, em 

sala de aula, o professor deve fazer uma breve apresentação sobre o que 

são resíduos sólidos urbanos e quais as formas ambientalmente 

adequadas de destino que existem, bem como deve ser feita a disposição 

de rejeitos para minimização de impactos ambientais. Posteriormente, a 

seguinte questão disparadora será projetada na tela: “O que acontece com 

os RSU que depois são coletados da porta de sua casa?”. O intuito é fazer 

com que os grupos reflitam sobre como esse problema é tratado no 

município em que vivem e levantem hipóteses sobre os possíveis destinos 

dos RSU e local de disposição de rejeitos. 

2. Desenvolvimento: 

 

Os estudantes devem socializar as hipóteses que elaboraram. Em 

seguida, uma nova questão deverá ser lançada: “O que deveria acontecer 

 

1 Licenciada em Biologia e Doutora em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. Professora efetiva da 
rede estadual de ensino básico da Bahia (SEC). Endereço para Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/2828850001442864, E-mail: maria.sales2@enova.educacao.ba.gov.br 
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com os rejeitos que depois que são coletados da porta de sua casa pelo 

serviço de coleta do município?”. Os estudantes novamente terão tempo 

para discutir e elaborar hipóteses em grupo para socialização posterior, 

onde apresentarão as diferentes possibilidades de tratamento para os 

resíduos. 

Neste momento, os grupos possuem hipóteses do que ocorre e o que 

deveria acontecer. Devem assim preencher o quadro 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depois, mais uma questão: “quantas pessoas há no município em que 

vivemos? Se considerarmos a média de 1kg/dia/pessoa de RSU, espera- 

se que o serviço público colete quantas toneladas/dia de RSU?” 

Para responder essa questão, é recomendável consultar o site do IBGE, 

onde terão dados sobre número de habitantes, domicílios, entre outros. 

Deverão, posteriormente, preencher o quadro 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O objetivo é o estudante observar que uma quantidade imensa de 

resíduos é gerada todos os dias na cidade onde vivem, gerando uma 

série de impactos para a saúde pública e para o meio ambiente, 

representando ainda perda de oportunidade geração de emprego e 

renda. 

Como atividade para ser realizada de forma assíncrona, os estudantes 

deverão apresentar um relatório sobre a situação do município no que 
 

Quadro 1: Dados sobre disposição de RSU em nosso município. 

O que acontece O que deveria A forma de disposição 
com os RSU do acontecer com os dos RSU de nosso 
nosso município? RSU do nosso município atende ao 

 município?  preconizado por lei? 

   

 

Quadro 2: Dados sobre quantidade gerada diariamente e 
anualmente de RSU em nosso município. 

Quantas pessoas 
vivem em nosso 
município, 
segundo último 
censo do IBGE? 

Qual a quantidade 
estimada em 
toneladas de RSU 
gerada em nosso 
município por dia? 

Em qual 
local os 
RSU são 
dispostos 
 

Em um ano, 
qual a 
quantidade 
de RSU 
disposta 
nesse local? 
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tange à gestão dos resíduos sólidos, indicando quais as ações 

individuais e coletivas a curto, médio e longo prazo, bem como qual o 

papel do setor público e privado para o enfrentamento do cenário. Junto 

com o relatório devem apresentar o relatório da pesquisa via Google 

Meet, contendo imagens, dados oficiais, e as fontes. 

3. Sistematização: 

A conclusão desta atividade consistirá na apresentação dos dados 

levantados sobre RSU do município, conforme apresentado no quadro 3: 

RECURSOS 

● Datashow 

● Computador com acesso à Internet 

● Plataforma de reunião - Google Meet 

AVALIAÇÃO 

Para avaliá-los, durante as discussões em sala de aula, deve ser 
registrada a de cada componente dos alunos durante a condução da 
investigação. Serão utilizadas as seguintes rubricas de aprendizado: 

 

Quadro 3: Situação da gestão de RSU do município. 

Quantas 
toneladas/dia 
de RSU são 
geradas em 
nosso 
município? 

O local onde os 
RSU são 
dispostos 
atende aos 
requisitos 
legais? 

Quais as 
estratégias 
adotadas pelo 
município para 
reduzir  a 
geração de 
RSU? 

O grupo tem 
alguma ação para 
ser implementada 
visando melhorar 
a gestão de RSU 
no município? 

    

Como o 
grupo avalia a 
gestão de 
RSU adotada 
no município? 

Qual o papel 
do setor 
público no 
enfrentamento 
do cenário? 

Qual o papel 
do setor 
privado para o 
enfrentamento 
do cenário? 

Quais posturas os 
cidadãos devem 
adotar para o 
enfrentamento do 
cenário? 

    

Quais as consequências da má gestão dos RSU? 

Com quais dessas consequências da má gestão dos RSU já 
convivemos em nosso município? 
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☹ Aluno não identificou quais os problemas existentes na gestão de 

resíduos do município; 

☺ Aluno compreendeu a contribuição dos indivíduos e da coletividade 
para a problemática atual; 

☺☺ Aluno compreendeu a contribuição dos indivíduos e da coletividade 

para a problemática atual e identificou posturas e atitudes em si que 
podem ser modificadas; 

☺☺☺ Aluno indicou alternativas nos níveis individual e coletivo para 

melhoria do cenário. 

REFERÊNCIAS 

IBGE. Censo demográfico. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/ 
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APRENDENDO SOBRE HEREDITARIEDADE 

Maria Roberta Rodrigues de Souza1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

O presente plano baseia-se na metodologia ativa Aprendizagem Baseada em 

Projeto, com a ABP os alunos buscam solucionar a problemática lançada pelo 

professor, utilizando fontes de pesquisa, como por exemplo, os celulares. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): 9º ano 

Duração da aula: 200 minutos (100 minutos síncronos e 100 minutos 

assíncronos) 

Área do conhecimento/componente curricular: Ciências da Natureza/Ciências 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características 

hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

Hereditariedade. 

METODOLOGIA 

1º Momento síncrono (50 minutos): Antecipadamente o professor deve orientar 

os alunos sobre o desenvolvimento das etapas da atividade, realização de 

pesquisas e estudos sobre a temática sugerida, elaboração do produto final 

que será apresentado no final do processo. Sugerimos que após essa etapa, 

seja realizada uma aula remota via Google Meet, cujo objetivo é uma breve 

explanação sobre a conceituação do DNA e apresentação do seguinte 

questionamento, “por que é utilizado o DNA junto ao teste de paternidade? ”, 

a partir desta indagação os alunos formarão grupos de cinco alunos para 

responder o questionamento e posterior apresentação dos resultados obtidos. 

2º Momento assíncrono (100 minutos): Neste momento da aula, os alunos 

devem ser orientados a realização de pesquisas na internet para coleta de 

dados, quanto ao método utilizado para verificar a paternidade, índices de 

brasileiros que realizam tais testes, índices mundiais, se há diferença entre o 

método utilizado no Brasil e em outros países, a relação entre o DNA e os 

testes, entre outras questões que envolvem o conteúdo. A partir do 

levantamento de dados e das considerações feita pelo grupo, os alunos 

elaborarão um produto final que pode ser (cartaz, slide, posts, etc.), apresentar 

aos colegas e socializar também para a comunidade em geral através de uma 

página no Instagram, elaborada para essa finalidade. 

 

 

1 Bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitarista (FPAG), licenciada em Pedagogia (Faculdade de 
Candeias), licenciada em Educação Física (FAEFI), Especialista em Educação Ambiental Interdisciplinar 
(UNIVASF), especialista em Gestão Ambiental (Faculdade de Candeias), especialista em Psicopedagogia 
Institucional e Clínica (Faculdade de Candeias), pós-graduação em Segurança do Trabalho (EDUCAMAIS). 
Docente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Candeias- FAC. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/9400104969320274. E-mail: mariarobertaeng@hotmail.com. 
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3° Momento síncrono (50 minutos): A aula deve ser direcionada a avaliação 

da atividade e a apresentação dos dados obtidos mediante a apresentação 

dos slides via Google Meet para a turma e socialização dos dados em forma 

de posts no Instagram, criando de forma colaborativa pelo professor e alunos, 

com o objetivo de contribuir na produção do conhecimento e socialização com 

a comunidade em geral. 

