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um material com a identidade da rede

Este caderno foi construído

Prezado educador,

a várias mãos e tem
como fios os sonhos dos
educadores do município
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É com imensa alegria e satisfação
que a Secretaria Municipal da Educação compartilha com a comunidade
educativa os Cadernos Pedagógicos de
Língua Portuguesa e de Matemática do
Programa Nossa Rede – Ensino Fundamental I. Esse material foi construído
a várias mãos, na certeza de que os
nossos estudantes podem ler o mundo para escrever a vida. Ele tem como
fios e tramas os sonhos, as utopias e
o trabalho dos educadores de Salvador
para reinventar a escola como espaço
de aprendizagem para todos. A publi-

cação de Diretrizes Curriculares Municipais e de materiais pedagógicos,
a realização da formação continuada
de educadores e a avaliação escolar
compõem o escopo desse programa.
Tudo isso para transformar nossa realidade educacional e garantir os direitos de aprendizagem de cada um dos
estudantes da nossa rede.
No conjunto, são 40 cadernos pedagógicos destinados aos estudantes
do 1º ao 5º ano – 20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática – e 40
volumes para os professores. Essa
produção realizou-se com a escuta
das vozes dos educadores, por meio

Fotos: Guilherme Cortizo Bellintani, Cipó - Comunicação Interativa e Manuela Cavadas

de Grupos de Trabalho e da plataforma virtual, e considerou a identidade
e a autonomia da rede municipal como
protagonistas do projeto político-pedagógico. Esse protagonismo revelou-se
no investimento ético, cognitivo e afetivo de professores, coordenadores
pedagógicos e diretores escolares,
que assumiram a responsabilidade de
produzir, em regime colaborativo, esse
material. Destacam-se, nesse sentido,
três características dos cadernos: a
adequação pedagógica e didática às
identidades educacionais e culturais de
Salvador, a atenção às demandas de
aprendizagem dos estudantes e a inovação pedagógica com referências da
legislação e das pesquisas didáticas.
Fazer a formação continuada e disponibilizar materiais pedagógicos contextualizados nos ritmos, nas cores,
nos sabores, nos saberes e nas rubricas culturais da nossa cidade é um caminho para que as transformações assinaladas nas metas para a educação
municipal se concretizem nos projetos
educativos de cada escola. A urdidura
de tais projetos se dá, sobremaneira,
nas conexões que aproximam os profissionais e os interligam em nome de
aprimorar a educação pública. Está em
nossas mãos a tecedura de cenários
pedagógicos, em rede, comprometidos
com a aprendizagem dos estudantes.
Desejamos a todos um excelente ciclo pedagógico!

Os cadernos pedagógicos estão contextualizados nos ritmos, nas cores, nos
sabores, nos saberes e nas rubricas culturais de Salvador

Guilherme Cortizo Bellintani
Secretário Municipal da Educação
1º BIMESTRE
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parceria
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realizando um sonho possível

Transformar a educação
de Salvador é o ideal
de todos os educadores
que aqui atuam
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Fazer com que todas as crianças
tenham uma educação pública de qualidade. Esse é o sonho – e também
a missão – do Instituto Chapada de
Educação e Pesquisa (Icep), organização sem fins lucrativos que iniciou sua
atuação em 2001, no interior da Bahia,
formando professores. Logo percebemos que uma escola não muda somente com a atuação docente e partimos
para a formação de coordenadores pedagógicos, diretores escolares e equipes técnicas das secretarias de Educação. Assim, o Icep foi se tornando uma
instituição de referência no trabalho
em redes colaborativas – conceito de
formação profissional que envolve todo
o conjunto de atores da educação, aí
incluídos pais, estudantes e representantes da sociedade civil –, na busca
das transformações desejadas para a
melhoria do ensino nos territórios em
que atuamos.
Recebemos, no ano de 2015, o convite para nos tornarmos parceiros da

Secretaria Municipal da Educação de
Salvador (SMED) nas tarefas de: revisão das Diretrizes Curriculares dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental I
(do 1º ao 5º ano); produção dos Cadernos Pedagógicos de Língua Portuguesa e Matemática para estudantes e
professores desse segmento; e formação continuada de educadores dessa
mesma etapa.
Não havia a possibilidade de rejeitar
um convite dessa magnitude. Afinal,
ajudar a transformar a educação da
capital do nosso estado é mais do que
uma honra: é o ideal de todos os educadores que aqui atuam. Além disso,
tivemos total apoio da SMED para que,
nesse projeto, fosse mantida nossa
metodologia de trabalho colaborativo
em rede, promovendo a formação continuada de educadores aliada à mobilização social.
Para criar os cadernos pedagógicos
que agora você tem em mãos, ocorreram dezenas de encontros, em várias

Fotos: Manuela Cavadas

instâncias. No primeiro foi realizada
uma consulta pública para saber se
os educadores de Salvador aceitavam
participar da construção coletiva e ser
coautores dos materiais pedagógicos.
A adesão foi imediata. O entusiasmo
contagiou a todos. Foram criados diversos grupos:
• Grupo de Trabalho Institucional (GTI),
reunindo a equipe técnica da SMED e
das Coordenações Regionais e as coordenadoras do projeto.
• Grupos de Trabalho Regional (GTRs),
formados pelos gestores escolares,
coordenadores pedagógicos e docentes das dez regionais de Salvador (Cidade Baixa e Liberdade, Itapuã, Centro,
Orla, Cabula, Cajazeiras, Subúrbio I, Subúrbio II, Pirajá e São Caetano).
• Grupos de Trabalho Escolar (GTEs),
com os professores de cada unidade escolhendo atividades de sucesso para que
fossem incorporadas ao material.
• Grupo de Gestão e Avaliação, formado por representantes da SMED e educadores convidados.
Temos certeza de que toda essa mobilização e empolgação estão impressas nas páginas desses cadernos e que
elas contagiarão cada professor e cada
aluno desta rede, desta Nossa Rede!
Aproveitem este material, do qual
tanto nos orgulhamos!
Boa aula a todos!

Dos grupos de trabalho até a sala de aula, a construção
dos cadernos aliou formação à mobilização

Cybele Amado de Oliveira
Presidente do Icep
1º BIMESTRE
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como é...

o caderno
do aluno
o que cada ícone significa
para fazer
individualmente

O Caderno do Aluno de Língua Portuguesa traz as sequências didáticas
que serão trabalhadas no bimestre. A
ilustração de página inteira marca o início da sequência. A maneira como os

estudantes devem trabalhar está indicada nas orientações pedagógicas deste
caderno e por um ícone (leia a legenda
abaixo). Essa organização da turma permanece até que outro ícone apareça.

como o caderno do aluno está organizado
Enunciado da atividade.

Espaço para a resposta do aluno.

para fazer
em dupla
para fazer
em grupo
para fazer
em casa
roda de
conversa
roda de
leitura
leitura pelo
professor
para discutir
entre todos
10
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Quadros com a explicação de um
conceito, curiosidades ou outras fontes
de informação sobre o tema.

Ícones que indicam
como a classe pode
ser organizada.

como é...

o seu caderno

Olá!
Você tem em mãos o primeiro Caderno de Língua Portuguesa de 2016! No
total, são quatro (um por bimestre) e
trazem o material de que você precisa
para ensinar o conteúdo correspondente a este ano letivo.
Antes de tudo, leia o texto Ler e escrever com competência (página 12).
Nele você encontra o embasamento teórico que norteia as propostas destes cadernos e uma sugestão para organizar
a rotina da semana com as sequências
propostas.

Em seguida, vêm as sequências didáticas. Na abertura de cada uma delas,
são apresentadas as justificativas das
propostas a ser desenvolvidas, o que
se espera que os estudantes aprendam
com elas e o tempo estimado para realizá-las. O Caderno do aluno (página
à esquerda), aqui reproduzido, vem
acompanhado de uma série de orientações pedagógicas para que você
trabalhe com o conteúdo em questão
da melhor maneira possível.
Veja como o material está organizado e boa aula!

Na seta colorida,
você tem a
indicação da
página em que
está a atividade
no Caderno
do aluno.

As orientações
pedagógicas
vêm logo após
a atividade.
É interessante
lê-las durante
o planejamento
da aula.

O ícone que
mostra a maneira
de organizar a
classe aparece ao
lado da atividade,
orientação que
deve ser mantida
até outro ícone
aparecer.

As respostas
corretas estão
em vermelho,
logo após o
enunciado. Caso
haja mais de
uma, as opções
aparecerão em
um texto lateral,
também em
vermelho.

Espaço em
branco para
você fazer seus
registros e
observações.

1º BIMESTRE
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ensinar e aprender língua portuguesa

ler e escrever com competência
Manuela Cavadas

o aluno

Os conhecimentos que os alunos trazem
para a escola devem ser valorizados

12

LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO

A escola que abre espaço para todos, acolhe as diferenças e se responsabiliza por elas é aquela que é verdadeiramente inclusiva, a que se deseja
para as crianças. Para que isso ocorra,
é necessário criar e garantir condições
essenciais para que todos os alunos
aprendam a ler e escrever com competência. As diferenças socioeconômicas
e culturais não podem ser barreiras
para o acesso à cultura escrita. Nesse sentido, a escola é um dos poucos
espaços sociais que podem favorecer
a igualdade de direitos de cidadania e,
assim, superar o fato de que somente
uma minoria finaliza o Ensino Fundamental sabendo ler e escrever com
autonomia.
A forma como se concebe o ensinar
e o aprender é fundamental na construção dessa escola que almejamos.

Primeiro é preciso superar o discurso que prega que os alunos não sabem,
são impotentes ou desinteressados
para dar espaço à concepção que valoriza os conhecimentos que eles trazem
para a escola. A publicação do livro
Psicogênese da língua escrita, das pesquisadoras argentinas Emilia Ferreiro e
Ana Teberosky (1990), rompeu com o
que se pensava até então. A pesquisa
revelou que as crianças, mesmo antes
de saber ler e escrever convencionalmente, têm hipóteses acerca do sistema de escrita, pensam sobre elas e
são capazes de reformulá-las. Ou seja,
o aluno é protagonista do próprio processo de aprendizagem.
A tradução pedagógica dessa visão
no cotidiano da escola é a liberação do
acesso à leitura e escrita pelos alunos
– ainda que eles não leiam nem escrevam convencionalmente – e o uso
constante dos procedimentos leitores
e escritores desde o momento em que
entram na escola.
Oferecer um livro para que eles folheiem, leiam e contem a história aos
colegas e incentivar a escrita em diferentes situações é entender que as
crianças têm conhecimentos e hipóteses para compreender o mundo. Poder
repensar as próprias hipóteses é um
caminho para que elas sejam reformuladas. É nessa reformulação que acontece o avanço na aprendizagem.

o professor

Considerar que o aluno constrói o
conhecimento não significa abandoná-lo à própria sorte – implica também a
necessidade de repensar o papel do
professor. Ele deixa de ocupar o lugar

técnica na qual se propõe que os alunos aprendam apenas pela repetição e
memorização. Por outro lado, se a entendemos como um sistema de representação, a natureza do objeto passa a
ser conceitual, segundo Emilia Ferreiro
no livro Reflexões sobre alfabetização.
Atualmente a pesquisa didática mostra
que é preciso trazer para a escola as
práticas de escrita, escuta e leitura que
acontecem fora dela, incluindo na rotina a leitura com diferentes propósitos
e a escrita produzida com variados fins
comunicativos para leitores reais. Nessa concepção, ficam de fora os exercícios mecânicos e sem sentido, que
pouco contribuem para que os alunos
se tornem verdadeiros leitores e escritores.
A alfabetização inicial é um processo por meio do qual tanto o aluno se
apropria do sistema de escrita quanto

aprende a linguagem escrita. Esses
dois processos devem ser aprendidos
simultaneamente. E serão consolidados até o final do ciclo.

a leitura

Considera-se um bom leitor aquele
que compreende o que lê, reconhece,
identifica e analisa os valores e apreciações veiculados nos textos e se posiciona diante deles. Para formar esse
leitor crítico, é fundamental que o aluno
participe de atividades permanentes de
leitura, como leitura em voz alta pelo
professor, leitura colaborativa, roda de
leitores e leitura programada. Destaque para duas delas:
• Leitura em voz alta pelo professor
Esse tipo de leitura modeliza o discurso escrito, aquele que se reconhece
como sendo uma língua diferente da
Manuela Cavadas

de detector de falhas e transmissor de
informações para assumir a responsabilidade de trazer bons problemas para
os alunos resolverem. Por exemplo: escrever quando ainda não se tem uma
escrita convencional é um bom problema, que ajuda as crianças a pensar e
buscar soluções.
Para tanto, se faz necessário um
professor interessado em escutar os
estudantes para saber o que pensam
e em atribuir valor ao conhecimento
trazido por eles. Além disso, ele deve
ser um profissional que reflete sobre a
prática para elaborar intervenções que
potencializem as competências infantis, mobilizem desafios e ofereçam condições para as crianças explicitarem e
trocarem entre si as descobertas que
fazem. O professor precisa abrir espaço para a turma resolver problemas,
tomar decisões e debater os diferentes
modos de pensar e reformular. De acordo com a especialista em alfabetização
Telma Weisz, em artigo publicado pela
Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo, as boas situações de aprendizagem ocorrem quando:
• Os estudantes põem em jogo o que
sabem e pensam sobre o conteúdo da
tarefa organizada pelo professor.
• Os alunos têm problemas a resolver e
decisões a tomar em função do que se
propõem a produzir.
• A organização da tarefa garante total
circulação de informação entre todos.
• O conteúdo trabalhado mantém as
características de objeto sociocultural
e real.

o objeto de ensino

Quando a escrita é concebida como
um código, o ensino se resume a uma

O aluno é protagonista do próprio processo de aprendizagem
1º BIMESTRE
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ensinar e aprender língua portuguesa

As crianças produzem textos

Manuela Cavadas

considerando os diferentes leitores

língua oral, que se fala cotidianamente.
Essa modelização é fundamental para
o desenvolvimento e qualificação da
produção de textos escritos.
• Leitura colaborativa
O objetivo desse tipo de atividade é
oferecer aos alunos referências sobre
as diferentes possibilidades de compreender um mesmo texto. Aqui o professor também lê em voz alta; porém,
vai realizando paradas durante a leitura
para comentar e discutir. Com esse
procedimento, os alunos têm a oportunidade de reler trechos para compreendê-los melhor e antecipar situações
com base nos indícios percebidos na
primeira leitura. Nessa leitura colaborativa, o professor apresenta questões

que levam os alunos a mobilizar diferentes capacidades de leitura.

a ortografia

A ortografia é uma convenção social que unifica a escrita das palavras
numa determinada cultura, funcionando
como um recurso que facilita a atribuição de sentido aos textos e a interação
em linguagem escrita em todo o país.
O trabalho com o ensino de ortografia pressupõe que as crianças estejam
escrevendo alfabeticamente e sejam
colocadas para refletir sobre aspectos
ligados às convenções da língua. Para
o professor, é fundamental saber que
os erros têm causas distintas, o que
requer estratégias de ensino e aprendizagem diferentes. Kátia Bräkling, consultora em Língua Portuguesa do Programa Ler e Escrever da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo, afirma que “os erros ortográficos infantis
não são aleatórios, mas representam a
compreensão alcançada pelas crianças
a respeito do sistema ortográfico”.
Os cadernos pedagógicos propõem
um ensino focado numa aprendizagem
reflexiva da escrita em vez de se limitar
a classificar os diferentes tipos de erro.
Assim, no lugar de listas de exercícios
soltos, encontram-se atividades como
o ditado interativo e situações de revisão dos textos produzidos pela turma,
de modo a torná-los cada vez mais legíveis, considerando os diferentes leitores e os espaços de circulação.

as sequências didáticas

As sequências didáticas, elaboradas
em parceria pela rede municipal de educação de Salvador e uma equipe de es-

14
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atividades permanentes

Além do trabalho com as sequências, é fundamental incluir na rotina as
atividades permanentes.
Chamamos permanentes as atividades que são consideradas parte da rotina, como: leitura diária pelo professor,
situações de leitura e escrita focadas na

Manuela Cavadas

pecialistas, baseiam-se em problemas
a ser resolvidos pelos alunos de modo
que possam acionar os conhecimentos prévios e, junto com os colegas,
realizar tarefas que não conseguiriam
sozinhos.
É necessário organizar situações
que pressuponham um movimento que,
embora flexível, em geral, parta do trabalho coletivo para o individual.
• Trabalho coletivo
Proposta feita pelo professor com as finalidades de fazer circular informações
relevantes sobre determinado conhecimento para que os alunos se apropriem
delas e modelizar procedimentos de
leitura, escuta e produção de textos,
oferecendo referências.
• Trabalho em duplas ou em grupo
Organização que permite observar se
os aspectos trabalhados coletivamente
foram apropriados pelos alunos, criar
um espaço para a circulação de diferentes informações e favorecer a apropriação de novos aprendizados.
• Trabalho individual
Produção por meio da qual o professor
pode observar as aprendizagens realizadas pelo aluno.
Esse movimento não é estanque. É
possível iniciar pelo trabalho individual
antes de decidir o que será problematizado no coletivo, passando às duplas
para depois retornar ao individual.

