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e o bloco

sobre aspectos da convenção da língua,
incluindo ortografia, que contribuirão para
que os alunos analisem e apreciem os textos lidos e aprimorem os que produzirem.
Embora dispostos linearmente, a sugestão, como no primeiro bimestre, é
trabalhar as sequências e o bloco intercalando as atividades. Elas foram pensadas de forma articulada para que os
conteúdos envolvidos estejam presentes
na rotina diária. Lembre-se: a ordem das
atividades dentro de cada sequência deve
ser respeitada por conter uma lógica que
considera a progressão dos conteúdos e
o grau de autonomia dos alunos.
Essa proposta rompe com a lógica
presente em grande parte dos livros didáticos, que pressupõe finalizar um conteúdo
para iniciar outro. Com isso, as aulas ficam
mais dinâmicas e permitem aos alunos ter
acesso a conhecimentos linguísticos de
diferentes naturezas por meio das práticas
fundamentais de linguagem: leitura, produção escrita e análise da língua.
Para garantir aos estudantes maior variedade de opções de leitura, é importante
que você busque e organize livros e outros materiais existentes na escola sobre
contos de aventura e de pesquisa sobre
lugares de passeio em Salvador.
O quadro abaixo sugere a rotina semanal de aulas neste segundo bimestre.

2ª-feira

3ª-feira

4ª-feira

5ª-feira

6ª-feira
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Olá, este é o caderno do segundo
bimestre letivo, que tem estrutura semelhante à do anterior. Há, porém, uma novidade. Na página à direita, você encontra
orientações sobre a atividade permanente
Roda de jornal, a ser realizada uma vez por
semana, com o objetivo de selecionar, ler
e compreender textos jornalísticos.
Nesse dia, prevê-se também a leitura de
notícias, conforme orientação do primeiro
bimestre. Você deve decidir se os alunos
lerão o título e um trecho da notícia, se
somente você lerá uma notícia que pretende compartilhar ou, ainda, se a turma lerá
os títulos, as chamadas e alguns textos.
Todas as orientações para esse trabalho
estão apenas no Caderno do professor.
Logo depois da Roda de jornal, você
encontra orientações de atividades de
leitura e escrita para realizar duas vezes
por semana, apenas com os alunos com
escrita não alfabética.
Em seguida, vêm duas sequências didáticas. A primeira, Na onda dos contos de
aventura, propõe um trabalho de leitura,
estudo do gênero e produção (reescrita) de
contos de aventura. A segunda, Lugares de
passeio para crianças em Salvador, busca
ampliar as capacidades e os procedimentos de leitura em contexto de estudo.
As páginas finais trazem o bloco Análise
e reflexão sobre a língua, com atividades
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Lugares de passeio para
crianças em Salvador

atividade permanente

roda de jornal
COM ESTA ATIVIDADE PERMANENTE,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS

• Aprendam a selecionar, ler e compreender textos jornalísticos.
• Posicionem-se diante do que foi lido.
• Criem um espaço privilegiado para
o desenvolvimento de procedimentos
e comportamentos leitores relativos a
textos da esfera jornalística.
• Socializem com os colegas o que leram, trocando ideias e debatendo sobre temas polêmicos.
• Saibam identificar as características
gerais do portador jornal.

TEMPO ESTIMADO
• Oito aulas.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

A atividade aqui proposta é uma situação de leitura que se assemelha à
prática social que se dá fora da escola,
de ler jornais e compartilhar informações. Assim, os alunos são colocados
no papel de leitores de jornal, para
selecionar notícias, ler e compartilhar
com os colegas. Estão previstos dois
momentos: o primeiro é selecionar o
que ler; e o segundo, socializar o que
foi lido, para comentar e se posicionar
diante do conteúdo dos textos. Nas
rodas iniciais, é essencial fazer uma
exploração geral do portador, para que
todos reconheçam:
• Capa (diferenciar a manchete principal
dos demais títulos, identificar imagens
e sua relação com os títulos, entender
a indicação de páginas onde encontrar
mais informação, ler as legendas, saber onde estão a data e o local da publicação, além do nome do jornal).
• Cadernos: ordem em que eles aparecem, tipo de informação veiculada e
organização interna de cada um, além
da paginação.
Caso a turma tenha acesso a jornais