RECURSOS 

● Computador e/ou celular com acesso à internet. 

● Plataforma de reunião - Google Meet. 

AVALIAÇÃO 

Pode ser utilizadas as seguintes rubricas de aprendizado para a autoavaliação 

do grupo e para avaliação do professor. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda: 

   Especialista 

Aprendiz 

REFERÊNCIAS 

BNCC. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versao 

final_site.pdf. Acesso em: dez. 2020. 

Aprendizagem Baseada em Projeto- ABP. Disponível em: 

https://blog.lyceum.com.br/aprendizagem-baseada-em- 

projetos/#Como_funciona_a_Aprendizagem_Baseada_em_Projetos. Acesso 

em: dez. 2020. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   

Compreendeu o objetivo da atividade, 

obteve respostas coerentes para a 

indagação da aula? 

  

A equipe conseguiu responder com 

criticidade a questão levantada? 

  

A apresentação visual do material 

produzido é agradável e atrai os leitores? 
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DIVERSIDADE VEGETAL 

 
Nidnés Nascimento Leite1

 

 

SOBRE ESTE PLANO 

A proposta dessa aula é aprofundar os conhecimentos sobre a diversidade 

vegetal, através da construção de uma horta escolar. Para a concretização do 

plano, é sugerido a metodologia sala de aula invertida, em uma turma do 3º 

ano do ensino médio, no componente curricular de Biologia com 

aproximadamente trinta discente, um dos objetivos proposto é estimular a 

participação ativa, interação e criatividade dos alunos e provocar reflexões 

sobre suas ações práticas, favorecendo a autonomia nas tomadas de decisões 

da vida cotidiana, sobretudo no que diz respeito a alimentação saldável. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: Séries finais (3º ano, Ensino Médio) 

Duração da aula: 150 minutos síncrono e 50 assíncrono 

Área do conhecimento: Ciências da Natureza 

Componente curricular: Biologia 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Associar a importância dos vegetais para a manutenção da vida; 

 Estudar o processo de construção da horta, visando a identificação das 

espécies vegetais. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

 
 Identificação das espécies vegetais; 

 Plantas e suas contribuições para o ser humano e meio 

ambiente 

 Diferenciação dos tecidos vegetais. 

 Plantas e manutenção da vida; 

METODOLOGIA 

Introdução: O professor/a pode solicitar dos alunos com antecedência, 

sementes para realização da atividade prática e a leitura previa de um texto 

e/ou assistir uma reportagem que trata sobre a importância dos vegetais e 

alimentação saudável. Esse material pode ser enviado para os alunos por E- 

mail ou grupo de WhatsApp. 

1º momento, o professor pode propor uma roda de conversa com os alunos, 

sobre a temática e o material disponibilizado, esclarecer dúvidas que tinham 

surgido através da leitura e organizar as etapas da aula seguinte. 

 
 
 

1 Licenciada em Ciências Biológicas, Professora do Colégio Santo Graal de Alagoinhas, 
http://lattes.cnpq.br/3753046941349859, nascimentoines93@gmail.com. 
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2º momento, os alunos devem ser orientados a formar equipes para a 

realização da atividade pratica, que se desdobrará na construção de uma 

horta, seguindo as seguintes orientações: 

 
 As equipes devem ser formadas com o mínimo de três e o máximo de 

cinco alunos. 

 Reunião das equipes para organização e planejamento de manutenção 

da horta (escala de dias e horários). 

3º momento, será reservado a preparação da terra e plantio das sementes. 

4º momento, será reservado a: 

 Discussão acerca da atividade realizada e resultados alcançados. 

 Definição do que será feito com os vegetais que posteriormente serão 

colhidos da horta. 

RECURSOS 

Lousa; 

youtube; 

Celular 

Slide (Power Point). 

Piloto não permanente; 

Apagador; 

Google forms; 

Materiais para a construção da horta, sementes de: coentro, alface, couve e 

tomate, 

WhatsApp e e-mail; 

AVALIAÇÃO 

Os discentes serão avaliados quanto aos seguintes quesitos: 

 Trabalho em equipe 

 Organização de ideias 

 Participação e envolvimento durante a aula (teórica) 

 Participação e envolvimento durante a construção da horta (atividade 

prática) 

 
Para cada quesito será atribuído um conceito – A - Ótimo, B – Bom, C – 

Regular, D – Não participou. 

Sugerimos a realização de uma autoavaliação pelo grupo, durante as 

atividades realizadas, podendo ser utilizando os mesmos critérios pelo 

professor. 

REFERÊNCIAS 
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 MENDONÇA, Vivian, Livro didático Biologia, 3. ed, AJS, São Paulo , 

2016. 

 
 http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4758/1/MD_ENSCI 

E_IV_2014-06.pdf 

 
 SILVA, S. R., et al. A importância dos vegetais: uma abordagem 

diferenciada do pibid sobre como se ter uma alimentação saudável 

<https://cointer-pdvagro.com.br/wp-content/uploads/2018/02 > 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=UBIiHW8RhkI 
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NATUREZA E CULTURA 

Valdete Paiva Lemos Silva1 
 
 
 

SOBRE ESTE PLANO 

Alguns objetos criados pelo homem são utilizados pelas pessoas durante 

todo o dia como: roupas, escola de dentes, livros, cadernos. Essa é uma 

maneira simples de constatar que nossa vida é permeada de cultura, mas a 

cultura está muito além dos objetos que o homem inventa, está também na 

base de como estruturamos o pensamento. Dessa forma ao viver em 

sociedade, nos distanciamos do mundo natural para sermos algo mais do 

que meros seres naturais, mas até que ponto as nossas diferentes culturas 

são capazes de nos afastar dessa realidade? 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): 1º Ano 

Duração da aula: Tempo síncrono: 20 horas/aula. Tempo assíncrono: 1 

semana para entrega das atividades. 

Campo de experiência: Ensino Médio 

Área do conhecimento/componente curricular: Filosofia 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Objetivos: 

● Discutir com criticidade argumentativa sobre natureza e cultura; 

● Compreender os conceitos de determinismo e liberdade, analisando 

os argumentos usados para fundamentá-los. 

● Registrar com clareza as ideias aprofundadas em sala; 

 
Competências do BNCC 

 
(EM13LP05) – Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos 

assumidos, os movimentos argumentativos (sustentação, refutação/contra 

argumentação e negociação) e os argumentos utilizados para sustenta-los, 

para avaliar sua força e eficácia, e posicionar-se criticamente. 

(EM13LP02) Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na 

produção como na recepção, considerando a construção composicional e o 

estilo do gênero, usando/reconhecendo adequadamente elementos e 

recursos coesivos diversos que contribuam para a coerência, a continuidade 

do texto e sua progressão temática, e organizando informações, tendo em 

vista as condições de produção e as relações lógico-discursivas envolvidas 

 
1
Especialista em planejamento e Gestão escolar (2008) pela Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB/Campus VIII). Especialista em Alfabetização e letramento (2017) pela Faculdade Batista Brasileira 
(FBB). Graduado em Pedagogia (2007) pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus VIII). 
Coordenadora Pedagógica da Rede Estadual da Bahia. 
E-mail: dety_paiva@yahoo.com.br. 
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(causa/efeito ou consequência; tese/argumentos; problema/solução; 

definição/exemplos etc.). 