Nas tarefas individuais, o professor pode observar o avanço de cada aluno

aquisição do sistema; situações voltadas para o desenvolvimento do discurso
escrito; e roda de leitores. Elas devem
ser planejadas para ser realizadas diária, semanal ou quinzenalmente.
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gestão do tempo

como
trabalhar com
as sequências
e os blocos

Este caderno traz duas sequências didáticas, seguidas de um bloco de atividades de análise e reflexão sobre aspectos
da convenção da língua, incluindo ortografia. A primeira sequência, Conhecendo povos indígenas, aborda a temática indígena
brasileira e tem por objetivo ampliar as
capacidades e procedimentos de leitura
em contexto de estudo e de produção
de texto dos alunos. A segunda, Mitos
indígenas, tem como propósito ensinar
capacidades de leitura.
Embora dispostas linearmente no
caderno, a sugestão é intercalar as atividades das sequências e de análise e
reflexão, pois os conteúdos envolvidos
em cada uma delas, pensados de forma
articulada, precisam estar presentes na
rotina dos estudantes. Entretanto, a ordem das atividades em cada sequência
deve ser respeitada por causa da lógica
interna, que considera a progressão dos
conteúdos e o grau de autonomia dos
alunos para realizá-las.
Essa proposta rompe com a lógica,
presente em grande parte dos livros
didáticos, de necessariamente finalizar

um conteúdo ou sequência para então
iniciar outro. Tal abordagem, além de
dinamizar as aulas, permite aos alunos
ter acesso a conhecimentos linguísticos
de diferentes naturezas e a práticas fundamentais de linguagem, como leitura,
produção escrita e análise da língua.
Além disso, é importante que a rotina contemple uma atividade permanente de leitura de notícias uma vez
por semana. Na sequência Conhecendo povos indígenas, há uma indicação
para que essas notícias e reportagens
sejam relacionadas à situação indígena. É fundamental que você selecione
e mantenha disponível para consulta da
turma todo o material sobre povos indígenas brasileiros que houver na escola.
Conforme indicado na introdução do
caderno, você deverá realizar ainda a
leitura diária para os alunos. Para essa
tarefa, escolha sempre textos de boa
qualidade literária.
O quadro abaixo traz uma sugestão
de rotina semanal. Ele mostra como você
pode organizar as atividades presentes
no caderno.

Maria Eduarda Boa Morte da Silva
EM Ana Nery
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2ª-feira

3ª-feira

4ª-feira

5ª-feira

6ª-feira

Leitura de notícias
pelo professor

Leitura em voz alta
pelo professor

Mitos indígenas
(leitura colaborativa
de mitos)

Leitura em voz alta
pelo professor

Leitura em voz alta
pelo professor

Conhecendo povos
indígenas

Mitos indígenas
(leitura colaborativa
de mitos)

Conhecendo povos
indígenas

Análise e reflexão
sobre a língua
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conhecendo povos indígenas
pág. 11

• Localizem informações em diferentes
textos, como relatos históricos, verbetes de curiosidade, mapas e tabelas,
analisando-os e comparando-os.
• Identifiquem elementos da organização
interna de um verbete de curiosidade do
tipo Você sabia que...
• Planejem o texto a ser escrito, escrevam e revisem, considerando a relevância das informações, as características
do gênero, o contexto de produção definido e a convenção da escrita.
• Revisem e editem o texto para publicá-lo no mural da escola.

tempo estimado
• 16 aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Participem de situações de intercâmbio oral, compartilhando informações e estabelecendo relações com
conhecimentos prévios sobre os povos indígenas.
• Ampliem o conhecimento sobre o

tema estudado.
• Leiam para obter informação utilizando diferentes procedimentos de pesquisa: grifar, tomar notas, selecionar
informações em diversos materiais.
• Identifiquem aspectos principais nos
textos lidos e estudados, de modo a
organizar as informações coletadas e
elaborar fichas técnicas e/ou notas.

O desenvolvimento desta sequência contribuirá para que os alunos se
aproximem da diversidade cultural de
alguns povos indígenas, identificando e
valorizando traços de cultura, reconhecendo-os como uma das matrizes da
identidade cultural do povo brasileiro.
O trabalho com sequência didática
articula dois propósitos: o didático (o
que se espera que os alunos aprendam)
e o comunicativo (as propostas são organizadas para a construção de um produto final, compartilhado com o grupo;
portanto, a realização das tarefas propostas ganha sentido do ponto de vista
dos alunos). Dessa forma, a definição
do produto final envolve tanto considerar
as necessidades de aprendizagem dos
alunos quanto a relevância do mesmo
para o grupo. O trabalho com sequências possibilita que todo o processo seja
planejado e executado com os alunos.
No Brasil, há uma grande variedade
de povos indígenas distribuídos pelo
território nacional, com hábitos e costumes diversificados, objetos de estudo
da sequência. Para pesquisar e estudar
aspectos da cultura de alguns desses po1º BIMESTRE
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vos, estão previstas situações de leitura
e de busca de informações específicas
ou gerais em textos expositivos, relatos
históricos, mitos, verbetes, mapas e tabelas. Ao encontrá-las, deverão compará-las, grifar as relevantes e tomar notas.
As informações coletadas durante o
processo de leitura e pesquisa serão
organizadas em forma de ficha técnica
e utilizadas na produção de um verbete
do tipo Você sabia que..., a ser exposto
em um mural da escola para que o resultado do trabalho seja compartilhado
com os colegas.

Nas situações de análise de verbetes, os alunos irão comparar textos desse gênero, identificando características
do mesmo.
Como dito anteriormente, o trabalho
articula o propósito didático e o comunicativo. Do ponto de vista didático, a
sequência contribuirá para o desenvolvimento de capacidades e procedimentos
de leitura relacionados à finalidade de ler
para estudar um tema. E, em relação
à prática de produção de texto, será
proposta a escrita da ficha técnica e do
verbete.

verbete

É o nome que se dá a uma entrada de dicionário, enciclopédia ou
qualquer outro livro para obter uma informação. Os verbetes de dicionário trazem definições de palavras, explicações e notas sobre algo.
Na organização de uma enciclopédia, os verbetes dão explicações
e notas sobre os temas de forma mais alongada, podendo conter
ilustrações e tabelas.
Outra variação do gênero é o verbete de curiosidade, que circula
em revistas, jornais, sites e em alguns livros. Uma das formas de
apresentá-lo é com uma chamada do tipo Você sabia que..., seguida de
um texto com informações curiosas e relevantes em relação a temas
variados. Com organização sintética, esses textos convidam o leitor
a continuar lendo sobre o tema. Nesse sentido, também funcionam
como uma porta de entrada para o texto maior.
Do ponto de vista comunicativo, o verbete de curiosidade apresenta
características semelhantes aos verbetes de dicionário e de enciclopédia: têm como finalidade apresentar uma informação ao leitor. O que
os diferencia é a forma e o estilo de apresentação.
Na homepage da Wikipédia (http://pt.wikipedia.org), há, desde
2006, uma seção chamada Sabia que..., que traz curiosidades enciclopédicas. Vale a pena conferir!

Durante todo o trabalho com esta
sequência, é importante garantir na
rotina semanal ao menos um momento
de leitura de notícias sobre a situação
dos povos indígenas, especialmente
aqueles que vivem na Bahia. Além de
fazer uma boa seleção de textos, você
pode pedir que os alunos procurem notícias em jornais, revistas, sites e blogs
e as tragam para a aula (no caso dos
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sites e blogs, os endereços eletrônicos).
A proposta é que esses textos sejam
organizados e disponibilizados em um
mural da classe. Mais adiante, alguns
serão selecionados pelos alunos para
compor o mural de curiosidades que
irão organizar no final desta sequência
didática. Lembre-se sempre de verificar
a correção dos textos e procure usar
somente material de fontes confiáveis.

quer saber mais?
Textos de referência
e fontes de notícias
sobre a temática indígena nos sites:
• Museu do Índio – Revista eletrônica
(www.museudoindio.org.br);
• Museu do Índio da Funai
(www.museudoindio.gov.br);
• Núcleo Indígena da
Universidade Federal da Bahia
(www.pineb.ffch.ufba.br);
• Programa de Pesquisas sobre Povos
Indígenas do Nordeste Brasileiro
(www.pineb.blogspot.com.br)
• Blog do InfoAmazônia
(http://goo.gl/c9HTQt)
• Área de notícias do site Povos
Indígenas do Brasil
(http://goo.gl/7QD2df)
• Índios online (www.indiosonline.net)

CONHECENDO POVOS INDÍGENAS - CADERNO DO PROFESSOR

quadro de organização da sequência
Etapas

1

Leitura de texto
expositivo e
apresentação
da proposta de
estudo sobre os
povos indígenas

Atividades
1A Leitura colaborativa de texto sobre população indígena do Brasil, análise de dados e imagens
1B Levantamento de questões sobre as quais você quer saber mais
1C Apresentação da proposta de estudo sobre os povos indígenas
2A Leitura do texto e levantamento de informações sobre o povo indígena Pataxó

2

Estudo sobre
o povo indígena
Pataxó

2B Leitura e tomada de notas (preenchimento da ficha técnica) com base no estudo realizado
2C Leitura em duplas e tomada de notas
2D Releitura de um trecho para tomada de notas

3

Análise do gênero
verbete de
curiosidade

3A Leitura e análise de alguns verbetes de curiosidade do tipo Você sabia que…
3B Avançando na análise dos textos, com destaque para as características do gênero
4A Planejamento do texto a ser produzido coletivamente

4

Produção coletiva
sobre o povo
Pataxó

4B Produção em duplas de perguntas com base na consulta ao material pesquisado sobre
os Pataxó
4C Produção do verbete por meio de ditado para o professor

5

Revisão coletiva

5A Revisão do texto produzido coletivamente
6A Organização das duplas e distribuição dos povos

6

Orientações
para pesquisa

6B Recuperação coletiva dos aspectos a ser pesquisados e estudados, leitura de textos e
destaque de informações sobre o povo indígena escolhido
6C Releitura do texto estudado e tomada de notas na ficha técnica

7

Produção
e revisão do texto
em duplas

7A Retomada do estudo sobre o povo pesquisado e elaboração do planejamento
do verbete de curiosidade
7B Produção de um Você sabia que…
7C Revisão do texto

8

9

Planejamento
e organização
do mural de
curiosidades.
Edição do texto
produzido

8A Planejamento do mural de curiosidades

Finalização
do trabalho
e avaliação

9A Convite para as outras turmas conhecerem o mural

8B Edição do texto produzido, com base em tudo o que foi planejado
8C Roda de curiosidades sobre o povo estudado
8D Organização do mural de curiosidades

9B Avaliação do trabalho

1º BIMESTRE
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pág. 12

ETAPA 1 - Leitura de texto expositivo e apresentação da proposta de
estudo sobre os povos indígenas
Nesta etapa, os alunos vão se familiarizar com o tema estudado, participarão
de uma leitura para conhecer, de forma
mais geral, quem são, onde estão e
como vivem os povos indígenas do Brasil. Também vão elaborar uma lista de
perguntas sobre temas que despertam
curiosidade e sobre os quais gostariam
de se aprofundar.
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pág. 13

A pergunta (com peso de título) tem a
finalidade de envolver o leitor e chamar a
atenção. É também chamada de cabeça
do verbete.
O corpo do texto, assim como o de
outros verbetes, traz mais informações,
respondendo à questão colocada e ampliando o tema.
A fonte indica de onde as informações
foram tiradas para se escrever o texto
(artigo, reportagem, sites, livros).

pág. 13

1A Leitura colaborativa de texto
sobre população indígena do Brasil,
análise de dados e imagens
Nesta atividade, em duplas, os alunos deverão acompanhar, no caderno
deles, a leitura que você fará do texto.
As duplas devem ter como critério: aluno com a leitura mais fluente e aluno
com a leitura menos fluente ou mesmo
não alfabético, de modo que possam
se apoiar durante a leitura. Essa orientação vale para todas as atividades
deste caderno e será reforçada ao
longo dos comentários.
Antes de iniciar a leitura do texto, explore o título. Registre as antecipações
dos alunos no quadro para que você
possa recuperá-las depois e estabelecer

relações ao longo da leitura.
É importante destacar que ler um texto com maior extensão para estudar um
tema não significa esgotar os assuntos
nele apresentados. O objetivo é ativar
algumas capacidades de leitura – como
localizar informação, inferir, antecipar
e verificar informação antecipada – e
procedimentos, como destacar informação, escanear o texto para ter uma ideia
geral do tema e grifar trechos de interesse. Trata-se de uma primeira aproximação e, principalmente, do ensino e da
aprendizagem dos conteúdos de leitura.
Converse com os alunos sobre os antepassados deles e verifique se há entre
eles descendentes de povos indígenas.
Se houver, proponha uma conversa so-

bre os costumes e a cultura desses antepassados, de modo a aproximar ainda
mais a turma do tema.
Você pode também perguntar às crianças se elas conhecem alguém com ascendência indígena no bairro, com quem
fosse possível combinar um encontro
para conversar mais sobre o assunto.
Feita a discussão sobre o título, peça
que os alunos realizem uma primeira leitura do texto, buscando os subtítulos, o
mapa e a tabela.
No caso de alunos que ainda não
leem com autonomia, incentive-os a
explorar mais o mapa e a tabela, buscando neles informações que confirmem
ou refutem as antecipações feitas na discussão sobre o título.