na internet, é fundamental explorar a
página inicial e acessar links, para poder comparar a organização do jornal
impresso com a do eletrônico.
Como escreve Maria Virgínia Brevilheri Benassi no artigo O gênero
notícia: uma proposta de análise e intervenção, apresentado no Colóquio
de estudos linguísticos e literários em
2007, “consideramos a leitura do texto
jornalístico imprescindível para a formação do leitor, capaz de entender, integrar-se e atuar na realidade social em
que está inserido, via a formação de
opiniões e mediante o desenvolvimento
da capacidade de reflexão, essencial
para assegurar sua participação como
cidadão do mundo”.
Não há uma única forma de realizar
as rodas de jornal. Você pode propor,
considerando as necessidades de
aprendizagem da turma, que os alunos
selecionem o que gostariam de ler individualmente ou em duplas. Seu papel
é o de auxiliar os alunos no momento
da seleção da notícia, ensinando, entre
outros, procedimentos de busca pelo
caderno ou seção e análise das manchetes do dia ou da primeira página de
um caderno. Para socializar as notícias
lidas, uma ideia é propor que todos comentem, em pequenos grupos, o que
leram – para depois compartilhar com
a turma. O importante é que eles se tornem, de fato, leitores de jornal.
No momento da socialização, deixe
que eles recorram ao texto para apoiar
os comentários. Retomar a leitura para
buscar uma informação específica –
o número de acidentes num feriado
prolongado, o nome de um local – ou
mesmo para seguir a ordem dos fatos
e complementar ou validar uma informação é essencial para compreender
o que leram.
No papel de mediador, você deve
dar voz aos alunos, esclarecendo ou

oferecendo informações que sejam
necessárias para a compreensão de
todos, comentando sobre os assuntos,
questionando a turma, acrescentando
dados e mostrando como se comporta
um leitor de jornal.
Também é fundamental promover
uma conversa sobre o tema da notícia em si, de forma que toda a turma
participe, posicionando-se e contribuindo com outras informações (lidas em
outros jornais e revistas, vistas na televisão ou ouvidas no rádio). Essa circulação de informações contribui não
somente para a construção dos sentidos do texto (compreensão) como também para a socialização e a aprendizagem de diferentes procedimentos de
leitura. Dada sua importância, a roda
de jornal deve estar presente na rotina
de forma permanente, sendo realizada
uma vez na semana.
As escolas da rede têm assinaturas
de três jornais soteropolitanos: A Tarde,
Correio e Tribuna da Bahia. É essencial
que esses materiais circulem completos durante a realização das rodas. Se
houver outros jornais disponíveis, melhor ainda. E, claro, sempre que possível, leve os estudantes a conhecer as
versões dos veículos na internet.
É importante que os alunos aprendam a manusear o jornal. Por isso,
não é recomendável grampeá-lo ou fixá-lo de alguma maneira. Na roda, eles
vão aprender a lidar com o tamanho, a
quantidade de páginas e a organização
dos cadernos. Os jornais oferecidos
não precisam ser do mesmo dia ou do
mesmo veículo. O interessante é justamente variar, mas é fundamental ter um
número de exemplares adequado ao total de alunos da sala.
Confira, na plataforma do projeto
Nossa Rede (nossarede.salvador.ba.
gov.br), na internet, duas sugestões de
trabalho na roda de jornal.
2º BIMESTRE
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orientações para sequência extra