 
Objeto de conhecimento: Natureza e Cultura 

METODOLOGIA 

● Introdução 

Usaremos como metodologias a sala de aula invertida que possibilita 

maior tempo e espaço para desenvolver a autonomia, a capacidade 

de resolução de problemas, o senso crítico, a colaboração e a 

criatividade e a rotação por estações que é versátil e adaptativa, 

trabalha diferentes tipos de aprendizagem em sala de aula, 

proporcionando ao aluno experimentar diferentes formas de 

aprendizagem, possibilitando a evolução intelectual e o 

aproveitamento mais efetivo do conteúdo. O plano de aula propõe o 

uso de metodologias ativas com a utilização de novos instrumentos 

para dinamizar aprendizagem. 

 
● Desenvolvimento: 

A aula ocorrerá em duas etapas, sendo a primeira de 50 minutos e a 

segunda com 120 minutos que seguirá da seguinte forma: 

 
● Iniciaremos o processo com a utilização do bilhete de entrada como 

momento de reflexão para levantamento de conhecimentos prévios e 

para a apresentação dos objetivos de aprendizagem, metodologia e 

avaliação, para que o aluno entenda e saiba como vai acontecer todo 

o processo e comece a registrar suas ideias no portifólio que será uma 

das formas de acompanhamento do desenvolvimento da 

aprendizagem; 

 
● O que é o ser humano? De maneira coletiva e colaborativa os 

estudantes devem registrar no portifólio suas concepções prévias 

sobre o tema, respondendo a essa pergunta, porque o aluno precisa 

pensar quem é o ser humano neste universo de natureza e cultura. 

 
● Na etapa seguinte, aluno sozinho explorará o conteúdo apresentado 

pelo roteiro de aprendizagem enviado pelo professor via whatsapp. O 

aluno vai explorar o conceito de natureza e cultura, refletindo sobre 

como quebramos essa ordem natural ao produzir cultura, através de 

textos do livro didático e bibliografias indicadas, como também através 

de vídeo. 

 
 

● A próxima atividade será iniciada com o registro da reflexão do aluno, 
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através do padlet, que é uma forma de socializar o entendimento de 

cada um, a partir da afirmativa ―somos seres naturais‖, o aluno 

refletirá sobre até que ponto nossas diferentes culturas são capazes 

de nos afastar dessa realidade? 

 
● Sistematização: 

● Na quarta etapa, vamos trabalhar com a metodologia de rotação por 

estações. Na 1º estação - os alunos vão levantar dúvidas e expor 

comentários. O professor será o mediador, aprofundando os 

conhecimentos propostos, questionando e problematizando, propondo 

caminhos para os alunos. Na 2º estação – Haverá uma atividade 

online, onde os alunos irão buscar de forma autônoma, vídeos 

variados sobre o tema para que possam buscar argumentos fortes e 

fracos. Na 3º estação – A atividade será em grupo de forma 

cooperativa. Os alunos formarão células, divididos em grupo de três, 

onde passam a assumir as tarefas de coordenador, relator e guardião 

do tempo. Cada um tem a missão de repassar o que aprendeu ao 

colega, assumindo um papel fundamental no compartilhamento de 

saberes. O fechamento será com a socialização das principais ideias 

discutidas no grupo e retomando a pergunta inicial , reelaborando a 

resposta a partir do novo aprendizado. 

RECURSOS 

Os recursos utilizados serão: 

● Recursos digitais como vídeos e textos; 

● Livro didático; 

● whatsapp para encaminhamento de roteiro de aprendizagem; 

● padlet para socialização das reflexões, 

● Filmes; 

AVALIAÇÃO 

Os critérios e instrumentos avaliativos serão: 

● Analise de indicadores, como nível de engajamento e participação; 

● Promoção da metacognição para verificar o aprendizado do conceito 

ou da habilidade central que foram abordados; 

● Apresentação de portifólio com cada etapa do processo, com fotos, 

imagens, textos e registros pessoais; 

REFERÊNCIAS 

Referências: 

 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível 

em: Acesso em: 11 de dezembro de 2020. 

 
BERGMANN, J.; AARON, S. (Org). Sala de Aula Invertida - Uma 

128



Metodologia Ativa de Aprendizagem. Rio de Janeiro, RJ, 2016, 116p 

 
Cem dias entre o céu e o mar. Livro de Amyr Klink (cap. 9, p. 76). 

 
Disponível em https://educacaocientifica.com/educacao/metodologias-ativas- 

parte-ix-rotacao-por-estacoes/. Acesso em 13 de dezembro de 2020. 

 
Na natureza Selvagem. Sean Penn (filme). 

 
Resistir às sereias. Jeanne-Marie Gagnebin (artigo). Disponível em 

http://files.o-oficio-da-historia.webnode.com.br. Acesso em 11/12/2020. 

 
Ulisses. Filme de Mario Camerini (filme). 

 
Ulisses ou mito e esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, in: Dialética do 

Esclarecimento 
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ORGANIZANDO A VIDA FINANCEIRA 

Evanice Muniz Santos Carreiro1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

Compreender que o valor das coisas não depende de quanto eles gastam, mas sim 

de quanto eles ganham, de como é importante se ter um bom planejamento 

financeiro e, acima de tudo responsabilidade sobre tudo que se pretende comprar 

ou vender, levando em conta sua real importância ou necessidade em nossas 

vidas, assim espera-se que os alunos percebam a importância dos cálculos, da 

economia e da matemática no seu dia a dia. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): Eixo VII (EJA) 

Duração da aula: 3 aulas (50 min) cada. 

Campo de experiência: Ensino Médio 

Área do conhecimento/componente curricular (ensino fundamental e médio): 

Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EM13MAT203) Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na 

análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas 

(para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e 

compostos, entre outros), para tomar decisões. 

(EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice de 

desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros), investigando os 

processos de cálculo desses números, para analisar criticamente a realidade e 

produzir argumentos. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

Organização da vida financeira. 

METODOLOGIA 

1ª etapa 

Comunicar aos alunos que, serão trabalhados os conceitos de progressão 

aritmética e progressão geométrica. 

Apresentação de um vídeo https://www.youtube.com/watch?v=f6yrWWl1ZX0 

2 ª etapa 

Distribuir o seguinte problema para a turma e leia-o em voz alta: 

Do meu 13º salario guardei R$180,00. Nos 17 meses seguintes, guardei 

R$ 35,00 em cada um. Quanto dinheiro guardei ao todo? 

Respondendo matematicamente: 

 
180 + (17 x 35) = 

180 + 595 = 775 

Guardei ao todo 775 reais. 

 

1 Licenciada em Matemática (UNEB/2014), especialista em Mídias Educacionais (UESB/2017). Professora da 
rede pública Itagibá-Ba. E-mail: evanicematuab@gmail.com 
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Com apoio do data show Microsoft Excel será construída uma tabela coletiva 

professor aluno para relacionar a proposta. Com essa ferramenta, é possível 

construir as tabelas até os 17 meses muito rapidamente e ter mais tempo para as 

análises. 

Antes de começar a usar o software proponha a seguinte analise: 

 Perguntar aos alunos: "Como os valores aumentam?". Verifique se eles 

percebem que basta adicionar 2 ao valor anterior para obter o próximo. 

Peça, então, que digitem os três primeiros valores da tabela e utilizem o 

recurso de arrastar. 

Com a planilha feita, os alunos terão a oportunidade de ver o que ocorre mês a 

mês, fazer comparações e refletir sobre o problema. 

Verifique se os alunos concluíram que saber aplicar conhecimentos 

matemáticos nos livram de cometer enganos no cotidiano. Finalize essa aula 

identificando os termos e apresentando nomenclaturas da PA e a PG. Apresente 

também a fórmula da soma dos termos de uma PA e de uma PG. 