1º BIMESTRE
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págs. 13 e 14

Em voz alta, leia o texto O Brasil já
tinha dono? enquanto os alunos acompanham a leitura. Nesse momento, a
proposta é que a turma coloque em
jogo os saberes que tem sobre o tema
e relacione as informações do texto com
aquelas contidas na tabela e no mapa.
O texto é complexo; por isso, foi proposta a leitura colaborativa, que, além
de apresentar conteúdos sobre o tema,
permite um trabalho intensivo com as
capacidades de ler e de compreender.
Para tanto, é fundamental que a discussão aconteça oralmente e nada seja
respondido por escrito nesse momento.
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págs. 14 e 15
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Após a leitura colaborativa, abra
uma roda de conversa para que os
alunos respondam oralmente às questões. Veja a seguir as orientações sobre cada uma:
O texto faz referência à chegada dos portugueses no Brasil em
1500. Você já ouviu falar sobre
esse assunto? Comente.
A ideia é que os alunos comentem sobre a chegada dos portugueses. Ainda
que usem o termo descobrimento, explique, sem polemizar, que há uma diferença entre chegada e descobrimento.
Por que vocês acham que se usa no
texto o termo chegada e não descobrimento? Qual a relação dessa
escolha com o título do texto?
Incentive-os a estabelecer a relação
entre o título e os povos que aqui viviam
e que já tinham conhecimento sobre o
território, o que coloca em questão o
uso da expressão descobrimento do
Brasil. Alguns historiadores orientam
a troca por chegada dos portugueses,
como forma de reconhecimento das
populações originárias que aqui viveram e ainda vivem.
O texto afirma que havia 1.400 povos indígenas no Brasil no ano de
1500. Hoje, são 230. O que pode
ter acontecido? Como você descobriu isso no texto?
Ao longo da história do Brasil, hou-

ve incontáveis ataques aos povos originários, que provocaram extermínio
em massa dessas populações, além
de mortes por doenças trazidas pelos
conquistadores, para as quais os indígenas não tinham defesas naturais.
Dos povos que sobreviveram a esse
processo, muitos acabaram subjugados culturalmente. Peça que os alunos
busquem a informação sobre depopulação na citação de Terezinha Maher
e comparem-na com os números citados na pergunta para deduzirem o que
ocorreu. Caso não identifiquem, você
pode propor mais uma questão: “Por
que a autora fala em depopulação indígena? Como você descobriu?”. Oriente
os alunos a voltar ao texto e a grifar
essas informações.
Você conhece algum povo indígena? Qual?
Esta questão busca ativar a capacidade de generalização por meio dos
conhecimentos prévios dos alunos.
Conhecendo ou não, a ideia é que percebam que há poucos indígenas e que
eles não possuem grande expressão
na sociedade não indígena.
Retome o trecho “é explicada pelas políticas, ora mais, ora menos
explícitas, de extermínio físico e/
ou cultural historicamente impostas aos grupos indígenas em nosso
país” e reflita: por que as aspas?

Explique que a citação com aspas
é uma norma de respeito à produção
autoral das pessoas. Trata-se de uma
citação, uma fala literal retirada de uma
obra. Oriente os alunos a voltar ao texto e a grifar essas informações.
Foi possível perceber a grande
diversidade cultural existente no
Brasil indígena com a leitura desse
texto? Justifique.
Sim, é possível concluir que há vários povos indígenas em todo o território nacional, tanto pela leitura da tabela
e do mapa quanto pelas informações
presentes no texto. Ainda que seja uma
visão geral, a ideia é que os alunos sinalizem sobre as diferenças entre os
povos indígenas. Contudo, somente o
estudo aprofundado de cada povo dará
uma dimensão maior da diversidade e
proporcionará mais aproximação com
o conceito de diversidade cultural. A
intenção com essa primeira leitura é
ativar a capacidade de estabelecer
relações entre os conhecimentos
prévios e os trazidos pelos materiais
estudados, entre título, subtítulos e as
informações buscadas no texto.
Para as duas últimas questões, as
respostas são pessoais. Se possível,
assista com a turma ao documentário
Quem são eles?, da série Índios do Brasil, disponível em http://goo.gl/HcwvuT,
acesso em 8/11/2015.
1º BIMESTRE
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1B Levantamento de questões sobre
as quais você quer saber mais
Acolha todas as perguntas dos alunos, incentive-os a escrever, ajudando-os no que for preciso. Caso tenha
alguns com dificuldade de escrita, lembre-se de agrupá-los em duplas heterogêneas. Depois, organize as questões
para compartilhá-las com a turma na
próxima atividade e colocá-las no mural
da sala. O objetivo não é dar conta de
responder a todos os questionamentos, mas ter um parâmetro para saber
o que será possível aprender e o que
terá de continuar sendo pesquisado,
uma vez que o conhecimento está sempre em construção.

1C Apresentação da proposta de
estudo sobre os povos indígenas
A ideia é devolver as perguntas
aos alunos, organizadas de forma que
possam colá-las no caderno de classe
(será preciso providenciar cópias para
todos) e também no mural da sala,
para consultá-las ao longo do estudo.
Nesse dia, os alunos também irão
socializar a pesquisa realizada com
familiares e amigos sobre nomes de
ruas, de bairros e de locais de Salvador
que tenham origem na língua indígena,
como o bairro Itaigara, que significa canoa de pedra em tupi-guarani. Organize
um cartaz com algumas das informações pesquisadas e deixe-o também
exposto na sala para consultas futuras.

Iago Silva Souza
EM General Labatut
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págs. 18 e 19

ETAPA 2 - Estudo sobre o povo
indígena Pataxó
Nesta etapa, a proposta é que os
alunos analisem, de forma mais aprofundada, a vida de um povo indígena,
utilizem procedimentos de leitura em
contexto de estudo e aprendam a tomar notas em ficha específica.
2A Leitura do texto e
levantamento de informações
sobre o povo indígena Pataxó
Inicie a leitura destacando informações relevantes sobre o povo, como localização, nome, língua e aspectos interessantes para grifar. Oriente os alunos
a utilizar cor para destacar informações.
É interessante fazer referência às questões elaboradas anteriormente por eles,
de modo a favorecer o estabelecimento
de relações e dar sentido à leitura.
Estude com eles os primeiros parágrafos, orientando-os a numerá-los e a
analisar qual o assunto predominante
em cada um. Peça que registrem essa
informação ao lado de cada parágrafo.
No caso de alunos que não leem com
autonomia, ajude-os nesse momento a
localizar os parágrafos para que eles os
numerem e incentive-os a buscar informações sobre o assunto a ser tratado
observando os subtítulos e as imagens.
1º BIMESTRE
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págs. 19 e 20

Você poderá também formar duplas
heterogêneas de forma que um aluno
com leitura mais autônoma possa auxiliar aquele que ainda tem dificuldades
de compreensão.
Uma proposta de atividade complementar é ativar a capacidade de ler
sem saber, propondo pistas orais para
que os alunos busquem palavras. Por
exemplo: “No trecho há subtítulos de
assuntos que serão tratados neste texto, como língua, educação, casamento,
namoro, batizado. Encontre onde está
escrito educação”. Diante da resposta,
peça que justifiquem a escolha. Outro
exemplo: “Entre os subtítulos, estão escritos casamento e namoro e aspectos
culturais. Mostre qual é cada um deles”.
Nesse caso, os alunos irão buscar no
texto o que foi solicitado, ajustando indícios de valor sonoro convencional, pelas
letras inicial e final, tamanho da palavra
etc. Outra atividade fundamental para
que esses alunos avancem é solicitar
que escrevam uma lista. Por exemplo,
o nome das ervas medicinais utilizadas
pelos Pataxó.
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2B Leitura e tomada de notas
(preenchimento da ficha técnica)
com base no estudo realizado
Relembre com os alunos a leitura
do texto sobre os Pataxó, levantando
as informações que aprenderam na
aula anterior, e inicie o preenchimento
da ficha coletivamente. No caso de
dúvidas, peça que eles releiam o texto
de forma rápida, tentando ir direto ao
ponto. Ou seja, não é necessário ler
tudo novamente. Essa é uma ótima
oportunidade para socializar entre
eles os diferentes procedimentos para
encontrar uma informação. Esse tipo
de troca ajuda bastante os alunos que
ainda não leem com autonomia, uma vez
que poderão aprender essas estratégias
de localização de informações sem
recorrer à leitura integral do texto.
A proposta é que preencham coletivamente os cinco primeiros itens da ficha. Os
demais ficarão para a próxima atividade.
1º BIMESTRE
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2C Leitura em duplas e tomada
de notas
Oriente a turma para que mantenha
a leitura e os procedimentos realizados
coletivamente nas atividades 2A e 2B.

pág. 22

2D Releitura de um trecho para
tomada de notas
Organize duplas heterogêneas, mas
com alunos que tenham saberes próximos. Com isso, será possível que o
aluno com mais fluência leia primeiro,
enquanto o outro anota e, em segui-

ETAPA 3 - Análise do gênero
verbete de curiosidade
Nesta etapa, a proposta é que os
alunos analisem de forma mais aprofundada o verbete de curiosidade do tipo
Você sabia que… Os textos apresentados foram retirados da revista Recreio.
Se possível, leve alguns exemplares
para a sala de aula e faça com que circulem entre os alunos.
Faça uma exploração geral da revista, de forma coletiva, informando os
alunos sobre a publicação e, particularmente, sobre a seção Curiosidades.
Depois, peça que realizem a primeira
leitura dos textos sugeridos.
A diversidade de temas tem como
objetivo mostrar aos alunos que, nesse
gênero, podem circular informações
interessantes dos mais variados assuntos. Ressalte que o mural que irão
produzir será composto somente de
curiosidades sobre os povos indígenas.
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da, esses papéis se invertam. Por
exemplo: o aluno que já lê realiza a
leitura enquanto o parceiro que ainda
não lê com autonomia é o ouvinte. Depois, de ouvinte ele passa a ditar as
informações importantes para que o
colega escreva.

Shirley Gabriele Conceição Alves
EM 22 de Abril
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págs. 23 e 24

3A Leitura e análise de alguns
verbetes de curiosidade do tipo
Você sabia que…
Nesta atividade, não é necessário
que os alunos redijam respostas para
as perguntas. A intenção é que eles
usem os espaços em branco para fazer anotações enquanto conversam e
que respondam às questões oralmente. Durante o trabalho, circule entre as
duplas e converse com os alunos pedindo que expressem suas conclusões.
Qual a finalidade desses textos?
Os alunos devem entender que
esse gênero tem por objetivo apresentar uma informação curiosa sobre
um determinado assunto, chamando
a atenção do leitor e, de certa forma,
desafiando-o ao questioná-lo: Você sabia que...?
Por que estão publicados numa seção chamada Curiosidades? Que
outro nome poderíamos dar a essa
seção?
Ao pedir a análise dos alunos sobre o nome da seção (Curiosidades),
a ideia é que percebam que todos os
textos trazem informações curiosas e
relevantes sobre diferentes temas. A
seção poderia ter nomes como Informações interessantes, Informações
curiosas, Textos curiosos ou Vale a
pena saber.
A proposta de pensar num outro
título contribuirá para que os alunos
compreendam a finalidade desses textos e revelem essa descoberta.
Como começam os textos? Por que
vocês acham que começam assim?
Essa pergunta faz com que os alunos reflitam sobre a estrutura do texto e a finalidade do uso da expressão
Você sabia que…?, que é a de envolver o leitor e atraí-lo para a leitura.
Como são esses textos? Longos,
curtos? Por quê?
Os alunos vão observar que os ver1º BIMESTRE
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betes são curtos. Após a pergunta,
chamada de cabeça do verbete, aparecem as informações que ampliam o
conhecimento sobre o tema de forma
breve, mobilizando o leitor a querer saber mais sobre aquele assunto.

Sobre o que falam?
Quando perguntados sobre a temática desse tipo de texto, a intenção é
que os estudantes percebam que eles
apresentam informações curiosas
sobre os mais diversos temas, numa

publicação destinada exclusivamente
às crianças.
E as ilustrações e as cores usadas? Por que acham que os artistas gráficos que fazem a revista
organizaram assim essa seção?
Essa forma ajuda a pensar em
como deve ser o mural que vamos
preparar?
Por fim, os recursos gráficos utilizados mostram que tanto a organização
dos textos (o lugar em que se encontra
na página, o tamanho de letra, o tipo
de informação etc.) quanto a escolha e
a disposição das cores são planejadas
para orientar o olhar do leitor para a
busca e seleção de informações para a
leitura. Nesse sentido, é desejável que
os alunos observem a necessidade de
pensar em cores, tamanho e tipos de
letra para compor o mural e na organização dele como um todo.
No final, abra um espaço para que
as duplas socializem, leiam os registros e comentem sobre o que discutiram em relação a cada uma das
questões propostas. Com base nos
apontamentos dos alunos, organize
um quadro de sistematização.

pág. 25

O texto está dividido em três partes: a chamada
(Você sabia que…); a pergunta intrigante (cabeça
do verbete) e o corpo ou a resposta.
Sobre temas variados que carregam aspectos inusitados, curiosos. As curiosidades podem ser elaboradas com base em diferentes temas, desde que
considerem aspectos interessantes.

Em revistas, murais de escolas, jornal mural, embalagens de produtos e folhetos em geral.
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Na reflexão sobre a divisão do texto,
caso os alunos não comentem, enfatize
o uso da pontuação (interrogação e ponto final), relacionando ao sentido dado.
Anote as conclusões dos grupos no
quadro ou num cartaz maior, para ser
utilizado nas próximas atividades, quando a turma produzir o texto coletivo.
Provavelmente, os alunos não vão dar
conta de olhar para todos os aspectos
apontados. Por isso é importante que
você chame a atenção para questões
que não analisaram.
O preenchimento desse quadro continuará na próxima atividade.
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págs. 25 e 26

É uma pergunta intrigante, que desafia o leitor. A pergunta inicial deve sempre ser interessante, relevante.

Com um ponto de interrogação.

A pontuação finaliza este bloco de informações.

O uso das reticências está ligado à chamada ao leitor. Elas sugerem a continuidade da leitura, a abertura para continuar pensando
no assunto.

O uso do você deixa o texto menos formal e mostra proximidade
com o leitor.

3B Avançando na análise
dos textos, com destaque para
as características do gênero
Neste momento, a proposta é fazer
avançar a análise dos alunos para questões ligadas à pontuação e ao sentido
do texto. É fundamental que retomem as
anotações realizadas na atividade anterior, de forma a complementá-las. Duran-

te a socialização das duplas, estimule
todos a participar com observações e
vá registrando-as no quadro.
Que função tem essa parte inicial
do texto?
É uma pergunta intrigante, que desafia o leitor. A pergunta inicial deve sempre ser interessante, relevante.
Como termina essa parte? Que pon-

tuação é utilizada? Por quê?
Sobre a pontuação, discuta com os
alunos que o ponto de interrogação não
é apenas utilizado por se tratar de uma
pergunta, mas tem relação com o sentido do texto, a intenção de intrigar o
leitor, de chamá-lo para a leitura.
E o ponto final, no texto que vem em
seguida, que papel tem?
No caso do ponto final, a intenção
é oferecer informações suficientes, de
forma sucinta, que respondam à pergunta inicial.
Discutam sobre o uso das reticências
na chamada Você sabia que… e anotem as conclusões no quadro abaixo.
O uso das reticências está ligado
à chamada ao leitor. Elas sugerem a
continuidade da leitura, a abertura para
continuar pensando no assunto.
Qual o efeito de começar o texto
com o uso de você? Por que foi selecionada essa forma?
O uso do pronome de tratamento
você, por sua vez, dá ao texto um grau
de proximidade com o leitor e realiza a
chamada de forma menos formal, cotidiana. É esperado que os alunos identifiquem esse grau de proximidade com o
leitor. Caso isso não ocorra, você pode
sugerir outras formas de iniciar o verbere de curiosidade de modo que eles
percebam o efeito de sentido do uso do
você, na frase interrogativa.
1º BIMESTRE
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A pergunta é formulada de modo a chamar a
atenção do leitor e aproximá-lo; por isso, o uso
do pronome de tratamento você. Há a presença
de três tipos de pontuação prioritariamente:
- As reticências deixam o texto em aberto, sugerem a continuidade da leitura.
- A interrogação direta convida o leitor a pensar
Leia a resposta à direita.

sobre os seus saberes.
- O ponto final indica um tom descendente, finalizando a ideia apresentada na pergunta.
Há um cuidado em selecionar o tema da curiosidade garantindo um aspecto inusitado, novo.