atividades
para alunos
com escrita
não alfabética
Um dos objetivos destes cadernos
é contribuir para que todas as crianças
saibam ler e escrever no início do ciclo I. Nem todas compreendem o sistema de escrita alfabético no 1º ano.
Por isso, use este bloco de atividades
enquanto houver alunos que ainda não
escrevem alfabeticamente.
Para levantar quais estudantes serão beneficiados com essa proposta,
você deve considerar:
• Os resultados da sondagem do final
do bimestre.
• As observações realizadas em sala.
• A análise das atividades realizadas
por eles.
Trata-se de um conjunto de atividades pensadas de forma a potencializar
a reflexão sobre o sistema de escrita
por meio de situações de interação entre os alunos. Para aqueles com escrita
alfabética você poderá:
• Propor situações, em duplas ou individuais, em que façam leituras de textos literários e revistas de divulgação científica.
• Pedir que revisem a ortografia nos
textos produzidos.
• Solicitar que realizem atividades semelhantes às oferecidas no bloco Análise e reflexão sobre a língua relacionadas à ortografia e à gramática.
Sua atenção maior, nesse momento,
deverá estar na coordenação da atividade de escrita, proposta nesta orientação. É necessário garantir de forma
permanente e diária as situações de
leitura e escrita (não cópia). É por meio
delas que os alunos podem atuar como
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leitores e escritores, levantando e colocando em jogo suas hipóteses sobre o
funcionamento do sistema de escrita,
porque para “aprender a ler e a escrever, é preciso pensar sobre a escrita,
pensar sobre o que a escrita representa e como ela representa graficamente
a linguagem” (WEISZ, 2014, p. 166).
Atividades de leitura
Situações em que a criança assume
o papel de leitor antes de saber ler,
buscando os indícios disponíveis para
isso, analisando-os para confirmar o
que pode estar escrito. Nesses momentos, você deve orientá-la a:
• Ajustar os segmentos do texto falado
aos segmentos escritos.
• Levantar hipóteses sobre o que e
onde está escrito com base no conhecimento sobre o texto e outros indícios.
• Colocar em jogo seus saberes sobre
o funcionamento do sistema de escrita
(letras utilizadas, tamanho da palavra,
nomes compostos e valor sonoro convencional, entre outros).
Atividades de escrita
Nelas, o aluno precisa se esforçar
para encontrar meios de registrar aquilo que se propõe a escrever, com base
no conhecimento de que dispõe. Você
pode levá-lo- a:
• Buscar informações em escritas estáveis, como a lista de nomes da turma, músicas e parlendas conhecidas, a rotina do
dia e outros escritos disponíveis em sala.
• Colocar em jogo o que já compreendeu sobre o sistema de escrita.
• Escrever textos com a intenção de
comunicar algo.
• Considerar outras referências escritas para analisar e retomar suas produções com base nas pistas oferecidas
e usá-las de acordo com suas possibilidades.
Em ambas as situações, é fundamental os alunos socializarem suas
ideias e produções e refletirem com os
colegas – que possuem necessidades

que podem ser compartilhadas – sobre
seus saberes acerca do sistema de
escrita. Desse modo, promovem contradições com relação às suas próprias
ideias. Um exemplo são as exigências
de quantidade e variedade de letras
nas escritas silábicas. Considerando
os resultados da sondagem inicial, este
bloco traz atividades que contemplam
os princípios didáticos e as situações
citadas anteriormente. Esse material
poderá ser utilizado tanto em sala de
aula quanto em situações de grupo
de estudo, a serem organizados pela
escola a fim de atender os alunos que
ainda não escrevam alfabeticamente.
Leia mais sobre atividades para
alunos com escrita não alfabética na
plataforma Nossa Rede (nossarede.
salvador.ba.gov.br).