3ª etapa 

Peça aos alunos que peguem as cópias de suas despesas e leia. Explique que 

trataremos do dinheiro que gastamos sem perceber. Pergunta se existe alguma 

coisa com a qual eles gastam uma quantia pequena, mas que se repetem várias 

vezes na semana. Por exemplo, um lanche na cantina da escola, um doce, uma 

revista, entre outros. Proponha uma discussão para a turma, apresentando as 

seguintes questões: 

1. Quanto é possível economizar em um ano se eu deixar de comprar "x" todos os 

dias? 

2. Quantos reais eu deixei de ter toda vez que não me devolveram 1 centavo de 

troco? 

Após a discussão, oriente os alunos a registrar suas reflexões sobre a 

discussão na forma de um pequeno texto dissertativo, destacando as principais 

conclusões a que chegaram, mostrando o quanto se pode economizar em um ano 

deixando de gastar com o item escolhido e como 1 centavo deixado para trás faz 

diferença ao final de um ano. Incentive-os a aplicar os conhecimentos de PA e PG. 

Depois apresentei juros simples e juros compostos como exemplo de PA e PG, 

respectivamente. Para finalizar, os alunos trouxeram na aula seguinte uma planilha 

de gastos financeiros, com seus gastos diários e/ou semanais. 

Dica: Nesse momento o celular pode ser um aliado, caso os alunos possam 

baixar um aplicativo gratuito de despesas diárias. 

No final do trabalho vamos refletir sobre o que Marx defendia que toda 

riqueza era produzida pelo trabalho humano e que os donos do capital se limitavam 

a apropriar-se da riqueza produzida pelos trabalhadores. 

Os argumentos de Karl Marx não convenceram os defensores da economia 

de mercado já que foram criticados por Böhm-Bawerk e outros economistas mais 

tarde. Estes constituíam a escola neoclássica que dominou o pensamento 

económico até à década de 30 do século XX . Segundo a escola neoclássica, o 
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preço de um bem ou serviço não representa o valor do trabalho nele incorporado. 

Assim sendo é o equilíbrio entre oferta e demanda que determina os preços. 

Depois de estabelecido, o preço atua como um sinalizador das quantidades dos 

estoques de bens e serviços. Por exemplo, uma variação nos preços indicaria aos 

consumidores que determinado bem requer mais ou menos unidades monetárias 

para ser adquirido, o que incentivaria ou inibiria o consumo. Já para os produtores, 

indicaria que os consumidores estariam dispostos a pagar mais ou menos unidades 

monetárias pelo bem ou serviço, o que, novamente, incentivaria ou inibiria o 

produtor a ofertar o bem ou serviço (dado seu custo de produção constante). Assim 

sendo, o mercado, através da sinalização dos preços, tenderia ao equilíbrio ideal 

em termos de alocação de recursos escassos. 

Por fim espera-se que eles compreendam que o valor das coisas não 

depende de quanto eles gastam, mas sim de quanto eles ganham, de como é 

importante se ter um bom planejamento financeiro e acima de tudo 

responsabilidade sobre tudo que se pretende comprar ou vender, levando em conta 

sua real importância ou necessidade em nossas vidas, assim espera-se que os 

alunos percebam a importância dos cálculos, da economia no seu dia a dia, o 

quanto a matemática é necessária na nossa vida pratica e que possam 

compreender que no futuro o que eles pouparem poderão investir em algo para seu 

próprio benefício ou iniciar um negócio para sua própria subsistência. 

RECURSOS 

 Cópia de contas: supermercados, lojas, luz, agua, botijão, etc. 

 Data show 

 Software de planilha eletrônica (Usamos como exemplo o Microsoft Excel) 

 Vídeo utilizando e ensinando como utilizar a planilha do Excel 

(https://www.youtube.com/watch?v=f6yrWWl1ZX0) 

AVALIAÇÃO 

Observar e analisar a participação, o interesse e aprendizagem dos alunos ao 

longo das atividades e as estratégias que utilizam para resolver a situação 

proposta. Verificar se conseguiram se apropriar dos conceitos e da importância de 

poupar/economizar. Mesmo com toda a metodologia fica claro a dificuldade que os 

alunos têm nas quatro operações. O aluno terá oportunidade de escrever em dez 

linhas o que aprendeu, sua participação e sobre os pontos positivos e negativos da 

aula, apresentando possíveis formas para melhorar o que não gostou ou fui 

insuficiente diante da proposta e atividades desenvolvidas. 

REFERÊNCIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=f6yrWWl1ZX0 
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MODELOS DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS 

Allisson Silva dos Santos1 
 

SOBRE ESTE PLANO 

Este plano de ensino se refere ao conteúdo da aula sobre modelos de 

precificação de ativos, incorporando três tipos de modelos: CAPM (Capital 

Asset Pricing Model), de três fatores e de cinco fatores. Estes modelos de 

precificação são os mais disseminados na área financeira, e é de suma 

importância a compreensão de cada uma delas por estudantes da área 

financeira, visando a utilização deles em práticas de natureza profissional e 

pessoal. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: Estudantes do ensino superior de cursos da área de Ciências 

Sociais Aplicadas, com disciplina de Finanças Corporativas. 

Duração da aula síncrona: 4 horas 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Discutir os principais modelos de precificação de ativos da área de Finanças; 

Diagnosticar o ambiente do apreçamento de ativos aplicado aos 

investimentos de títulos públicos e corporativos e de ações. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

● CAPM; 

● Modelo de três fatores; 

● Modelo de cinco fatores. 

METODOLOGIA 

 
1. Introdução: 

A metodologia de aprendizagem utilizada deverá ser a aula invertida 

com equipes de verbalização e de observação. A estratégia de 

verbalização e de observação foi escolhida ao considerar a dificuldade 

que existe na compreensão da temática, pois os alunos poderão 

compartilhar as principais dúvidas e contribuições de cada material de 

aula de forma conjunta, e um poderá solucionar a dúvida do outro. 

Quando a turma não chegar a um consenso sobre determinado 

aspecto dos artigos, caberá ao professor a mitigação das dúvidas 

presentes. O professor irá enviar os artigos indispensáveis para 

leitura, com antecedência mínima de 15 dias, e durante esses 15 dias 

que antecedem a aula, o professor postará algumas perguntas 

reflexivas sobre o assunto no sistema acadêmico, que deverão ser 

respondidas no momento da verbalização. 

2. Desenvolvimento: 

 
 

1 Mestrando em Administração, UFPB, http://lattes.cnpq.br/8553703836893305, 
allissonst@hotmail.com. 
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A sala será dividida em grupos: os de verbalização e os de 

observação. Os grupos serão divididos via sorteio, com no mínimo 15 

dias que antecedem a aula. O ideal será definir grupos de três a cinco 

alunos. A quantidade de grupos deve ser cinco, e cada grupo ficará 

responsável para leitura e disseminação das ideias de um material de 

leitura acadêmico, tendo como sugestões os materiais que constam 

no espaço denominado de ―Recursos‖ neste plano de aula. A equipe 

de verbalização é responsável por apresentar suas ideias a partir dos 

artigos/capítulos de livros selecionados pelo professor no tempo de 30 

minutos, enquanto os de observação analisam e registram o que está 

sendo comentado. Após a apresentação da equipe de verbalização, a 

equipe de observação poderá fazer suas contribuições a respeito da 

temática, com o apoio de textos complementares, no tempo de 10 

minutos. De maneira geral, é a primeira vez que os alunos terão 

contato com o tema, mas com a leitura dos artigos e com o apoio do 

professor e demais colegas, espera-se que os alunos consigam se 

sair bem na atividade. 

3. Sistematização: 

No final de cada momento de arguição das equipes de verbalização e 

de observação, o professor terá 10 minutos para sintetizar o conteúdo 

e destacar as partes principais de cada artigo/capítulo de livro. O 

professor e os próprios alunos irão avaliar o desempenho das equipes, 

utilizando de avaliação e autoavaliação. 