Retome o quadro organizado na
atividade 3A e complemente-o com a
análise realizada. Outra questão que
poderá chamar a atenção dos alunos é

o uso do verbo no presente, marca do
gênero para manter a característica de
curioso, novidadeiro. Essa forma verbal
dá ao texto o caráter de atualizado.

pág. 26

ETAPA 4 - Produção coletiva sobre
o povo Pataxó
4A Planejamento do texto a ser
produzido coletivamente
Nesta atividade, recupere as fichas

pág. 27
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técnicas feitas pelas duplas e as anotações da atividade 2D. Os alunos deverão selecionar as informações que
julgam mais interessantes para o leitor
e analisá-las. Liste as sugestões dos
alunos no quadro e discuta qual é a

O texto da resposta é escrito no presente,
o que garante o caráter de atualizado. Com
uma organização de frase afirmativa, a resposta
sugere certeza, pesquisa.

escolha mais adequada, tendo como
critério a relevância da informação,
uma vez que o texto irá para o mural
da escola e será lido principalmente pelos alunos das outras turmas. Conforme
forem selecionando, faça perguntas do
tipo: “Essa informação é realmente interessante para os alunos das outras turmas? Vocês acham que ela irá chamar
a atenção deles?”. Retome o quadro da
Etapa 3 para organizar com os alunos
um esquema geral do texto que irão escrever, indicando cada uma das partes.
Nesse momento, eles ainda não irão
escrever o texto em si (isso acontecerá
na atividade 4B), mas decidir o que será
escrito e em que ordem.

4B Produção em duplas de
perguntas com base na consulta
ao material pesquisado sobre
os Pataxó
Nesse momento, as duplas terão
de considerar todas as questões trabalhadas nas atividades 2 e 3 para
produzir a pergunta. Circule pela sala
acompanhando as produções das duplas e recuperando as atividades anteriores.
Mais uma vez, lembre-se de, ao
formar as duplas, levar em conta os
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conhecimentos relativos à escrita, de
forma que um possa ajudar o outro e
não simplesmente assumir a posição
de produtor ou de observador. É fundamental que os alunos com questões
relacionadas à compreensão do sistema de escrita entendam que podem
contribuir dando ideias e sugestões de
como organizar a pergunta.
Durante a socialização das produções, discuta coletivamente as dife-

rentes formas sugeridas pelos alunos,
analisando qual sugestão é realmente
a mais adequada. Não se trata de uma
decisão democrática, que se resolve
votando ou aceitando a opinião dos
alunos.
É importante que você conduza a
discussão para garantir o princípio da
relevância do conteúdo selecionado
para a pergunta, que deve estar adequado aos leitores da curiosidade, ou

seja, precisa ser intrigante e chamar a
atenção. O exercício de fazer em duplas e depois no coletivo permite cada
vez mais um ajuste do aluno ao que
dizer e a como dizer, de acordo com a
finalidade proposta e o contexto de circulação do texto a ser produzido. No
momento da produção em dupla, não
se esqueça de conversar sobre o uso
do ponto de interrogação, já discutido
anteriormente.
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Para os alunos da escola.
No mural da escola.

Um verbete de curiosidade do tipo Você sabia que... sobre os Pataxó.

As fichas, as notas e os textos grifados, além de outras informações sobre
o povo Pataxó.

Coletivamente.

4C Produção do verbete por meio
de ditado para o professor
Explique aos alunos que eles irão
ditar o texto para você escrevê-lo no
quadro ou num cartaz, fazendo uso do
esquema organizado de forma coletiva
na atividade 4A. Esse esquema deve
ficar visível para a classe.
Nesse momento, é importante discutir
com os alunos “Como escrever no texto o
que foi combinado no esquema”, recorrendo ao planejamento, que já foi realizado.

Durante o processo, releia o que
acabaram de produzir, converse com
os alunos sobre a melhor forma de redigir, se está adequada ao gênero e aos
leitores, e ajuste o que for necessário;
levante com todos as diferentes possibilidades de escrever o texto sugeridas
pelos alunos e dê sugestões também.
De acordo com a professora e mestre em linguística Katia Bräkling, “a revisão processual é constitutiva do processo de produção do texto: enquanto

escrevemos, relemos a parte produzida
e a ajustamos; analisamos a sua adequação em relação ao trecho anterior;
revemos os recursos utilizados para estabelecer a conexão e, se necessário,
os readequamos; substituímos palavras
utilizadas por outras que consideramos
mais adequadas. Do ponto de vista da
produção, a revisão processual é contínua e concomitante ao processo de
produção, em si”.
Concluída a escrita, recupere o estudo do primeiro texto sobre povos indígenas – O Brasil já tinha dono?, lido na
atividade 1A – e organize a produção
de mais um verbete de forma coletiva,
seguindo os mesmos passos.
1º BIMESTRE
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ETAPA 5 - Revisão coletiva
5A Revisão do texto produzido
coletivamente
Agora os alunos irão revisar coletivamente os dois textos que produziram,
relendo-os e ajustando o que for neces-

sário. A atividade é realizada após a
produção da primeira versão do texto,
de forma que os alunos tomem certo
distanciamento dele.
A sugestão é não realizar a revisão
dos dois textos no mesmo dia, pois isso
poderá ser cansativo e comprometer o

propósito de refletir sobre o que escreveram e de pensar nas possibilidades de
ajustes para torná-los ainda mais claros
ao leitor.
Analise os textos e defina qual aspecto ou problema será revisado com
os alunos. Foi selecionada uma informação relevante? A formulação da questão inicial está adequada? A pontuação
corresponde ao sentido que se deseja
para o texto? Há repetição de palavras,
empregadas de forma inapropriada,
sem a intenção?

heterogêneas. Durante a produção, um
poderá escrever e o outro ditar o texto.
Com as duplas já organizadas, os alunos deverão escolher os povos a ser
estudados. Comente que, para que o
mural fique mais interessante para os
leitores, é recomendável que haja variedade de povos pesquisados. Além
disso, convide algumas duplas para
escrever verbetes com as informações

da pesquisa feita sobre os nomes de
ruas, bairros e lugares de Salvador. Nos
anexos, há textos sobre povos indígenas
que podem ser utilizados para consulta.
Contudo, você poderá oferecer outros,
de acordo com a organização e necessidades da turma.
A variedade de povos garantirá aos
alunos o lugar de especialistas no assunto, tanto durante a pesquisa quanto
na apresentação do mural e da roda de
curiosidades.
Incentive as duplas a se ajudarem com
o material de pesquisa, compartilhando
entre si textos e materiais de referência.
Registre em um cartaz uma lista com as
duplas e os respectivos povos escolhidos
por elas e deixe-o exposto na classe.
Orientar uma pesquisa desse tipo
requer que você conheça os materiais
oferecidos para que faça a mediação da
leitura com as duplas. O trabalho deverá
ser realizado na sala de aula. Com ele,
o objetivo é desenvolver procedimentos
de leitura e estudo já apresentados nas
etapas anteriores de trabalho coletivo.
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ETAPA 6 - Orientações para
pesquisa
6A Organização das duplas
e distribuição dos povos
Nesta etapa, os alunos vão produzir
o verbete de curiosidade em duplas,
em um movimento semelhante ao da
atividade coletiva. Vale, mais uma vez,
a recomendação de organizar duplas
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6B Recuperação coletiva dos
aspectos a ser pesquisados
e estudados, leitura de textos
e destaque de informações sobre
o povo indígena escolhido
Para que os alunos produzam a
curiosidade, é importante ajudá-los a

identificar as informações nos textos
estudados.
Oriente-os a tomar notas e a planejar
o tipo de organização dos textos (em
títulos e subtítulos, assuntos divididos
em parágrafos etc.), como fizeram nas
etapas 1 e 2.

Durante a atividade, circule pela
classe acompanhando o trabalho das
duplas, orientando, auxiliando e avaliando se os alunos aprenderam os procedimentos de leitura e de destaque das
informações relevantes (grifando-as)
ensinados nas etapas coletivas.
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6C Releitura do texto estudado
e tomada de notas na ficha técnica
A ficha técnica é uma maneira mais dirigida de anotar. Como o trabalho realiza-se
em dupla, é importante orientar os alunos
sobre a divisão das tarefas, de modo que
um fique responsável pela escrita, outro
por ditar, acompanhar nas anotações o
que já foi escrito e o que falta escrever,
envolvendo todos nesse momento.
1º BIMESTRE
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ETAPA 7 - Produção e revisão
do texto em duplas
7A Retomada do estudo sobre
o povo pesquisado e elaboração
do planejamento do verbete
de curiosidade
Retome as duplas que elaboraram a
pesquisa na etapa 6. É importante
garantir duplas heterogêneas, em
que alunos com menor fluência escritora sejam ajudados por outros com
leitura mais autônoma.

pág. 30

7B Produção de um Você sabia
que...
Recupere as orientações sobre planejamento e produção que constam na
atividade 4C para direcionar o trabalho dos alunos. Retome o contexto de
circulação do verbete: publicação em
um mural, destinado prioritariamente a
outros alunos da escola, mas que também será lido por professores, funcionários e pais.

pág. 31
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7C Revisão do texto
Veja um exemplo de análise e revisão
de texto produzido pelos alunos:
Você sabia que…
...a língua munduruku pertence ao tronco linguístico?
É conciderada pelo povo o prinsipal sinal
de diferenciação em relação ao mundo
dos brancos?
O texto apresenta problemas de ortografia (em vermelho) que não serão enfocados na revisão neste momento. Por
isso, você pode transcrever as produções
dos alunos sem os erros ortográficos.
No exemplo, a resposta dá continuidade à pergunta sem retomar a referência,
no caso, a língua. Isso pode causar uma
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incompreensão e será, portanto, necessário revisar. Pode-se questionar: “O que
é considerado sinal de diferenciação?”.
Outro aspecto a ser revisado é a pontuação, visto que o corpo do verbete
deve terminar com ponto final e não com

interrogação. Além disso, os autores do
texto em análise não citaram as fontes
de pesquisa.
Outro foco da revisão será a falta da
informação do nome do tronco linguístico da língua munduruku.
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ETAPA 8 Planejamento
e organização do mural
de curiosidades.
Edição do texto produzido

8A Planejamento do mural de
curiosidades
Chegou o momento de planejar e organizar o mural para compartilhar todo

o trabalho realizado com os colegas da
escola. Organize uma roda de conversa
e pergunte aos alunos se eles sabem o
que é um mural, se já viram ou produziram um, como é, o que geralmente
é exposto nesse espaço, se há enfeites, ilustrações e fotos, entre outras
questões que surgirem. Mostre alguns
murais para que eles observem como
são organizados, pesquise na internet
e compartilhe alguns exemplos.
Explique que a proposta é que eles
discutam e tomem decisões em relação
a como organizar o mural de curiosidades dos povos indígenas com base nas
questões apontadas. Vá anotando os
combinados em um cartaz de forma
que esse registro os ajude na edição
final dos textos e na organização geral
do mural. Deixe o cartaz com as notas
num local acessível a todos.
Se possível, convide o professor de
Arte para ajudar na produção. Uma sugestão é compor o mural com desenhos
de observação sobre a arte indígena –
nas leituras indicadas há muito material
para ser explorado com os alunos.
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8B Edição do texto produzido,
com base em tudo o que foi
planejado
1º BIMESTRE
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8C Roda de curiosidades sobre
o povo estudado
Retome as informações sobre as
diferenças e semelhanças entre os
povos estudados e as crianças indí-

genas e não indígenas. Incentive os
alunos a estabelecer relações entre o
que aprenderam e a situação atual dos
indígenas, principalmente os da Bahia.
Conversem sobre o legado cultural
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8D Organização do mural
de curiosidades
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ETAPA 9 - Finalização do trabalho
e avaliação
9A Convite para as outras turmas
conhecerem o mural
A proposta é que realizem um convite oral para que os alunos de outras

salas apreciem o mural. No momento
da apresentação, é interessante organizar visitas guiadas, de modo que os
grupos sejam acompanhados por duas
duplas. Os anfitriões deverão apresentar
as informações e garantir uma interação
com os visitantes.

Luciano Almeida Silva
EM Almerinda Costa
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que herdamos dos diferentes povos,
de forma que o compreendam como
uma das raízes da identidade do povo
brasileiro. Faça o registro dos principais pontos levantados.
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9B Avaliação do trabalho
A avaliação dos alunos deverá incidir sobre os aspectos relacionados à
pesquisa e à produção dos verbetes.
Na roda de conversa, é importante que
expressem os saberes construídos.
Consulte a lista de questões feitas no
início da sequência para avaliar o que
puderam aprender e o que ainda terão
de continuar pesquisando em outros momentos. Converse com os alunos sobre
o material exposto e as pessoas que o
verão. Deixe que observem as imagens
e os textos e leia com eles algumas
informações para que escolham o que
querem comentar com os visitantes.

quer saber mais?
• Artigo Formação de
professores indígenas: uma discussão
introdutória, Terezinha Maher, do livro
Formação de professores indígenas:
repensando trajetórias, Luis Donisete
Grupioni (organizador), Secad/MEC
(www.dominiopublico.gov.br)
• Contos indígenas nos livros Coisas
de índio, Daniel Munduruku, Ed.Callis,
e Histórias de índio, Daniel Munduruku

e Laurabeatriz, Ed. Companhia
das Letrinhas
• Material de pesquisa sobre
povos indígenas no site do Instituto
Socioambiental (www.socioambiental.
org), no site Povos Indígenas do Brasil
(www.pib.socioambiental.org)
e no livro Crianças indígenas – ensaios
antropológicos, Aracy Lopes da Silva,
Angela Nunes e Ana Vera Macedo
(organizadoras), Global Editora
• Vídeo sobre os povos indígenas
Quem são eles?, da série Índios no
Brasil (http://goo.gl/HcwvuT)
• Dados estatísticos no especial

Indígenas no site do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE)
(indigenas.ibge.gov.br)
• Fatos curiosos sobre o aipim (ou
a mandioca) no Guia dos Curiosos
(http://goo.gl/vLxCUn) e no Canal Kids
(http://goo.gl/qv2nXF), acessos em
28/12/2015
• Mais fontes de pesquisa nos sites
Índios online (www.indiosonline.
net), Pineb (http://goo.gl/efponL),
Rede indígena solidária de arte e de
artesanato (http://risada.org) e Eu sou
pelas mulheres indígenas (https://goo.
gl/eUoN3g), acessos em 12/12/2015
1º BIMESTRE
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mitos indígenas
pág. 33

anotar etc.) e de escrita de textos (planejar, escrever, revisar e reescrever).
• Recontem mitos indígenas recuperando a sequência dos acontecimentos e
fazendo uso das características da linguagem do texto fonte.

tempo estimado
• 16 aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Leiam e compreendam os textos
apoiando-se nos conhecimentos sobre
o tema, vivências, características do
gênero e aspectos da cultura.
• Ampliem o repertório sobre mitos
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indígenas, refletindo sobre o conteúdo
temático dos textos.
• Identifiquem elementos da organização interna dos mitos com base na leitura e análise comparativa dos textos.
• Utilizem procedimentos de leitura
(retomar a leitura, reler para verificar a
compreensão de determinado trecho,

Por que realizar uma sequência didática de leitura de mitos indígenas? A intenção é proporcionar aos alunos leituras
que lhes permitam apreciar narrativas,
analisar um conteúdo temático e recursos linguísticos presentes nos textos.
Além disso, as atividades estão articuladas com a sequência anterior, Conhecendo povos indígenas, e vão aproximar
a turma de variados aspectos que revelam a diversidade cultural. É um caminho
para aprender a respeitar culturas diferentes, valorizando-as e relacionando-as
com a própria forma de viver.
Estão previstas situações de leitura e
compreensão dos textos e de aproximação e análise do gênero. A maior parte
das atividades é orientada para que os
alunos construam o sentido de forma
coletiva, por meio de uma situação conhecida por leitura colaborativa. Esse
tipo de participação contribui para que
os estudantes compreendam o que leem
e aprendam a se posicionar criticamente
diante dos textos (mais sobre leitura colaborativa no texto da página 12).
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No fim da sequência, a turma fará
uma roda de leitura para outras turmas
da escola. Para isso, vão selecionar os
mitos que acharem mais interessantes.
No material dos alunos, estão presentes

trechos de outros gêneros, como relato
histórico, tabela, mapa e verbete.
Esta sequência deve estar prevista
em sua rotina duas vezes por semana.
Seria interessante que um indígena

fosse até a escola contar um mito para
os alunos e conversar sobre suas origens. Uma sugestão é pesquisar com
as famílias dos alunos e a comunidade
escolar.

MITOS

O professor e pesquisador indígena Daniel Munduruku (Coisas de índio, Ed. Callis) define mitos da seguinte
maneira: “Mitos são narrativas que falam das origens do universo, da humanidade e da forma como uma sociedade
pode se organizar. Muitas pessoas, por não entenderem a importância dos mitos, costumam considerá-los como
‘histórias da Carochinha’ ou invenções criadas pelos índios para amedrontar crianças. No entanto, ao contrário
disso, os mitos nos remetem para as nossas origens e nos lembram permanentemente quem somos nós, de
onde viemos e para onde vamos. Lembram-nos ainda como devemos nos comportar durante nossa passagem
pela vida e nos dizem, inclusive, quais os castigos que sofreremos caso não sigamos as regras da sociedade”.
Os mitos, originalmente transmitidos pela oralidade, representaram num determinado momento histórico a
necessidade que as pessoas têm de compreender a natureza e seus fenômenos. Do ponto de vista popular, o
mito é considerado verdadeiro e sagrado. Ainda é possível afirmar, segundo pesquisadores, que os mitos são
patrimônio cultural da humanidade e dispensam descrições e detalhamentos, pelo fato de que seus personagens
já se encontram no imaginário da sociedade.

quadro de organização da sequência
Etapas

1

Apresentação
do trabalho e
da proposta de
leitura de mitos

Atividades
1A O que sabemos sobre mitos
1B Organização do trabalho e discussão da produção final

2A Leitura colaborativa de um mito Munduruku
2

Conhecer mitos e
ampliar saberes
sobre o gênero

2B Leitura, pelo professor, de texto informativo sobre mitos
2C Leitura colaborativa de mito da cultura Parintintim
2D Leitura colaborativa de mito do povo Saterê-Mawê

3A Seleção dos mitos a ser lidos na roda de leitura
3

Roda de leitura

3B Roda de leitura de mitos
3C Avaliação
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ETAPA 1 - Apresentação do trabalho
e da proposta de leitura de mitos
Para os alunos que ainda não leem
com autonomia, forme duplas com

parceiros mais experientes, de tal
modo que possam ser ajudados a se
localizar no texto enquanto você faz a
leitura.

pág. 34

1A O que sabemos sobre mitos
Numa roda de conversa com os alunos, incentive-os a responder oralmente
às questões propostas:
Você sabe o que é mito? Conhece ou
já leu algum? De que tratam esses
textos?
É possível, e desejável, que eles ampliem a discussão com exemplos de
mitos que não sejam indígenas, como
os gregos. Registre as principais conclusões e informe aos alunos que eles
farão a leitura do mito Mandioca – O
Pão Indígena.
Provavelmente alguns alunos terão
informações sobre ele. É importante
considerar e discutir as questões trazidas ou apontadas por eles, já que dessa
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forma poderão relacionar o que sabem
com os conhecimentos dos colegas e
com o que será lido no texto.
Antes da leitura, informe aos alunos
que este é um mito encontrado em várias culturas, mas especialmente valorizado pelos Guarani. Com base na leitura
do título do mito, incentive a conversa
sobre as questões propostas:
Sobre o que imagina que o texto irá
tratar?
Espera-se que comente que o texto
versa sobre a mandioca.
Você sabe o que é mandioca? Como
esse alimento é chamado em Salvador?
Em Salvador, a mandioca é chamada de aipim. É possível que mencionem

o termo macaxeira, utilizado em outras regiões. Não se preocupe, nesse
momento, com respostas precisas. O
importante é acolher o que levantarem
com base nas questões.
Observe a palavra MANDIOCA. Ela
oferece alguma pista que nos ajude
a ter ideias da razão de ser chamada assim?
Alguns alunos podem observar que o
sufixo OCA se relaciona com casa.
Por que acha que a mandioca está
sendo chamada de “o pão indígena”?
Eles podem inferir que, se os indígenas não têm pão, a mandioca é que
mata a fome. Ou, ainda, que beiju é feito
da mandioca e parece um pão.
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págs. 34 e 35

Converse com a turma sobre o texto
lido, procurando se certificar de que houve uma compreensão geral do mito. Em
seguida, retome as conclusões apontadas
inicialmente, verificando se elas se confirmaram durante a leitura e se o texto se
relaciona com o que sugeriram a respeito
da finalidade dos mitos.
As questões propostas servem para
promover a conversa entre os alunos
acerca da leitura e os diferentes sentidos
atribuídos ao texto. Por isso, não devem
ser respondidas por escrito.
As respostas dos alunos são importantes, mas não pare nelas. Volte várias
vezes ao texto, nos trechos em questão.
Isso ajuda a ampliar as respostas dadas.
O que vocês anteciparam sobre o pão
indígena se confirmou? Retomem o
que apontaram e verifiquem que pistas no texto indicam o que pensaram.
Os alunos devem fazer referência ao
trecho do penúltimo parágrafo, que fala
que o corpo da menina seria transformado
no principal alimento indígena.
Será que essa é uma história atual?
Há pistas no texto que indicam?
O fato de os verbos estarem no passado
e haver marcadores de tempo indefinido,
como “certa noite”, indicam que ela aconteceu no passado e marcam a longitude
do texto, algo que pode ser observado por
meio da capacidade leitora de inferência e
de estabelecimento de relações. Mas não
há referências explícitas no texto que possam indicar que a história não é atual, visto
que os povos indígenas vivem até hoje.
Ajude os alunos a articular a ideia de
que o texto explica a origem da mandioca,
que era o principal alimento dos indígenas
e que há muito tempo é encontrado em
nossa cultura.
1º BIMESTRE
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pág. 35

pág. 36

1B Organização do trabalho
e discussão da produção final
Nesta atividade, compartilhe com os
alunos a proposta de organização da
roda de leitura. Diga que você vai apresentar alguns mitos indígenas e, assim,
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todos terão a oportunidade de conhecer
mais sobre os costumes e tradições dos
povos indígenas.
Fale um pouco sobre os mitos que
serão lidos. Resgate o da mandioca e
informe que lerão também sobre ou-

tros temas, como a noite e o guaraná.
Dessa forma, os alunos poderão ativar
os conhecimentos que já tenham sobre
essas narrativas.
Explique também que a ideia é ler
vários mitos e selecionar alguns para a
roda de leitura, ao final da sequência. É
fundamental que os alunos participem
do processo de organização do trabalho, definindo para quem irão ler os
mitos escolhidos, onde será a roda de
leitura, como será feito o convite etc.
Peça que eles escrevam os combinados
no caderno e registre-os você também
num cartaz para ser afixado na sala.
A cada mito lido, os alunos devem
registrar informações básicas sobre o
texto, conforme o quadro à esquerda,
para que recorram a essas informações
na hora de fazer a seleção final dos textos para a roda. Nesse quadro, devem
entrar os textos lidos por você, em sala,
mas também podem ser registrados os
lidos pelos alunos, por conta própria, em
casa ou na biblioteca. Registrar o que
se lê é importante para formar comportamento leitor e ajuda no momento de
indicar leituras aos amigos. Na primeira vez que fizerem esse registro, você
pode iniciar o preenchimento para que
eles compreendam o que se espera. No
caso dos alunos que ainda não escrevem alfabeticamente, o desafio será o
de copiar o título e o nome do autor,
assim como preencher a data.
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Hora de a turma compartilhar o resultado da pesquisa com os familiares
sobre os diferentes nomes do aipim.

ETAPA 2 - Conhecer mitos e
ampliar saberes sobre o gênero

pág. 37

2A Leitura colaborativa de um
mito Munduruku
O objetivo é fazer com que os alunos
construam sentido e compreendam
o texto lido ao mesmo tempo que se
aproximam do gênero e analisam o

que os mitos lidos têm em comum. A
leitura será encaminhada de uma forma
diferente da anterior, já que algumas
questões com foco na compreensão do
texto serão propostas durante a leitura,
que será realizada com paradas. O

texto deve ser lido numa mesma aula.
De acordo com a antropóloga Maria
Aracy de Pádua Lopes da Silva (19492000), mitos são “narrativas orais,
que contêm verdades consideradas
fundamentais para um povo (ou grupo
social) e que formam um conjunto de
histórias dedicado a contar peripécias
de heróis que viveram no início dos
tempos (no tempo mítico ou das
origens), quando tudo foi criado e o
mundo, ordenado...”.
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Gabriela Farias Coelho
EM Adalgisa Souza
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págs. 37 e 38

Antes de realizar a leitura, conversem
sobre as questões propostas:
Pelo título, já é possível saber do
que o texto irá tratar?
Espera-se que os alunos já consigam
antecipar que, nesse caso, o texto trará
uma explicação sobre a origem da noite;
se a noite foi roubada pelas serpentes,
não há noite, somente o dia.
O que irá explicar?
Os alunos podem antecipar que será
explicado como a noite foi roubada pelas
serpentes e como o povo vai conseguir
tê-la de volta.
Essas duas questões servem para
estabelecer uma conversa anterior à
leitura do texto, em que os alunos irão
antecipar, com base em alguns indícios
(título ou conhecimento que têm sobre
o gênero, por exemplo), do que o texto
irá tratar. Essa é uma das capacidades
fundamentais para compreender o texto, que deve ser utilizada por todos os
leitores. A ideia não é que escrevam
respostas, mas que as questões sejam
disparadoras da conversa e ajudem os
alunos a partilhar seus saberes.

Primeira parada
“Vocês acham que a serpente irá
aceitar o arco e as flechas em troca da
noite? Por quê?”. Provavelmente, eles
responderão que não. É importante que
relacionem essa resposta com o fato
de que a serpente não tem condições
físicas para manejar arco e flecha. Além
disso, com a ideia de que a noite era
muito valiosa e a serpente não aceitaria
qualquer (nem a primeira) oferta. Peça
que a turma localize no texto a parte
que informa por que a noite era valiosa para as serpentes. Essa informação
está no quarto parágrafo: “Elas eram os
únicos seres que não tinham definhado,
continuavam sadias e passeavam com
um arzinho zombeteiro, como se estivessem guardando na cabeça pensamentos
muito divertidos”.
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págs. 38 e 39

Segunda parada
“Por que Karu Bempô receava encontrar novamente a serpente?”. A resposta
é que ele já sabia que a noite curta não
seria suficiente para as pessoas e que,
portanto, teria de voltar a encontrar a
serpente para continuar a negociar.
“Você acha que a noite curta será
suficiente para as pessoas da aldeia?
Por quê?”. Nesta questão, os alunos poderão fazer uma relação com o próprio
cotidiano deles. Afinal, entre os humanos, o indicado são oito horas de sono.

1º BIMESTRE
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págs. 39 e 40
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Fernanda Santos de Jesus
EM Jaime Viera Lima
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Nesta apresentação feita pelo ancião,
há duas informações importantes: que

pág. 41

essas histórias se passaram há muito
tempo e são transmitidas de geração

em geração pela oralidade. O trecho não
pertence ao texto e quem está falando
é o ancião que contará o mito aos mais
jovens. Converse com os alunos sobre
a explicação para a origem da noite e
pergunte o que acharam dela: “É interessante? Já ouviram outra explicação
sobre a existência da noite?”.

2B Leitura, pelo professor, de
textos informativos sobre mitos
Retome com os alunos as hipóteses levantadas na atividade 1A, sobre o que entendiam ser mito. Pergunte se alguém tem
alguma ideia diferente ou algo a completar
após a leitura dos dois mitos. Então leia as
definições de mito, esclarecendo dúvidas
que surgirem. Essa é uma boa oportunidade para ensinar procedimentos de leitura,
como destacar informações importantes,
reler, anotar, que são objetos de ensino na
sequência Conhecendo povos indígenas,
mas devem ser exercitados sempre que
possível, em diferentes momentos e nas
diversas áreas do conhecimento.
Para realizar a primeira atividade, forme duplas heterogêneas, de modo que um
leitor mais experiente auxilie um menos experiente. Sugira que retornem ao texto e
conversem previamente sobre quais são
os trechos que atendem à solicitação. Os
alunos devem grifar, no primeiro texto:
“conjunto de ideias e reflexões próprias
sobre a origem do mundo, sobre como
foram criados os seres e elementos: os humanos, os animais, as plantas, os rios, as
paisagens, os astros, o céu, a terra etc.”.
No segundo texto, devem grifar: “são
narrativas que falam das origens do universo, da humanidade e da forma como
uma sociedade pode se organizar” e “nos
remetem para as nossas origens e nos
lembram permanentemente quem somos
nós, de onde viemos e para onde vamos.
Lembram-nos como devemos nos comportar durante nossa passagem pela vida
e nos dizem, inclusive, quais os castigos
que sofreremos caso não sigamos as regras da sociedade.”
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Mandioca – o
pão indígena

As serpentes
que roubaram
a noite

Guarani

Munduruku

No passado

Há muito
tempo

Explicar a
origem da
mandioca

Explicar
a origem
da noite

O quadro O que encontramos nos mitos deverá ser preenchido a cada texto
lido ao longo da sequência.
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2C Leitura colaborativa de mito
da cultura dos Parintintim

Railan Gonzaga Santos
EM Zulmira Torres
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págs. 43 e 44

pág. 44
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pág. 44

pág. 45

Neste tipo de atividade a ideia não
é que o estudante responda e você
corrija. Em vez disso, você deve promover um debate sobre as questões
colocadas:

quer saber mais?
54
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O que você entende por caçar
passarinho com visgo? O que pode
ser visgo? O que vocês acham de
caçar passarinho?
Procure discutir com a turma ques-

tões relacionadas à preservação dos
animais e ao controle ambiental, informando que, na cultura indígena, essa
prática está diretamente relacionada à
subsistência.

• Livros sobre cultura e mitos indígenas: Formas simples, André Jolles, Ed. Cultrix;
Lendas e mitos do Brasil, Theobaldo Miranda dos Santos, Ed. Nacional;
Contos e lendas de índios do Brasil, Antonieta Dias de Moraes, Ed. Nacional;
Lendas e mitos dos índios brasileiros, Walde-Mar de Andrade Silva, Ed. FTD;
e Lendas da Amazônia... e é assim até hoje, Flávia Savary, Ed. Salesiana.
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Neste trecho da conversa com a
classe, a ideia é que os alunos percebam quais recursos a autora utilizou no
texto para imprimir à história sentido
de velocidade.
Por que você acha que isso
acontece?
Espera-se que os alunos respondam
que a velocidade impressa à narração

está relacionada à necessidade de levar rapidamente o fogo aos Parintintim
e também ao poder do fogo: que tanto
queima quanto apaga.
Leve os alunos a observar as pistas
deixadas pela autora para criar essa
sensação de velocidade. Por exemplo,
o uso de frases curtas, diálogos que
não finalizam marcados pelas reticên-

cias, a sucessão de animais e a escolha desses animais.
Além de contar a origem do fogo, o
texto fala sobre o que mais? Comente.
O texto também conta o que ocorreu com alguns animais ao terem contato com o fogo. Por exemplo, o urubu
que tinha braço, o camarão que ficou
cozido e o sapo que agora pode comer
vaga-lume sem se queimar.
Com isso é possível concluir que há
grandes transformações com a posse
do fogo, o que igualmente acontece na
humanidade. Vale chamar a atenção
dos alunos para o fato de Urubu estar
escrito com a letra maiúscula.
Se achar interessante ampliar a
discussão sobre o fogo, consulte a
reportagem A descoberta que mudou
a humanidade, da revista Ciência hoje,
disponível em http://goo.gl/V0w3M.
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2D Leitura colaborativa de mito do
povo Saterê-Mawê
Assim como na leitura dos demais
textos, trabalhe com a turma a antecipação de algumas informações. Nesse
caso, o quadro de curiosidade no Caderno do aluno traz dados interessantes
sobre o cultivo do guaraná.
Comente também com a classe sobre uma curiosidade em relação à escrita do nome Saterê-Mawê. Usa-se o
acento circunflexo quando nos referimos
ao povo e, quando a referência é à língua, o correto é usar o acento agudo:
a língua sateré-mawé.
A leitura do mito Como nasceu o
guaraná também deverá ser feita numa
única aula e com interrupções para que
você faça aos alunos as questões sugeridas a seguir.
1º BIMESTRE
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págs. 46 e 47

Primeira parada
“Por que o sítio se tornou encantado?
Onde está essa informação?”; “O que
vocês compreenderam desse rápido
trecho?”; “Os vários nomes diferentes e
palavras pouco conhecidas impediram
que você entendesse o início da história?”; “Que partes o ajudaram a compreender?”; e “Saber ler corretamente o
nome das personagens fez diferença?”.