RECURSOS 

● Quadro branco; 

● Pincel para quadro branco; 

● Datashow; 

● Computador; 

● Papers escritos por Fama e French (1992), Fama e French (1993) e 

Fama e French (2015); 

● Capítulos de livros didáticos (Sugestão de livros: Damodaram (2007) e 

Ross et al. (2013)). 

AVALIAÇÃO 

O professor e os próprios alunos irão avaliar o desempenho das equipes, 

utilizando de avaliação e autoavaliação. Para isso, podem ser utilizados os 

seguintes critérios: clareza, objetividade, domínio do assunto e busca de 

textos complementares. A seguir, tem-se a rubrica de avaliação que pode ser 

utilizada em sala de aula. 

O aluno atendeu bem ao requisito  O aluno não atendeu bem 

ao requisito 

Clareza: 
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( ) ( )                     Nota de 0 a 10:    

Objetividade: 

( )                   ( )                     Nota de 0 a 10:    

Domínio do assunto: 

( )                   ( )                     Nota de 0 a 10:    

Busca de textos complementares: 

( )                   ( )                     Nota de 0 a 10:    

Linguagem adequada: 

( )                   ( )                     Nota de 0 a 10:    

REFERÊNCIAS 

 
DAMADORAN, A. Finanças corporativas: teoria e prática. 2. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2007. 795 p. 

FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. The cross-section of expected stock returns. 

Journal of Finance, v.47, n.2, p. 427-465, 1992. 

FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. Common risk factors in the returns on stocks 

and bonds. Journal of Financial Economics, v.33, n.1, p. 3-56, 1993. 

FAMA, E. F., FRENCH, K. R. A five-factor asset pricing model. Journal of 

Financial Economics. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.010i, 2015. 

ROSS, S. A. et al. Fundamentos de administração financeira. 9. ed. Porto 

Alegre: AMGH, 2013. 782 p. 
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APRENDENDO NÚMEROS INTEIROS DE FORMA INTERATIVA. 

Tayná de Santana Leal Freire1 
 

SOBRE ESTE PLANO 

 
Na disciplina de Matemática, notamos a necessidade dos professores 

introduzir ferramentas digitais em suas aulas, procurando estratégias em sua 

prática pedagógica para que as aulas de Matemática passe a representar 

uma disciplina na qual os alunos sinta-se motivado a aprender. Pensando 

nisso, neste plano o professor de Matemática irá encontrar como 

metodologia o ensino híbrido, onde apresentaremos algumas ferramentas 

digitais para tornar o assunto de números inteiros mais interativo para um a 

turma do 7º ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental, na disciplina de 

Matemática. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

 
Público alvo (série/segmento): Alunos do 7º ano dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental 

Duração da aula (especificar tempo síncrono e tempo assíncrono): 4 horas 

de tempo síncrono e 3 horas de tempo assíncrono 

Área do conhecimento: Matemática e suas Tecnologias 

Componente curricular: Matemática 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
(EF07MA04) - Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com 

números inteiros. 

(EF07MA05) - Resolver um mesmo problema utilizando diferentes 

algoritmos. 

(EF07MA06) - Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas 

que têm a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos 

procedimentos. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

Números Inteiros. 

METODOLOGIA 

 
1. Introdução: 

No primeiro contato do professor com a turma em sala, serão apresentadas 

as Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação – (TDIC) que serão 

 

1 Licenciada em Matemática pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Pedagogia pela Faculdade 
Mantenense dos Vales Gerais – INTERVALE. Especialista em Educação, Diversidade e Inclusão Social – 
INTERVALE. Aluna do curso de pós-graduação em Metodologias Ativas do ensino e aprendeizagem – 
UNIVASF. Lattes: http://lattes.cnpq.br/9673333471774143. E-mail: tayna1leal@gmail.com 
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utilizadas nas aulas sobre números inteiros, sendo elas: mentimeter e o 

padlet. São ferramentas digitais que o ajudará levantar concepções prévias 

dos alunos sobre o assunto que será trabalhado e a possibilitar a sua 

interação do com o aluno para uma aprendizagem mais significativa. Logo 

após, o professor apresentará: 

 

✔ Um tutorial sobre a utilização desses aplicativos para ajudar aos 

alunos no manuseio destes e para a criação da conta; 

✔ Criação do grupo no WhatsApp para compartilhamento dos links dos 

aplicativos e para possíveis dúvidas; 

✔ As formas que os alunos serão avaliados. 

 
 

2. Desenvolvimento: 

✔ De forma assíncronas, os alunos irão utilizar o mentimeter, 

também conhecido como nuvens de palavras, que será 

utilizado antes do professor iniciar apresentando conceitos 

sobre números inteiros. Esse aplicativo será para levantar um 

pouco das concepções prévias dos alunos acerca do assunto 

que será trabalhado, pois essas concepções ajudará o 

professor a criar uma rota de aprendizagem para a turma, além 

de o permitir ter uma interação mais próxima deles. 

✔ Após a turma utilizar o Mentimeter, o professor, em sala, 

discutirá tais concepções para dar início ao assunto de 

números inteiros. 

✔ Ministrada as aulas, o professor dar utilizará outra ferramenta 

com o intuito de ter interação dos alunos, com o aplicativo 

Padlet (, com ele podemos criar mural, tela, lista, entre outros 

recursos, porém nosso foco será no mural), que acontecerá da 

seguinte forma: 

✔ Os alunos após a realização das atividades propostas em sala 

pelo professor sobre o assunto estudado, postará essas 

mesmas atividades nesse mural que será criado pelo professor 

especificando cada aula, por exemplo, ―mural da aula 3 de 

Matemática‖, cada aluno então, postará nesse mural especifico 

a foto da sua atividade. Uma observação: as atividade que 

serão enviadas para a postagem nesse mural, os alunos só vão 

visualizar quando todos enviarem, desta forma impede que os 

alunos que não realizaram as atividades copiem do colega, este 

é um dos recursos que o Padlet nos permite utilizar, se chama 

―exigir aprovação‖, nesse mesmo recurso, nos permite também 

ter um controle do que está sendo postado, para que não 

postem qualquer coisa sem conexão com o que foi estudado. E 
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todos os murais ficará guardados no aplicativo, para acesso do 

professor e dos alunos quando necessário. 

 

3. Sistematização: 

✔ Ao finalizar o assunto, na última aula, será feita uma análise 

pelo professor de todos as atividades que foram publicadas no 

mural de cada aula específica. Será feita também uma auto 

avaliação expondo os pontos positivos e negativos de utilizar as 

ferramentas digitais como suporte para as aulas. 

RECURSOS 

 

✔ WhatsApp 

✔ Quadro branco 

✔ Piloto 

✔ Aplicativo Padlet 

✔ Aplicativo Mentimeter 

AVALIAÇÃO 

 
Os alunos serão avaliados de forma contínua, e isso se dará da seguinte 

forma: através das atividades publicadas no mural, da participação efetiva as 

aulas assíncronas e síncronas, e através de uma auto avaliação que o 

professor fará ao finalizar o assunto. Essa auto avaliação será feita pelo 

professor, para que ele verifique o que o aluno conseguiu aprender, e outra 

realizada pelo aluno, em que ele terá a oportunidade de auto se avaliar em 

relação ao seu desempenho. 

REFERÊNCIAS 

 

✔ https://web.whatsapp.com/ 

✔ https://pt-br.padlet.com/dashboard 

✔ https://www.mentimeter.com/ 
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O HOMEM QUE CALCULAVA... COM FRAÇÕES! 

Deise Pereira Gonçalves Santos1 
 

SOBRE ESTE PLANO 

A metodologia ativa alude sobre as estratégias empregadas pelo professor, 

por dar mais independência e flexibilidade ao aluno na construção da sua 

aprendizagem. Nesse sentido, este plano traça uma estratégia didática de 

Resolução de problemas, que exigirá da turma um pensamento reflexivo, 

crítico e criativo para resolver os cálculos matemáticos que envolve facões. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: 6° ano/Ensino Regular 

Duração da aula: Webconferência80 min (síncrono) e Email 20 min 

(assíncrono) 

Campo de experiência: Fundamental II 

Área do conhecimento/componente curricular: Ciências da Natureza/ 

Matemática 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

● EF06MA09: Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da 

fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, 

com e sem uso de calculadora. 