Segunda parada
“Quem é surucucu? Como sabem?”;
e “Já ouviram outro mito em que esse
personagem aparece? Qual?”.
Terceira parada
“Por que a irmã mudou-se para a
floresta?”; “Qual palavra o autor utiliza para se referir à irmã? Localize-a
no texto”; “O que significa tapiri?”; e
“Você encontra alguma pista no texto
que o ajuda a imaginar o que seja?
Qual é essa pista?”.

glossário
Cunhã: do tupi, mulher jovem, moça.
Surucucu: é a maior serpente venenosa da América do Sul. Seu nome
vem do tupi e significa “a que dá
muitas dentadas, que morde muitas
vezes”.
Pinó-pinó-pinó: do tupi, qualidade superlativa de qualquer cobra
venenosa. Seria algo como “cobra
supervenenosa”.
Curumim: do tupi, menino.
Tapiri: do tupi, choupana, choça.
Chê-raíra: do tupi, meu filho.
Caiçara: segundo o Houaiss, “qualquer proteção mais ou menos tosca
feita com ramos de árvores, paus
a pique etc. Cerca que se faz em
torno de roçado ou plantação para
impedir a entrada de gado”.
Caraxué: espécie de sabiá.
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Quarta parada
“O que imaginam que irá acontecer?”;
e “Já conseguem saber como nasceu o
guaraná?”.

Depois de finalizar a leitura, proponha
uma conversa com os alunos para recuperar o que eles haviam dito no início a
respeito dos possíveis personagens e
sobre o nascimento do guaraná. Comparem com o que foi lido. Converse também sobre o que fizeram quando se depararam com palavras difíceis de ler ou
desconhecidas, de forma a evidenciar
aos alunos a importância de não parar
a leitura diante da primeira dificuldade.
Ressalte o fato de que, nesse caso,
essas palavras não comprometeram a
compreensão do texto.
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ETAPA 3 - Roda de leitura
3A Seleção dos mitos a ser lidos na
roda de leitura
Nesta atividade, a proposta é que os
alunos selecionem mitos que gostariam
de ler e se preparem para realizar a leitura
na roda. O trabalho será dividido em dois
1º BIMESTRE
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momentos. No primeiro, de forma coletiva, os alunos irão retomar todos os
mitos lidos com base nos registros realizados no caderno e selecionar dois
que gostariam de ler na roda de leitura.
Oriente-os também para, na retomada
dos textos, indicar os trechos de que
mais gostaram, os que provocaram

emoção, que acharam interessantes
ou que os intrigaram.
No segundo momento, os alunos deverão ser organizados em duplas para
se preparar para ler o texto em voz alta
na roda, como uma espécie de ensaio
da leitura.
Promova discussões que possibilitem

que os alunos avancem nos critérios de
escolha para além de “gostei”, “achei
legal”. É importante que procurem uma
justificativa mais elaborada, como nos
exemplos: “Escolhi o mito do guaraná
porque ele trata da origem de algo que
consumimos na nossa cultura” ou “O
roubo do fogo, porque tem um jeito interessante de fazer a gente perceber como
foi difícil conseguir o fogo”. Ou, ainda,
“O roubo do fogo, porque tem um jeito
engraçado de contar a história”. Enfim,
trata-se de uma atividade de produção de
justificativas para as escolhas realizadas.
Além desses critérios de escolha
pessoal, é preciso considerar para
quem os alunos vão ler. Por isso, é importante retomar a discussão que realizaram na atividade 1B.

dois mitos é para que a atração não
fique cansativa para a audiência. Contudo, você deve preparar a leitura com
mais de dois alunos. A proposta é que
sejam feitas mais de uma roda de leitura para diferentes grupos ao mesmo
tempo. Garanta a oportunidade de ler a
todos que desejarem.
É importante preparar bem os alunos
e envolver aqueles com mais dificuldade, pois essa preparação para ler para
outros contribui para que ampliem a
fluência leitora. Esse trabalho envolve:
selecionar os trechos que cada um lerá,

marcar com lápis de cor, ensaiar buscando realizar uma leitura expressiva.
Os leitores fluentes deverão ser os monitores, ajudando os demais a recuperar trechos, a reler dando a entonação
desejada, enfim, modelizando a leitura.
A roda de leitura pode ser realizada
em dois momentos, com intervalo de
uma semana. No dia da apresentação,
organize a turma de visitantes em roda,
com os materiais que serão lidos. Procure reservar aproximadamente de 30
a 40 minutos por roda.
Antes de iniciar a leitura, os alunos
também poderão contar um pouco sobre os povos em que os mitos tiveram
origem e alguma curiosidade. O foco
dessa situação é a leitura e não uma
dramatização. Não é preciso vestir os
alunos de forma diferente.

em que medida os alunos fazem uso
das estratégias de leitura trabalhadas
nesta sequência (como antecipação,

inferência, localização de informação
etc.). Perceba se eles emitem opinião,
justificam o que comentam, estabelecem relações com outras linguagens
ou fatos do cotidiano. A intenção é que
gradativamente ampliem a capacidade
de compreender os textos lidos, além
de se posicionarem criticamente sobre
o conteúdo dos mesmos.
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3B Roda de leitura de mitos
A proposta é que os alunos realizem
uma roda de leitura de dois mitos escolhidos por eles. Essa leitura será realizada para alunos de outras salas e/
ou para a comunidade (funcionários da
escola, pais, amigos). Para esse evento, você pode propor ao grupo que
escreva um convite para a outra turma
com data e hora da leitura. Como os
alunos já tiveram oportunidade de escrever convites, a ideia é que possam
produzi-los em dupla e sem a ajuda do
professor. A sugestão de ler apenas
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3C Avaliação
Nas próximas atividades de leitura
individual que realizar, procure observar
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análise e reflexão sobre a língua
pág. 49

INTRODUÇÃO

COM ESTE BLOCO,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Familiarizem-se com alguns recursos
da linguagem escrita, como elementos
de referência (pronomes) e pontuação
(uso de travessão e aspas, uso de letra
maiúscula).

• Aprendam e façam uso de alguns procedimentos de consulta ao dicionário.
• Construam e usem regularidades ortográficas trabalhadas.

TEMPO ESTIMADO
• Oito aulas.

Este bloco de atividades deverá dar
suporte ao trabalho de produção e leitura de textos das outras sequências
deste caderno. Estão propostos alguns
momentos de análise e reflexão sobre a
língua, sem a pretensão de esgotar os
conteúdos possíveis de ser trabalhados
com base nos textos. Não se trata de
levar os alunos a decorar definições. A
ideia é fazê-los refletir sobre o uso de
determinadas convenções, com breves
sistematizações, ainda que provisórias.
Para estas sistematizações e registros, seria interessante que você separasse uma parte do Caderno do aluno,
que ficará disponível para consulta posterior, especialmente no momento de
produzir textos.
1º BIMESTRE
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À serpente Surucucu (a informação está após).
A Karu Bempô (a informação aparece antes).
À serpente Surucucu (a informação está após).
Ao arco e às flechas (a informação aparece antes).
À serpente Surucucu (a informação aparece antes).
À serpente Surucucu (a informação aparece antes).
A Karu Bempô (a informação aparece antes).

Para realizar a análise solicitada, destaca-se apenas um trecho do texto, mas
é importante recuperar a história como
um todo, uma vez que os alunos já leram
e conhecem o mito.
Durante a atividade, ajude os alunos
a compreender que as palavras destacadas fazem referência a outro elemento
do texto. Analisem a que ou a quem se
referem. Em alguns momentos, essa
referência é feita a um elemento que
já apareceu no texto. Em outros, a um
termo que aparecerá adiante. Portanto,
é importante ler e reler o texto com os
alunos para que eles se deem conta de
que precisam buscar essa informação
na continuidade da leitura ou na retomada do trecho que já foi lido.
No momento coletivo, quando as
duplas socializarem as discussões,
questione os alunos sobre como descobriram a que ou a quem as palavras
se referem.
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A Karu Bempô – o guerreiro vai novamente
ao encontro de Surucucu.
A Karu Bempô – Surucucu estava
esperando o retorno do grande guerreiro.
À Surucucu – a serpente está
conversando com Karu Bempô.
À matraca – Surucucu está falando sobre
a dificuldade de usar a matraca.
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Ao refletir sobre esses trechos, os
alunos devem concluir que, para não
repetir palavras no texto (o que o empobrece), é possível usar alguns elementos
de substituição, por exemplo: ele, ela,
me, se, o. Informe que essas palavras
usadas para substituir os nomes são
chamadas de pronomes. Em sequências posteriores, você retomará essa
discussão para sistematizar o conceito.
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O trecho que está com travessão é a fala do índio Baíra
(o que ele disse à cobra surradeira); o que está entre
aspas é o pensamento do índio Baíra, falando com ele
mesmo.

Nesta atividade, a intenção é analisar o uso de travessão e de aspas
no texto para marcar, respectivamente, fala e pensamento. Lembre
a turma que o uso das aspas em um
texto pode ter diferentes finalidades,
como indicar uma citação, destacar
uma palavra ou expressão usada
fora de seu contexto habitual – para
dar um sentido especial ou indicar
ironia –, delimitar o título de uma publicação, marcar estrangeirismo ou
gíria. Anote no quadro as principais
conclusões dos alunos.
Já o registro final dos alunos deverá ser algo parecido com: “Podemos usar travessão para marcar fala
direta de personagem e aspas para
indicar pensamento. Importante:
seja qual for a escolha, precisamos
mantê-la durante todo o texto para
não causar confusão ao leitor”.

1º BIMESTRE
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Todas as vezes em que o autor usa travessão, o objetivo
é indicar a fala de um personagem. Essa escolha deve
ser mantida em todo o texto para não confundir o leitor.

Porque é preciso diferenciar, para o leitor, quando a personagem está falando e quando está pensando; por isso
o uso de recursos diferentes.
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É início de frase.
Aparece depois de ponto.
Urubu é um nome comum, mas
aqui trata-se do Urubu, o dono do
fogo, e não de um urubu qualquer.
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Os alunos devem chegar a algumas
generalizações sobre o uso de maiúsculas
como as apontadas à esquerda. Continue
criando oportunidades de observação
desse fato nas leituras que realiza com
eles e peça que falem sobre as descobertas ou que retomem e validem registros já
feitos. As novas descobertas deverão ser
ditadas pelos estudantes para que você
as registre no quadro e, em seguida, todos tomem nota no caderno.
É importante registrar da forma como
conseguiram entender. Não é o caso de
colocar a informação gramatical com todas as convenções, pois essa é uma sistematização provisória e será retomada
ao longo do ano. Nesse momento, uma
definição possível seria: “Usamos a letra
maiúscula no início de frases (Urubu não
perdeu tempo.), depois de ponto (O fogo
tinha dono. Urubu era o dono do fogo.)
e em nomes próprios (...naquele tempo
Urubu era que nem gente...)”.
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Aqui está em jogo a capacidade dos
alunos de analisar as definições apontadas no dicionário e selecionar a que mais
se adequa ao texto. É importante verificar
o conhecimento deles em relação ao uso
do dicionário. Repare se adotam a busca
pela ordem alfabética, tanto da letra inicial
quanto das posteriores, se consideram o
primeiro e o último verbetes para confirmar se o que buscam está naquela página e se procuram pelo verbo no infinitivo
quando ele aparece flexionado. Oriente-os
sempre que fizerem uso do dicionário,
para que pesquisem de forma cada vez
mais autônoma.
Como sugestão, antes de iniciar as
atividades, busque de forma coletiva
e em duplas alguns verbetes, como:
insatisfação, protestar, definhado, intrépido, planícies, insensível, acalentava, excitadíssimo. Não é necessário
localizar todos; o importante é praticar
os procedimentos de busca. Todas são
palavras retiradas do mito As serpentes
que roubaram a noite.

ORTOGRAFIA
Atividades que favorecem a reflexão sobre a escrita
A ortografia é uma convenção e todos os alunos que já compreenderam
a base alfabética do nosso sistema de
escrita devem ter acesso a reflexões
sobre a escrita correta. As atividades
deste bloco têm por objetivo levar os
alunos a reconhecer a necessidade de
escrever ortograficamente palavras de
uso frequente. Contudo, como os erros

produzidos não são todos iguais, é importante diferenciá-los.
Para saber qual aspecto da ortografia abordar, realize um diagnóstico da
sala, preferencialmente por meio do
ditado, visto que nas produções escritas os alunos têm muitos problemas a
resolver e não se concentram apenas
nas questões relacionadas a como grafar as palavras.
De acordo com Artur Gomes de
Morais (Ortografia: ensinar e aprender,
Ed. Ática), a proposta de trabalho re-

flexivo na construção das convenções
da escrita “pressupõe necessariamente uma revisão da atitude do professor
ante os erros: não mais tomá-los como
índices para dar notas, mas como indicadores do que é necessário ensinar”.
Assim, ao analisar as produções dos
alunos, é preciso identificar quais são
os erros de natureza regular e irregular, porque o tratamento dado a cada
caso irá variar. Para tanto, consulte as
orientações sobre o ensino da ortografia no texto da página 12.
1º BIMESTRE
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1 Ditado para saber o que preciso
estudar
Explique aos alunos por que está
propondo esta atividade. Oriente-os a
ouvir o que é para escrever e, caso tenham dúvidas, explique que eles devem
solicitar que você repita a expressão
ou palavra ditada.
Antes de iniciar, faça uma leitura
completa do texto (leia à direita) e converse sobre ele brevemente. Ao ditar,
você deve informar toda a pontuação
do texto, pois o foco é apenas a ortografia. Evite soletrar palavras ou sílabas. Realize uma leitura fluente e clara
de um trecho significativo do texto.
Ditar frases maiores, em vez de palavras, pode causar, inicialmente, alguma dificuldade para a turma. Por isso,
é importante que você repita o trecho
quando solicitado. Com o tempo, os
alunos vão se apropriar do procedimento de ouvir mais de uma palavra para
escrever.

A Mata Atlântica
A Mata Atlântica/ é uma floresta tropical/ que abrangia,/ na época da chegada dos portugueses,/ toda a costa
brasileira/ presente em/ dezessete estados brasileiros./ Hoje,/ restam 8,5%/
do que existia originalmente./
É uma das regiões/ mais ricas do mundo/ em biodiversidade,/ tem importância vital/ para mais de/ cento e vinte
milhões de brasileiros./
Após o ditado, analise os textos e
separe inicialmente os erros em duas
categorias: regulares e irregulares.
No caso das regularidades, o estudo
deverá envolver a análise comparativa
das palavras destacadas, a discussão
sobre as observações (regularidades
enfocadas) e o registro das descober-

tas, ainda que sem o uso da nomenclatura convencional. Depois, podem
ser feitas atividades de sistematização
e familiarização com a regularidade.
No caso das irregularidades, trabalhe
com jogos ou leituras para que o aluno se familiarize com a palavra e sua
ortografia. É importante ele saber que,
em caso de dúvida na escrita, deve
consultar o dicionário ou colegas que
já dominam a escrita da palavra.
Veja abaixo um exemplo de tabela
preenchida. No final do caderno, há
uma tabela em branco para você copiar e usar. É importante quantificar as
ocorrências, visto que sua intervenção
deverá incidir sobre a regularidade e/
ou irregularidade com maior frequência de erro entre os alunos. Para organizar o trabalho, considere as necessidades de aprendizagem mais
urgentes, levando em conta o objetivo
de que os textos dos alunos tenham
cada vez mais legibilidade.

REGULARIDADES

IRREGULARIDADES

Há regra ou princípio que ajuda
a decidir como escrever

Não há regras que ajudem
a decidir sobre como escrever

ANDRÉ

inportancia,
biodiverssidade

oje, ezistia, abranjia

BERNARDO

Atlâmtica, presemte, biodivercidade
dezesete, abramgia

oje, orijinalmente

BIANCA

Atâmtica

Oje, Istórico

NOME DO ALUNO

Supondo que a turma apresente erros similares aos citados, você poderá
trabalhar com o uso do H inicial, com a
construção da regra do uso do M antes
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Texto para o ditado
Faça o ditado de acordo com os trechos assinalados e lembre-se de explicitar a pontuação.
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de P e B e com o uso do S/SS, inicialmente, e tratar de outros erros em
momentos futuros.

ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 54

2 Reconhecendo os usos do R
Em relação ao uso do R, há dois tipos
de regularidade:
• Contextual – O contexto irá definir se o
correto é utilizar um ou dois R. Exemplo:
na escrita das palavras genro e honra e
das palavras rosto e romaria, o som do
R forte aparece tanto no começo das
palavras quanto no começo de sílabas
precedidas por consoante. Se o som do
R forte estiver entre duas vogais, usa-se
RR. Exemplo: jarro ou barra.
• Morfológico gramatical – Quando a
correspondência som-grafia é definida
por uma regra, como no caso dos verbos no infinitivo que terminam com R.
É importante lembrar que, para
aprender uma regularidade desse tipo,
não é necessário que o aluno tenha
domínio da nomenclatura gramatical.
A informação pode ser inferida com
base em um conhecimento – ainda que
intuitivo – da categoria gramatical da
palavra. No registro, os alunos podem e
devem utilizar as próprias palavras para
explicar as regras.
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Tabuleiro Guerreiros
Rei
Torre
Apareceu
Reinado
Era
Recebendo
Árabes
Rainha
Invadiram
Região
Chaturanga
Europa
Federação
Inteiro
Para
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Tropas
Xadrez
Pronto
Preto
Proteger
Aprisionar
Outro
Branca
Sobre
Próximo
Quatro
Lembram
Praticam
Brasil
Enxadristas
Outras

Abertos
Avançar
Adversário
Perder
Exército
Proteger
Aprisionar Informações
Barco
Jogar
Formato
Cor
Internacional
Vizir
Esporte
Lugar
Torneio
Internet
Participam

Tenro
Genro

Após a leitura e a conversa sobre o
texto lido, peça que os alunos agrupem
as palavras no quadro de classificação
de acordo com o que têm em comum.
A cada palavra acrescentada, eles devem debater sobre qual é a coluna mais
adequada.
A intenção é que observem as regularidades e construam explicações
possíveis de forma coletiva. Você tem
o papel fundamental, durante as discussões, de auxiliar os alunos na observação das regularidades das escritas e na
construção das regras provisórias do
uso do R. Você também poderá ampliar
as discussões, dando-lhes informações
quando for preciso.
No final, construa um cartaz com a
ajuda do grupo e deixe-o visível na sala,
solicitando que os alunos passem as
anotações para o caderno para consulta posterior.

É importante registrar a explicação que
a classe formular sem a pretensão de expor regras gramaticais. Algumas ideias
que as crianças podem apresentar são:
Grupo A: o R inicial tem som forte,
mas escrevemos com um R.
Grupo B: o R vem entre vogais, com
som mais fraco. Usamos apenas um.
Grupo C: o som é de R forte. Por isso
usamos RR.
Grupo D: o R aparece entre duas
outras letras (consoante e vogal) e modifica o som da sílaba.
Grupo E: o R aparece no final de palavras que terminam com ar, er. A maior
parte dessas palavras indica ações.
Grupo F: o som é o mesmo do Grupo
E, mas o R aparece no meio da palavra,
entre uma vogal e uma consoante.
Grupo G: o R tem som forte e são
escritas com um R, porque têm N antes.
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Nesta atividade, a proposta é que os
alunos façam o mesmo que realizaram
na atividade anterior, mas desta vez
em duplas. Retome com eles as orientações, a tabela que já organizaram e o
cartaz (e as anotações do caderno) com
as explicações para o uso do R.
Enquanto seus alunos estiverem trabalhando, circule pela sala observando
se estão conseguindo realizar a tarefa
de forma autônoma e faça intervenções
quando for necessário.
No segundo momento, quando as duplas socializarem seus quadros, a atividade será coletiva. É importante que
você retome as explicações da atividade
anterior, discutindo se será necessário
acrescentar ou modificar algo.
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Para ter um panorama da evolução
dos saberes dos alunos em relação à
compreensão do princípio alfabético do
sistema de escrita, é necessário reali-

zar, periodicamente, uma atividade conhecida por sondagem, que consiste na
escrita de uma lista de palavras de um
mesmo campo semântico e uma frase

ditadas pelo professor. Entende-se por
campo semântico um conjunto de palavras de uma mesma área do conhecimento. Exemplo: o nome dos instrumentos musicais e a lista de compras da
dona de casa são campos semânticos.
Alguns cuidados para a realização
desse tipo de atividade:
• Não oferecer nenhum tipo de fonte
escrita, pois pretende-se levantar o que
cada criança sabe.
• Ao término da escrita de cada palavra, solicitar a leitura pelo aluno a fim
de observar se ele estabeleceu ou não
relações entre a fala e a escrita – ou
seja, entre o que escreveu e o que lê
em voz alta. A atividade possibilita que
a criança verbalize o que e como pensou ao escrever.
• Oferecer papel sem pauta para as
crianças; assim será possível observar
1º BIMESTRE
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o alinhamento e a direção da escrita.
• Realizar a sondagem com poucos alunos por vez para que eles possam ler
o que escreveram para você. Para o
restante da turma, planejar outras atividades que não demandem tanto sua presença e que possam ser realizadas com
maior autonomia pelas crianças, como a
cópia de uma cantiga, a produção de um
desenho, a leitura de histórias, gibis etc.
Esse tipo de atividade se configura
num importante instrumento para seu
planejamento, pois permite que você
identifique e acompanhe os avanços de
cada aluno e, consequentemente, da
turma com relação à aquisição da escrita alfabética. Também pode fornecer
informações para o planejamento das
atividades de leitura e escrita, assim
como para a definição dos agrupamentos – isto é, das parcerias de trabalho
entre os alunos. Além dessa atividade,
as situações de observação de sala, o
acompanhamento da realização das atividades e as contribuições feitas nas rodas e discussões coletivas são importantes fontes de informação sobre os
saberes de seus alunos, permitindo um
conhecimento mais amplo sobre eles.
A lista que será ditada na sondagem
deve atender a alguns critérios, como:
• Ter palavras que façam parte do vocabulário dos alunos, mesmo que eles
ainda não tenham tido a oportunidade
de refletir sobre a representação escrita delas.
• Não ter palavras cuja escrita esteja
memorizada pelas crianças.
• Contemplar diversas quantidades de
sílabas, abrangendo uma palavra polissílaba, duas trissílabas e duas dissílabas.
• Evitar ditar palavras contendo a mesma vogal em sílabas contíguas, como
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batata, bala, moto, urubu etc. Esse é
um cuidado necessário por causa da
presença de crianças que escrevem
silabicamente usando apenas vogais:
as que não aceitam escrever repetindo
a mesma letra ficariam em crise diante
da situação de ter de repetir a vogal.
Inicie o ditado pela palavra polissílaba, depois siga com as trissílabas e,
por último, as dissílabas. Isso porque
as crianças que consideram a hipótese
de quantidade mínima de letras poderão
se recusar a escrever se tiverem de começar pela palavra dissílaba.
Após a lista, ditar uma frase que envolva pelo menos uma das palavras da
lista para observar se os alunos a escrevem de forma semelhante, ou seja, se a
escrita dessa palavra permanece estável mesmo no contexto de uma frase.
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
Quando realizar a sondagem?
A inicial deve ser feita na segunda
semana de março e as demais no fim
de cada bimestre. Na primeira, utilize a
lista e a frase 1; na seguinte, a lista e
a frase 2 (leia à direita). Você receberá
novas listas nos próximos cadernos.
Onde os alunos escreverão a lista de
palavras e a frase da sondagem?
Na folha que está no fim do Caderno
do aluno (reproduzida na página anterior). Peça que os alunos façam a primeira na frente e a segunda no verso,
seguindo as orientações dadas anteriormente. Marque um dia para realizar
a atividade. Recolha a folha depois da
segunda sondagem. No caso de dúvidas quanto à hipótese, converse com
os colegas e o coordenador para chegarem a um consenso. Se sentir necessidade, passados alguns dias, repita a

sondagem usando uma lista de outro
campo semântico. Olhe também para
as demais escritas produzidas pelos
alunos ao longo do bimestre.
O que fazer com esse registro?
Ele serve para apoiar o planejamento
das atividades, dos agrupamentos e das
intervenções a ser realizadas por você.
Arquive-o numa pasta de modo que seja
possível visualizar o processo do aluno
tanto ao longo do ano como durante o ciclo. Esse é um material fundamental para
ser passado ao professor que assumirá
o aluno no ano seguinte. Além desse registro individual, tenha um mapa, como o
modelo que está nas próximas páginas,
no qual seja possível tanto observar o
aluno em relação a si mesmo quanto ter
uma visão global da turma.
PARA A SONDAGEM INICIAL
LISTA 1
DINOSSAURO
CAMELO
BALEIA
SAPO
BODE
FRASE 1
O SAPO PULOU NA LAGOA

PARA A SONDAGEM DO FIM
DO PRIMEIRO BIMESTRE
LISTA 2
GELATINA
PICOLÉ
SUSPIRO
PUDIM
PAVÊ
FRASE 2
A GELATINA É GOSTOSA

SONDAGEM - CADERNO DO PROFESSOR

mapa de acompanhamento da evolução da escrita dos alunos

Escola Municipal 									 Ano 				
Nome do professor 												
Turma 									

Total de alunos 			

Sugestão para o preenchimento da tabela:
Azul – escrita pré-silábica
Amarelo – hipótese silábica sem valor sonoro
Vermelho – hipótese silábica com valor sonoro
Laranja – hipótese silábico-alfabética
Verde – escrita alfabética
Nº de
chamada

Nome do aluno

Sondagem
inicial
hipótese

1º bimestre

2º bimestre

3º bimestre

hipótese faltas hipótese faltas hipótese faltas

4º bimestre
hipótese

faltas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Nº de
chamada

Nome do aluno

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Observações
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Sondagem
inicial
hipótese