● EF06MA15: Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha 

de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações 

aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre 

uma das partes e o todo. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

● Frações: conceito, característica das frações; cálculo da fração de um 

número natural; adição, multiplicação e subtração de frações. 

● Problemas que abordam a divisão de um todo em partes desiguais, 

contendo razões entre as partes e das partes e o todo. 

METODOLOGIA 

1. Introdução: No primeiro momento, será realizada uma breve 

abordagem com a turma sobre: o conceito, cálculos e problemas 

envolvendo fração. 

2. Desenvolvimento: 

●  Após, será apresentado as situação problema à turma e as 

orientação necessárias para o seu desenvolvimento. 

3. Sistematização: 
 

1Pós Graduanda em Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem em Contabilidade e Matemática 
Universidade Federal do Vale do São Francisco- UNIVASF, Professora de Matemática/Centro de Estudos- 
Ananda, http://lattes.cnpq.br/3925284575018481, deisemilemium@gmail.com. 
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● No segundo momento, a turma apresentará em grupo a solução 

encontrada, conseguinte a isso, será dado um feedback pelo 

professor. 

● Depois, ocorrerá a aplicação da avaliação diagnóstica, para 

identificar se os objetivos propostos foram alcançados. 

● Após, a correção da avaliação acontecerá uma aula de revisão, 

para sanar as dúvidas constatadas. 

● E por fim, para a avaliação do domínio do conteúdo será 

aplicada uma prova. 

RECURSOS 

● Retroprojetor 

● Calculadora 

● Celular e Notebook ou Computador 

● Vídeo - Problemas envolvendo frações- Parte 02- 6° ano- Ensino 

Fundamental. link: https://www.youtube.com/watch?v=qdrX9ubZReQ. 

● Vídeo- 3 Problemas envolvendo frações- 6° ano –Parte 01-Ensino 

Fundamental 1. link: https://www.youtube.com/watch?v=amV1eYQP7cM 

● Aplicativo -Fração - passo a passo. Disponível: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalduwaji.fractionsst 

epbystep&hl=pt_BR&gl=US. 

● Aplicativo- Matemática Fração. Disponível: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalduwaji.fractionsst 

epbystep&hl=pt_BR&gl=US. 

● Aplicativo - Calculadora fracionária. Disponível: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalduwaji.fractionsst 

epbystep&hl=pt_BR&gl=US. 

AVALIAÇÃO 

● Avaliação diagnóstica 

● Avaliação comparativa 

REFERÊNCIAS 

Cadernos de práticas de ensino de matemática da UFABC [recurso 

eletrônico] - vol. 2 : Beremiz continua calculando : histórias inspiradas em 

Malba Tahan / Organizado por Virgínia Cardia Cardoso — Santo André, SP : 

Universidade Federal do ABC, 2019. p.40-46. 

Disponivél:http://graduacao.ufabc.edu.br/licmat/images/Caderno%20de%20P 

rticas%20de%20Ensino%20de%20Matemtica%20da%20UFABC%20- 

%20vol.2.pdf.p.40-46. 

 
PLAY STORE (Brasil). Matemática Fração. 2016. 
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Disponívelem:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalduwaji 

.fractionsstepbystep&hl=pt_BR&gl=US.. Acesso em: 10 jan. 2021. 

 
PLAY STORE (Brasil). Calculadora Fracionária. 2017. . Disponível 

em:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalduwaji.fractionsst 

epbystep&hl=pt_BR&gl=US.. Acesso em: 10 jan. 2021. 

 
PLAY STORE (Brasil). Fração - passo a passo. 2018. Atualizado 2021. 

Disponível 

em:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalduwaji.fractionsst 

epbystep&hl=pt_BR&gl=US.. Acesso em: 10 jan. 2021. 

 
Problemas envolvendo frações- Parte 02- 6° ano-ensino fundamental 1. 

Intérprete: Marcos Aba. Roteiro: MABA produções.: [s. n.], 2019. Disponível 

em: 

https://www.youtube.com/watch?v=qdrX9ubZReQ 5. Acesso em: 10 jan. 

2021. 

 
3 Problemas envolvendo frações- 6° ano –Parte 01-Ensino Fundamental 

1. Intérprete: Marcos Aba. Roteiro: MABA produções.: [s. n.], 2019. 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=qdrX9ubZReQ 5. Acesso em: 10 jan. 

2021. 

 
MATERIAIS DE APOIO 

 
Escola           

Aluno:    nº  Ano/turma    

Professor:     Disciplina     

Data / / Atividade Pontuada     

 
 

Avaliação diagnostica - Resolução de problema. 

 
Problema 1- Acontece assim....Pedro gosta de bolo de chocolate e Fábio 

gosta de bolo de laranja. Então, a mãe dos meninos fez dois bolos iguais no 

tamanho, mas diferentes no sabor: um de chocolate e outro de laranja. 

Quando a mãe entrou na cozinha, encontrou os dois meninos discutindo. 

Pedro falou: 

_ Eu comi 2/5 do bolo de chocolate e, por isso, comi mais que você! 

Fábio respondeu: 

_ Eu comi mais, porque comi 6/15 do bolo de laranja! 
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A mãe dos meninos sorriu e disse: 

_ Parem com isso, pois nenhum comeu mais que o outro! Vocês comeram 

partes iguais de bolo. 

Explique, porque a mãe dos meninos falou que eles comeram partes iguais. 

Pode fazê-lo utilizando palavras, desenhos, esquemas ou cálculos. 

 
 
Problema 2- Ana, Carlos, Cristiane e Sandro foram a uma pizzaria e pediram 

três pizzas: frango, queijo e calabresa. Dividiram igualmente as três pizzas. 

Que parte da pizza comeu cada um? Cada amigo comeu mais que uma 

pizza ou menos que uma pizza. Demonstre o que aconteceu? 

 
 
Problema 3- Se cada um dos quatro amigos do problema 1 tivesse 

convidado mais um amigo para ir a pizzaria e tivessem pedido as três pizzas 

e as dividido igualmente entre todos, que parte da pizza comeria cada um? 

Cada amigo comeu mais que uma pizza ou menos que uma pizza. 

Demonstre o que aconteceu? 

 
 
Problema 4- Os atletas brasileiros conquistaram 76 medalhas em jogos 

olímpicos (com exceção das Olimpíadas de Pequim). Destas medalhas 

conquistadas, 2 1 são de bronze. Quantas medalhas de bronze nossos 

atletas ganharam? 

 
 
 
 
 

―O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a 

um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, 

no mínimo fará coisas admiráveis‖ 

José de Alencar. 

 

 
Sucesso!! 

 

Escola     

Aluno: nº Ano/turma   

 
 

Professor: Disciplina   
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Data / / Valor da Prova   

 

 
Avaliação Comparativa- Resolução de problema. 

 
Problema 1 : Os 35 camelos Este problema é baseado em uma passagem 

do livro ―O Homem que Calculava‖, de Malba Tahan. Nesta passagem, 

Beremiz – o homem que calculava – e seu colega de jornada encontraram 

três homens que discutiam acaloradamente ao pé de um lote de camelos. 

Por entre pragas e impropérios gritavam furiosos: 

- Não pode ser! - Isto é um roubo! - Não aceito! 

O inteligente Beremiz procurou informar-se do que se tratava. - Somos irmão 

– esclareceu o mais velho – e recebemos como heranças esses 35 camelos. 

Segundo a vontade de nosso pai devo receber a metade, o meu irmão 

Hamed uma terça parte e o mais moço, Harin devem receber apenas a nona 

parte do lote de camelos. Contudo, não sabemos como realizar a partilha, 

visto que a mesma não é exata. De acordo com o problema apresentado por 

Bermis, pense em como resolver esse caso. 