1º bimestre

2º bimestre

3º bimestre

hipótese faltas hipótese faltas hipótese faltas

4º bimestre
hipótese

faltas

anexos
textos para leitura e pesquisa dos alunos

POVO KIRIRI
Os Kiriri (ou Quiriri) são um povo indígena brasileiro da Região Nordeste,
que habita o estado da Bahia. Kiriri é um vocábulo tupi que significa povo
calado, taciturno. Essa designação teria sido atribuída pelos Tupi, que viviam na região costeira, aos indígenas habitantes do sertão. O povo Kiriri
constitui hoje um grande exemplo de luta para outros povos indígenas que
vivem na Região Nordeste do país.
Localização
A terra indígena dos Kiriri localiza-se no norte da Bahia, nos municípios de
Banzaê (95%) e Quijingue (5%), a cerca de 250 quilômetros de Salvador. O
relevo da área é irregular, com ocorrência de morros tabulares e encostas,
entremeados por extensas planícies. Os cursos d´água são intermitentes,
por causa da baixa incidência de chuvas. A região sofreu intensa devastação
da vegetação nativa e vive um processo acelerado de erosão provocado por
mais de três séculos de exploração econômica.
Atualmente, o povoado de Mirandela é o centro da terra indígena dos
Kiriri. As primeiras aproximações do homem branco ocorreram no século
XVIII e, até meados do século XIX, os Kiriri tiveram sua cultura subjugada,
a exemplo de inúmeros outros povos. A partir da década de 1950, os Kiriri
começaram a retomar os rituais tradicionais e a recuperar seu modo de vida
tradicional. Na década de 1970, iniciaram um processo de reconquista de
terras, que terminou somente no final dos anos 1990, com a demarcação
oficial. Hoje, a área delimitada tem a forma de um octógono com raios de 6
quilômetros, que saem do centro da vila de Mirandela.
A área dos Kiriri é hoje uma terra linda, fértil e verdejante, na entrada do
sertão da Bahia. Os Kiriri, cada vez mais independentes, amam a terra, são
excelentes agricultores e têm obtido muito bons resultados.
Língua
Atualmente, os Kiriri falam apenas português, embora utilizem esporadicamente alguns fragmentos do dialeto kipeá, da família linguística kariri.
Atividades produtivas
A agricultura dos Kiriri é de subsistência. Entretanto, eles comercializam,
de forma esporádica e em pequena quantidade, os excedentes das roças
de cultivos temporários, como a mandioca, o feijão e o milho, além de algumas verduras cultivadas nas poucas hortas, localizadas preferencialmente
nos quintais das casas.
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POVO XAVANTE
De nome original A’uwe (que significa gente de verdade), os Xavante (termo contemporâneo utilizado no contato com o homem branco) têm hoje
uma população de cerca de 15 mil indígenas e vivem a leste de Mato Grosso
e em Goiás, na Região Centro-Oeste do Brasil, distribuídos em 12 aldeias. A
língua materna é o aqupem, também chamada de a’uwen ou akwén. A etnia
divide-se em dois clãs: os Âwawe e os Po’reza’õno. Sua cultura tem uma
forte ligação com as tradições e com o modo de vida dos ancestrais.
Rituais
Os longos e complexos rituais deram aos Xavante a fama de serem muito
fortes. Um dos mais conhecidos é a corrida do buriti ou de tora (troncos de
árvore), realizada quando dois clãs competem numa espécie de corrida de
revezamento, carregando por quilômetros, até o centro da aldeia, troncos
de buriti que pesam até 80 quilos.
Outro ritual importante é o wapté minhõnõ, que ocorre quando os mais
velhos decidem sobre a entrada dos meninos no hö (a casa dos solteiros)
para um longo período de reclusão que marca a preparação para a fase
adulta. Os meninos só podem deixar a casa para rituais e para atividades
fora da aldeia, como caça e pesca.
As festividades, no momento em que os meninos saem da hö, duram muitos dias e, numa delas, os meninos vão para o rio e todos batem com a mão
na água, ao mesmo tempo, para dar-lhes força e coragem. Nesse ritual, o
garoto também recebe os brincos, que para eles são como antenas para
captar as mensagens dos ancestrais. A orelha é furada com um pedaço de
osso de onça e o furo é preenchido por um tipo de palha especial.
Os meninos Xavante são considerados adultos quando ganham os botoques, ornamentos redondos de madeira colocados nas orelhas ou no lábio
inferior. Quanto maior o botoque, mais velho é o homem.
No período de reclusão dos meninos, cessa toda a liberdade das meninas, que passam por uma disciplina rígida, o oposto de quando são crianças
e podem fazer tudo. Nessa ocasião, elas ficam em casa com a mãe, que
lhes transmite os conhecimentos de que necessitam para a vida adulta.
Quando se casam, vão morar na casa dos sogros. Atualmente, em acréscimo às tradicionais atividades cerimoniais e esportivas, os Xavante também
jogam futebol.
Moradia
As aldeias xavante têm a forma de uma ferradura voltada para o maior rio
da região. O espaço central da aldeia, o warã, é o lugar onde os homens se
reúnem para decisões importantes e onde mulheres e crianças não podem
entrar. As casas tradicionais são construídas com madeira e cobertas de
palha até o chão e ficam próximas umas das outras, formando o desenho da
ferradura. No interior das casas, há um espaço para cada família, delimitado
por esteiras, e é ao redor do fogo que todos se reúnem.
Atualmente, as casas xavante estão mais parecidas com as dos sertanejos, ou seja, são quadradas, com telhado em forma de V invertido, ou
redondas, com telhado em forma de cone.
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Arte corporal
A arte corporal é um forte traço na cultura desse povo guerreiro. Os Xavante pintam-se com jenipapo, carvão e urucum, tiram as sobrancelhas e os
cílios, usam cordinhas nos pulsos e nas pernas e a gravata cerimonial de
algodão. A pintura corporal é marcada por pontilhados, quadrados, retângulos, traços e xadrezados vermelhos. O corte de cabelo, os adornos e as
pinturas são marcadores de diferença dos Xavante em relação aos outros
povos. Outra manifestação artística é realizada pelas mulheres, que tecem
um tipo de cesta resistente, utilizada para carregar os bebês recém-nascidos. A alça da cesta passa pela testa da mulher, e o bebê fica apoiado nas
costas, deixando livres as mãos para outros trabalhos.
Educação
Os conhecimentos são transmitidos oralmente. Os idosos, portadores
da memória e da cultura, em função da experiência de vida, são muito
valorizados e têm lugar de destaque na sociedade. Para os Xavante, tudo é
comunicado por meio dos sonhos: o nome das crianças, os cantos rituais,
as propriedades medicinais das plantas. É o sonho que orienta os caçadores, que faz a ligação do transcendente com a ancestralidade. A educação
recebida por meninos e meninas difere, devido aos distintos papéis que
homem e mulher ocupam na sociedade. Atualmente, os Xavante também
utilizam a escola no processo educacional.
Crianças
As crianças xavante brincam de fazer coisas de verdade: participam do
cotidiano da aldeia observando tarefas domésticas, realizando algumas em
parceria com os adultos ou mesmo sozinhas. Nessa rotina, brincam de
pular no rio, de fazer bolinha de sabão, de construir brinquedos – como a
casinha de barro – e de caçar. E também caçam de verdade, com o arco e
flecha, geralmente feito pelos pais ou irmãos mais velhos. Os Xavante não
gritam com as crianças. Se elas fazem travessuras, as mães apenas as
repreendem. Bater, nem pensar!
Alimentação
A alimentação tradicional dos Xavante era baseada em alimentos obtidos
por meio de caça, coleta e agricultura. Atualmente, após anos de contato
com os não indígenas e devido à fixação na terra, a agricultura de subsistência ganhou importância, produzindo alimentos que eles denominam auwé (o
alimento xavante). Porém, a comida que vem de fora também está presente
nas refeições. O arroz, o feijão, o milho, a abóbora, a mandioca e o óleo são
itens centrais na dieta dos Xavante, sendo que a base é o arroz, que comem
diariamente. Os mais velhos são responsáveis pelas roças. As mulheres
coletam frutos em excursões pelo cerrado. Alguns homens também caçam.
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POVO SATERÊ-MAWÊ
Os Saterê-Mawê vivem na região do médio Rio Amazonas, em duas terras
indígenas, uma no estado do Amazonas e outra no Pará. Sua população é de
aproximadamente 13,3 mil indivíduos. Ao longo da história, os Saterê-Mawê
receberam vários nomes, dados por cronistas, desbravadores dos sertões,
missionários e naturalistas. Mas a tradição prevaleceu. O primeiro nome, saterê, quer dizer lagarta de fogo, referência ao clã mais importante dentre
os que compõem a sociedade. É o grupo que indica a linha sucessória dos
chefes políticos. O segundo nome, mawê, quer dizer papagaio inteligente e
curioso e não se refere a um clã específico.
Língua
A língua sateré-mawé integra o tronco linguístico tupi. Os homens dessa
etnia, atualmente, são bilíngues. Falam também português. Já as mulheres,
apesar de três séculos de contato com os brancos, só falam sateré-mawé.
“Inventores” do guaraná
Os Saterê-Mawê transformaram a Paullinia cupana, nome científico do
guaraná, uma trepadeira silvestre da família das sapindáceas, em um arbusto cultivado, que pode ser replantado e beneficiado. Hoje, o guaraná é
conhecido e consumido no mundo inteiro. A planta é nativa da região das
terras altas da bacia hidrográfica do Rio Maués-Açu, que coincide precisamente com o território tradicional saterê-mawê.
Os Mawê vivem também das roças de aipim. A farinha é a base da alimentação, sendo comercializada em larga escala para as cidades vizinhas:
Barreirinha e Parintins. Eles também plantam, para consumo próprio, jerimum, batata-doce, cará branco e roxo e uma infinidade de frutas – em maior
escala, a laranja.
Além de excelentes agricultores, os Mawê são caçadores e coletores. Mel,
castanha, diferentes qualidades de coquinhos, formigas e lagartas complementam a dieta. Coletam ainda breu, cipós e vários tipos de palha, com os
quais produzem cestos para uso próprio e para comercializar nas cidades.
(No bloco de leitura de mitos indígenas, os alunos lerão um texto interessante do mito sobre o guaraná).
Rituais
Entre os rituais dos Saterê-Mawê, um dos mais importantes é a festa da
tukandêra, cerimônia que marca a passagem dos meninos para a fase adulta e ocorre uma vez por ano. Para mostrar coragem, os meninos vestem
uma luva cheia de formigas tukandêra; enquanto dançam e entoam o canto
sagrado, levam ferroadas venenosas. Esse ritual tem o objetivo de fazer
dos meninos homens valentes, bons caçadores e grandes pescadores.
Habitação
Atualmente, a maior parte das aldeias é organizada em ruas. Nelas, estão
residências, cozinhas, portos, igrejas de diferentes congregações, escola e
enfermaria. Assim como nos sítios, nos arredores das aldeias localizam-se as
roças de aipim, os guaranazais, os pomares e demais plantações, que pertencem a cada família. As aldeias são construídas sempre próximas de rios.
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POVO MUNDURUKU
A palavra munduruku significa formigas gigantes ou formigas vermelhas.
A origem do nome está relacionada ao aspecto guerreiro desse povo e da
estratégia usada por ele, que atacava em massa os territórios rivais.
O povo Munduruku vive às margens do Rio Tapajós e afluentes, nos estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso. Sua população é de aproximadamente 11,6 mil indígenas. Os Munduruku têm mantido parte da cultura
tradicional há mais de 150 anos, apesar do contato com os não indígenas.
Língua
A língua munduruku pertence ao tronco linguístico tupi e é considerada pelo povo o principal sinal de diferenciação em relação ao mundo dos
brancos. Todas as pessoas do grupo falam munduruku e poucas dominam
o português, em geral os mais jovens, que aprenderam nas escolas que
existem no centro das aldeias ou no contato com os não indígenas que
moram nas redondezas.
Rituais
Por serem um povo guerreiro, os Munduruku tinham alguns rituais ligados
às atividades da guerra. Em um deles, após vencer uma batalha, degolavam
os inimigos mumificando e defumando as cabeças. Eram as chamadas cabeças-troféu, uma maneira de mostrar força, poder e prestígio perante os
rivais. Esse ritual foi praticado até o século XIX.
Com os deslocamentos das aldeias tradicionais para as margens de rios,
muitos rituais coletivos, relacionados ao abastecimento de alimentos, especialmente ligados à caça e à pesca, foram se perdendo ao longo da história
dos Munduruku. Um deles era o da mãe do mato, realizado no período das
chuvas, e que tinha significados importantes, relacionados à preservação
das florestas e ao pedido de permissão em respeito aos animais caçados.
Hoje em dia, os Munduruku preservam práticas culturais ligadas à pesca,
como a tinguejada. Nessa pescaria, usam a raiz do timbó para capturar
os peixes. O timbó é triturado pelos homens sobre o tronco das árvores
numa batida ritmada com pedaços de pau. Enquanto isso, as mulheres,
especialmente as jovens, preparam as tintas que serão passadas nos pescadores. Numa brincadeira de perseguição, elas correm atrás dos homens
para passar-lhes a tinta no rosto e nos cabelos. Para os Munduruku, essa é
uma forma de alegrar os peixes e de trazer fartura na pescaria.
Habitação
A aldeia munduruku é formada de casas enfileiradas, construídas com
caibros, amarrados por cipó e cobertas por folhas de palmeira ou feitas de
barro. Entre as casas há sempre um terreno onde as crianças brincam. Toda
aldeia munduruku é construída perto de um rio.
Atividades produtivas
Os Munduruku vivem da caça e da pesca, da coleta de frutas, da agricultura, da criação de animais, da exploração de ouro nos garimpos, da
borracha, da castanha e da venda do artesanato em cidades próximas das
aldeias.
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Sociedade
Os Munduruku estão divididos em duas grandes famílias, chamadas de
metades. Cada metade é de uma cor: vermelha ou branca. Em cada cor,
existem vários clãs. As pessoas pertencentes a uma metade só podem se
casar com as da outra.
A riqueza da cultura munduruku é extraordinária, incluindo um repertório
de canções tradicionais de musicalidade e poesia incomuns, que falam sobre relações do cotidiano, frutos, animais etc. O artesanato também é muito
variado: cestas, cerâmicas, colares e redes, entre outros objetos.

POVO PATAXÓ-HÃ-HÃ-HÃE
Os Pataxó Hã-Hã-Hãe são um grupo indígena brasileiro que habita o sudeste da Bahia, em duas reservas. Numa delas, a Fazenda Baiana, vivem
apenas 72 indígenas. Na outra, a Terra Indígena Caramuru-Paraguaçu, estão 2.147 indivíduos. Os Pataxó Hã-Hã-Hãe abarcam hoje diferentes etnias:
Baenã, Kamakã, Tupinambá, Kariri-Sapuyá e Gueren. A reserva Caramuru-Paraguaçu tem 54 mil hectares e abrange áreas dos municípios de Itaju
do Colônia, Camacã e Pau-Brasil. Já a Fazenda Baiana tem apenas 304
hectares e está localizada no município de Camamu, no baixo-sul da Bahia.
O histórico do contato desses grupos com os não indígenas se caracterizou por expropriações, deslocamentos forçados, transmissão de doenças
e assassinatos. A terra que lhes foi reservada pelo Estado em 1926 foi
invadida e, em grande parte, convertida em fazendas particulares. A partir
da década de 1980, teve início um lento e tortuoso processo de retomada
dessas terras, cujo desfecho parece ainda distante.
A reserva Caramuru-Paraguaçu estende-se por uma faixa que vai do Rio
Cachoeira (ou Colônia), ao norte, até o Rio Pardo, ao sul. A reserva é cortada por um único veio de água salobra, por isso denominado Riacho Salgado.
Para consumo humano, as aldeias dependem da estocagem da água de
chuva ou do abastecimento, mediante pagamento, de caminhão-pipa.
Atividades produtivas
Os Pataxó Hã-Hã-Hãe praticam a agricultura e a pecuária. Há muitas
árvores frutíferas (mangueiras, jaqueiras, goiabeiras, acerolas, coqueiros,
cajazeiras, bananeiras) dispersas por toda a área, que asseguram uma importante fonte de suplemento alimentar.
A agricultura de subsistência, com excedente vendido nas feiras livres de
Pau-Brasil e Camacã, constitui a principal atividade produtiva, seguida da
criação de gado e da lavoura comercial do cacau. De modo geral, as roças
de maior porte são compartilhadas por produtores de uma mesma família.
O gado é criado em pastos comunitários e o leite produzido é comercializado nos laticínios da região. O cultivo do cacau é recente e decorre da
retomada de fazendas e benfeitorias estabelecidas ilegalmente no território
indígena. As áreas produtoras de cacau têm grande valor econômico e,
por isso, são eventualmente alvo de acirradas disputas territoriais. A pesca
é realizada em águas represadas e complementa a agricultura de cereais
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e legumes. A caça é incipiente, praticada com espingardas e o auxílio de
cães. Os animais usualmente abatidos são sariguê, paca, tatu, caititu, jabuti, preguiça, rolinha, guriatã e bem-te-vi.
O artesanato é produzido em geral para venda nas áreas próximas ou,
mais raramente, durante eventos que atraem pessoas para dentro da reserva. As sementes empregadas na confecção dos colares e pulseiras são
coletadas e cultivadas, tais como beiru ou pariri, juerana, mata-pasto, tento
e semente de pau-brasil. As madeiras utilizadas como matéria-prima são
pau-brasil, jatobá, tapicuru, aroeira e jenipapo.
Rituais
Em ocasiões de retomadas territoriais, celebração de casamentos e outros eventos festivos, assim como em exposições públicas, os Pataxó Hã-Hã-Hãe fazem pintura corporal, colocam adereços e portam armas. Nessas
ocasiões, vestem-se com bordunas mais ou menos elaboradas, cocares de
penas, saias e corpetes femininos confeccionados de envira, bem como
maracás, colares, pulseiras e outros objetos para simbolizar a afirmação
étnica.
As pinturas corporais são feitas com calda de jenipapo e duram cerca de
15 dias. Também usam a semente de urucum quando buscam a cor avermelhada. Cada pintura tem significado próprio. Há desenhos específicos para
a guerra, mas também aqueles especiais para os dias de rituais alegres.
Um deles é o da dança tohé, realizada por homens, mulheres, crianças e
idosos em um grande círculo. A dança é uma das maneiras de manter viva
a cultura. O tohé é cantado em momentos tristes, mas também nos de celebração, porque é um ritual de integração entre os sentimentos indígenas,
uma forma de oração coletiva.
O triste caso Galdino
Os Pataxó Hã-Hã-Hãe ganharam uma trágica notoriedade após o assassinato do líder indígena Galdino Jesus dos Santos, em 1997. Galdino viajou
a Brasília para as comemorações do Dia do Índio. Sua missão, ao lado de
outras lideranças indígenas, era aproveitar a data para levar ao então presidente Fernando Henrique Cardoso reivindicações sobre a demarcação da
reserva Caramuru-Paraguaçu. Por ter ficado até tarde em reunião, ele não
pôde entrar na pousada onde estava hospedado e resolveu dormir em um
ponto de ônibus. De passagem pelo local, jovens da classe média alta de
Brasília atearam fogo ao corpo de Galdino, que não resistiu às queimaduras
e morreu. Os criminosos alegaram que queriam apenas dar-lhe um susto.
Um deles chegou a declarar que o confundiram com um mendigo, numa
clara manifestação de preconceito e descaso com a vida alheia. O crime
chocou o país e ganhou repercussão internacional.
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tabela de regularidades e irregularidades ortográficas
NOME DO ALUNO
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REGULARIDADES

IRREGULARIDADES

Há regra ou princípio que ajuda
a decidir como escrever

Não há regras que ajudem
a decidir sobre como escrever