 
 
Problema 2: Alessandro assumiu um novo empreendimento em sua 

empresa e passou a trabalhar duas horas extras por dia. Esse 

empreendimento teve início no dia 12 de março e foi até o dia 25 do mesmo 

mês. Quanto de hora extra Alessandro trabalhou nesse empreendimento? 

 
Problema 3: João encontrou na internet uma notícia, com mais de 200 

páginas, sobre desmatamento. Dessa notícia, ele imprimiu as páginas 35 a 

178. Quantas páginas ele imprimiu? 

 
Problema 4: Contamos as semanas em agrupamentos de sete dias. Sendo 

assim, 20 dias correspondem há duas semanas e seis dias. Escreva, de 

forma semelhante o correspondente a: 

a) 217 dias 

b) 15 dias 

c) 56 dias 

d) 120 dias 
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A MATEMÁTICA DOS ALVÉOLOS 

Márcio Ponciano dos Santos1 
 
 
 

SOBRE ESTE PLANO 

Partindo do contexto que ―[...] toda a aprendizagem é ativa em algum 

grau, porque exige do aprendiz e do docente formas diferentes de 

movimentação interna e externa, de motivação, seleção, interpretação, 

comparação, avaliação, aplicação‖ (MORAN, 2018, p. 02). Nesse sentido, 

como é perceptível que o ensino de geometria tem sofrido certa negligência 

em sala de aula, tanto no ensino fundamental quanto no médio, pensou-se 

em promover com uma investigação que visa em descobrir o porquê das 

abelhas construírem seus alvéolos no formato de prisma hexagonal regular e 

não outra forma geométrica. 

Por meio dessa estratégia de ensino, que envolve recursos 

manipulativos, investigação e experimentação, onde o aluno não será 

apenas um sujeito passivo, pretende-se trabalhar com os conteúdos de 

ladrilhamento, área e volume de figuras geométricas. O uso da 

experimentação tornará o objeto de conhecimento matemático mais 

significativo e os alunos terão maiores chances de aprendizagem pois 

estarão sendo ativos no processo educacional. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo (série/segmento): 2º ano do Ensino Médio 

Duração da aula (especificar tempo síncrono e tempo assíncrono): 3 aulas de 

50 minutos síncronos e assíncronos. 

Área do conhecimento/componente curricular (ensino médio): Matemática e 

suas Tecnologias/Matemática 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

● (EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o 

cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos 

redondos (cilindro e cone) em situações reais, como o cálculo do 

gasto de material para forrações ou pinturas de objetos cujos formatos 

sejam composições dos sólidos estudados; 

● (EM13MAT504) Investigar processos de obtenção da medida do 

volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio 

de Cavalieri, para a obtenção das fórmulas de cálculo da medida do 

volume dessas figuras. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

Área de figuras planas; ladrilhamento por polígonos regulares e volume de 

 

1 Mestre em Ensino de Ciências e Matemática, Secretaria de Educação do Estado da Bahia/Colégio 

Estadual Dr. José Carvalho Baptista – Rio Real/BA, lattes: http://lattes.cnpq.br/7546239195431924, 

poncianomarcio@hotmail.com. 
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sólidos geométricos. 

METODOLOGIA 

1ª Etapa: 

A aula será iniciada com a organização da turma em grupos de 4 ou 5 

componentes, a depender do quantitativo de alunos presentes. Com os 

grupos formados o professor fará a distribuição de 5 papeis cartão com 

moldes de figuras geométricas planas regulares com os lados de mesma 

medida (em cada cartão contem – triângulo, quadrado, hexágono e círculo) e 

tesoura. Em posse dos materiais, os componentes do grupo devem pensar a 

respeito da seguinte pergunta: Porque as abelhas constroem seus alvéolos 

no formato de prisma hexagonal regular e não outra forma geométrica? 

Será destinado o tempo de 5 a 10 minutos para que os alunos 

conversem entre si e possam expor argumentos a respeito da indagação. 

Após expor os argumentos, solicita-se que recortem os moldes e verifiquem 

a questão de formar ladrilhos (como se estivesse revestindo uma parede ou 

piso com cerâmica), essa primeira parte servirá para entender que não são 

todas a figuras que permitem uma junção sem deixar espaço ou 

sobreposição, ou seja, um ladrilhamento perfeito. Essa primeira ideia de 

ladrilhamento é usada pelas abelhas, pois a forma geométricas que elas 

utilizam permitem encaixes perfeitos sem deixar espaços entre as figuras e 

nem sobrepondo uma na outra. Além de organizar os ladrilhos, será 

solicitado que os alunos calculem a área das figuras para que possam 

identificar aquelas com maior e menor medida. 

Em posse dos resultados das áreas, será discutido o porquê de 

determinada área ser maior/menor que a outra sendo que as figuras 

apresentam as mesmas medidas dos lados e aparentemente o mesmo 

tamanho. O professor mediará esse debate indicando as peculiaridades em 

cada figura para que os alunos possam entender os motivos que levaram as 

constatações da manipulação no cálculo da área. 

 
2ª Etapa: 

Após entender o comportamento dos ladrilhamentos, ver que nem 

sempre é possível obter um encaixe perfeito e perceber que mesmo as 

figuras tendo a mesma medida dos lados, sua área apresenta diferenciação. 

Serão entregues mais cinco folhas de papel cartão e um quilograma de areia 

fina para cada grupo. 

A partir das folhas de papel cartão solicita-se que os grupos montem 

os seguintes prismas: triangular, quadrangular e hexagonal, e comparar com 

o cilindro, a folha que sobrou será usada para fazer a tampa inferior das 

figuras. Para a confecção dessas figuras geométricas não é permitido cortar 

as folhas usadas para as paredes laterais das figuras, pois um dos critério da 

experimentação almejada é utilizar folhas com as mesmas dimensões para 

que a somatória das áreas laterais dos sólidos construídos sejam a mesma. 
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A seguir, exemplos das construções. 

 

 

 
Com as figuras construídas, será solicitado que os grupos comprovem 

e argumentem, da melhor forma possível, que a figura geométrica escolhida 

pelas abelhas é a melhor forma a ser utilizada na construção dos alvéolos. 

Essa etapa da experimentação consiste em encher o prisma triangular com 

areia fina até o seu volume máximo, após deve-se transferir a areia do 

prisma triangular para o quadrangular, depois para o hexagonal e para o 

cilindro, e assim, constatar, visualmente, que existe diferença entre o volume 

dos recipientes, apesar de serem construídos com folhas de mesmas 

medidas (Cada figura apresenta a mesma altura e foi construída com folhas 

de mesmo comprimento). Ao transferir a areia para os demais recipientes 

pode-se completar o volume da figura que ficou faltando para ficar mais 

nítida a diferença de volume em cada figura. 

Por meio do estudo do ladrilhamento e das áreas na primeira etapa do 

experimento, os alunos devem usar de argumentos matemáticos para 

comprovar que o prisma hexagonal é a forma geométrica que apresenta 

maior volume, perdendo para o cilindro, mesmo o cilindro apresentando 

volume maior, o prisma é mais vantajoso, por isso é utilizada na construção 

dos alvéolos dos favos de mel. Explicar, também, o porquê das abelhas não 

terem escolhido o cilindro se o volume é maior que o prisma hexagonal. 

A etapa da comprovação do volume das figuras geométricas que 

apresentam maior capacidade deve ser filmada para que os alunos possam 

criar um blog (no lugar do blog pode ser feito uma conta no instagram) para 

que todos da turma postem os vídeos do resultado da experimentação. 

 
3ª Etapa: 

Finalizada as experimentações e manipulações, os alunos serão 

conduzidos até a sala de informática e será solicitado que pesquisem sobre o 

porquê das abelhas construírem seus alvéolos no formato de prisma 

hexagonal regular e a partir da pesquisa montar um pequeno relato expondo 

a argumentação de forma clara e objetiva. 

Para não ocorrer apenas o ―copiar e colar‖, será solicitado que os 

alunos pesquisem em pelo menos 3 sites e que façam um resumo de no 

máximo uma lauda de forma manuscrita para que, depois da correção, possa 

ser digitado para ser postado. Após, deverão postar o vídeo e o pequeno 

relato no blog/instagram. 
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Ao final da aula, serão passadas algumas situações-problemas 

envolvendo os conteúdos trabalhados (ladrilhamento, área e volume). Os 

conteúdos trabalhados fazem parte das grandezas e medidas e de acordo 

com os pressupostos da BNCC: 

No que se refere a Grandezas e Medidas, os estudantes constroem e 

ampliam a noção de medida, pelo estudo de diferentes grandezas, e obtêm 

expressões para o cálculo da medida da área de superfícies planas e da 

medida do volume de alguns sólidos geométricos (BRASIL, 2018, p. 517). 

Por meio desta aula, os alunos terão conhecimento de uma aplicação 

matemática próxima da realidade (a construção das colmeias das abelhas) 

permitindo associar ao cálculo da área e do volume de figuras geométricas, 

além do uso de ladrilhamento. Todas as etapas da atividade serão mediadas 

pelo professor que estará conduzindo os debates, discussões e fazendo as 

intervenções quando necessário, nessa esfera, o docente observa as 

construções, as conclusões que os alunos chegaram, as pontes 

estabelecidas para unir os conhecimentos práticos com o conteúdo 

matemático, as justificativas matemáticas usadas na explicação da 

investigação. 

Portanto, o plano de aula aqui descrito, por envolver mecanismos 

manipulativos e de investigação tem grande chance de ser um estímulo certo 

para o ensino e aprendizagem dos conteúdos de geometria, propiciando um 

processo de aprendizagem significativa. 

RECURSOS 

✔ Tesoura; 

✔ Papel Cartão; 

✔ Areia; 

✔ Celular para filmagem; 

✔ Computador; 

✔ Caderno e 

✔ Lápis/caneta. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação se dará por meio da observação, construção dos alvéolos, 

argumentos para justificar as estratégias utilizadas para o cálculo da área e 

do volume das figuras geométricas, elaboração do vídeo, criação do 

blog/instagram, relato, resolução de situações-problemas, associação dos 

argumentos com situações reais. 
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EXPRESSÕES ALGÉBRICAS NA PARTITURA MUSICAL ATRAVÉS DO 

MUSESCORE 

Taíze Cardoso de Sousa1
 

 

SOBRE ESTE PLANO 

A ideia deste plano de aula é apresentar uma proposta de aula que envolve 

partituras musicais e o MuseScore que é um aplicativo computacional. Busca- 

se promover o aprendizado de expressões algébricas por meio da abordagem 

com partituras musicais através da metodologia ativa. Dessa forma, visa 

contribuir para o aprendizado de expressões algébricas dos estudantes que 

estão nos anos finais do Ensino Fundamental, especificadamente o 8º ano, a 

partir da escolha de uma música de seu interesse. 

IDENTIFICAÇÃO DA AULA 

Público alvo: 8° ano - Ensino Fundamental 

Duração da aula: 9 horas/aulas presenciais 

Campo de experiência: Ensino Fundamental 

Área do conhecimento/componente curricular: Exatas/Matemática 

HABILIDADES DA BNCC/ OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para 

descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não 

equivalentes; 

(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor 

numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das 

operações. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDOS 

 Expressões algébricas; 

 Cálculo numérico; 

 Números racionais. 

METODOLOGIA 

1. Introdução: 

● Momento síncrono (1 aula): Inicia-se com alguns 

questionamentos aos alunos: vocês percebem alguma relação 

entre a matemática e a música? Posteriormente distribui uma 

música com a respectiva partitura musical e exibe o vídeo da 

referida música (vídeo de Sandy e Júnior cantando a música Em 

Cada Sonho - O Amor Feito Flecha). Após a exibição do vídeo 

elucida-se outras indagações e retoma ao questionamento 

inicial. O vídeo que será exibido tem alguma relação entre a 
 

1 Mestre em Educação em Ciências e Matemática (UESC), licenciada em Matemática (IFBA), pós-graduada 
em Políticas Públicas na Educação (Consultoria e Assessoria Pública - COMO EDUCARE), pós-graduada em 
Educação Especial e Inclusiva (FAC), pós-graduada em Ensino de Matemática (IFBAIANO), pós-graduanda 
em Metodologias Ativas (UNIVASF), pós-graduanda em Matemática na Prática (IFBA), professora de 
Matemática na Rede Estadual de Ensino da Bahia. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3997568061042400, e- 
mail: tayserangel@hotmail.com. 
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matemática e a música? Caso sim, qual a relação? Discute-se 

sobre a relação entre a matemática com o auxílio de um slide 

contendo alguns conceitos da partitura musical segundo a 

concepção de Lacerda (1966), Med (1996) e Priolli (1968). 

● Momento assíncrono (2 aulas): Estudo da teoria musical 

segundo a concepção de Med (1996) relacionando-a com a 

partitura musical trabalhada no primeiro momento. 

● Momento síncrono (1 aula): A teoria musical será relacionada 

com a partitura da música (a que foi exposta no vídeo) 

disponibilizada na sala e demonstração no instrumento musical 

(teclado) além de relacionar com valores em uma abordagem 

numérica. Será disponibilizada uma atividade (disponível na 

dissertação que está na referência) para cada participante que 

será adequada apenas com compassos simples cuja unidade de 

tempo (denominador) é o número 4 e sinais que determinam os 

movimentos dos tempos. 

2. Desenvolvimento: 

● Momento assíncrono (1 aula): Resolução da atividade proposta 

na dissertação. 

● Momento síncrono (1 aula): Será realizada uma socialização das 

respostas da atividade proposta e solicitado a escolha de uma 

música de interesse dos alunos para construção da partitura em 

um encontro posterior. 

● Momento síncrono (1 aula): Disponibilização das notas que 

compõem a partitura em sequência quanto um vídeo contendo a 

música escolhida cantada. Discussão dos valores e altura das 

notas dentro de uma partitura. Demonstração da construção de 

uma partitura musical no aplicativo Musescore. 

3. Sistematização: 

● Momento assíncrono (1 aula): A partir disso, sugere-se que o 

participante ouça o vídeo da música escolhida e, posteriormente, 

inicie a criação da partitura no supracitado aplicativo. 

● Momento síncrono (1 aula): Exibição da partitura construída 

pelos alunos, haja vista que o aplicativo Musescore possibilita 

executar a melodia (som). 

RECURSOS 

 Vídeo de Sandy e Júnior cantando a música Em Cada Sonho (O Amor 

Feito Flecha). (Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=sWyf2QMOfOI. Acesso em: 25 

fevereiro 2021); 

 Quadro; 

 Pilotos; 
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 Data show; 

 Teclado (instrumento musical); 

 Caixa de som; 

 Partitura impressa; 

 Divisão proporcional dos valores relativos das figuras musicais; 

 Atividade impressa; 

 Lápis 

 Borracha; 

 Computador com o Software MuseScore (Disponível em: 

https://musescore.com/) instalado. 

AVALIAÇÃO 

PROFESSOR: Para verificar o aprendizado do aluno o professor analisará se 

o aluno respondeu a atividade, executou trechos da partitura musical no 

próprio instrumento musical (teclado), construiu e executou a partitura no 

software Musescore. 

ALUNO: O aluno se autoavaliará refletindo se a aula contribuiu para a 

execução da partitura no software Musescore a partir do que foi discutido em 

aula. E a partir disso ele fará uma avaliação de sua participação na aula. 
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