quer saber mais?
• FERREIRO, Emilia. A desestabilização das escritas silábicas: alternativas e desordem com pertinência. In:
O ingresso na escrita e nas culturas
do escrito. São Paulo: Cortez, 2013.
• LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário.
Porto Alegre: Artmed, 2001.
•WEISZ, Telma. Se a maioria da classe
vai bem e alguns não, estes devem receber ajuda pedagógica. In: O diálogo
entre o ensino e a aprendizagem. São
Paulo: Ática, 1999, pp. 97-105.
•___________ A aprendizagem do
sistema de escrita: questões teóricas
e didáticas. In: Mortatti, M. R. & Frade, I. C. (orgs.), Alfabetização e seus
sentidos: o que sabemos, fazemos e
queremos? São Paulo: Unesp, Oficina
Universitária, 2014.
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com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Leiam e compreendam textos apoiando-se nos conhecimentos sobre a temática e as características do gênero, mobilizando capacidades de compreensão,
como antecipação e verificação de informações, localização de informações

explícitas e implícitas e comparação;
e capacidades de apreciação e réplica, como recuperação de contexto de
produção da obra, estabelecimento de
intertextualidade e percepção de outras
linguagens.
• Desenvolvam e ampliem o comportamento leitor de compartilhar impressões
sobre os materiais lidos.

• Ampliem o repertório de contos de
aventura, analisando o conteúdo temático dos textos.
• Identifiquem os seguintes elementos
da organização interna dos contos de
aventura, com base na leitura e na análise comparativa dos textos: caracterização de personagem, encadeamento
das ações vividas pelo aventureiro, descrição dos cenários e marcadores temporais; e façam uso desses elementos
em suas produções.
• Utilizem procedimentos de leitura –
como retomar a leitura, reler para verificar
a compreensão de determinado trecho e
consultar quadro com informações do
autor e da obra – e de escrita de textos,
como planejar, reescrever e revisar.
• Recontem contos de aventura garantindo a recuperação dos acontecimentos e
o uso das características da linguagem
do texto fonte.
• Planejem a reescrita considerando
a sequência dos acontecimentos e as
características do gênero e do texto.
• Reescrevam, coletivamente e em parceria, contos de aventura, considerando
as características do gênero e da linguagem e o contexto de produção definido.
• Revisem os textos, coletivamente e
em parceria, relendo-os enquanto escrevem para controlar a progressão temática e a organização do texto.
• Revisem novamente os textos (depois
de finalizada a primeira versão) considerando a coerência e a coesão, com
especial atenção aos organizadores textuais, à pontuação e, no caso das produções em parceria, também à ortografia.
• Analisem o projeto editorial de algumas obras publicadas, planejem e produzam um livro de contos de aventura.

produto final

• Livro de reescrita de conto de aventura
para ser doado à biblioteca da escola
ou do bairro.
2º BIMESTRE
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tempo estimado
• 16 aulas.

introdução

Do ponto de vista dos conteúdos de
Língua Portuguesa, esta sequência didática trabalha as práticas de leitura e de
produção escrita. O trabalho sugerido irá
proporcionar aos alunos a leitura e a análise de alguns contos de aventura, de forma que se familiarizem com o conteúdo
temático do gênero e com os recursos
linguísticos presentes nessas narrativas
para que depois possam reescrevê-las.
As atividades são planejadas para
criar situações de leitura colaborativa nas
quais os alunos são convidados a analisar
as principais características do gênero,
de modo que se apropriem de capacidades e procedimentos necessários para a
produção de textos coerentes e coesos.
Envolvem também o planejamento e a
produção das reescritas, que serão feitas
coletivamente e em duplas. Para compor
esta sequência, foram selecionadas narrativas clássicas de aventura. Essa opção
deve-se à importância de aproximar os
alunos de textos mais complexos do ponto de vista da linguagem e com qualidade
literária inquestionável.
Em seu livro Por que ler os clássicos
(Companhia das Letras), Ítalo Calvino
aponta que “um clássico é um livro que
nunca terminou de dizer aquilo que tinha
para dizer”. Essa definição é uma boa
justificativa para propor a leitura desses
textos. Os contos propostos aqui foram
escritos há muito tempo e ainda não disseram tudo o que têm para dizer. Vale
destacar que, por tratarem-se de clássicos, provavelmente apresentam palavras
e expressões desconhecidas para os alunos, mas esse é um dos focos do trabalho: a ampliação da competência leitora
das crianças por meio dos desafios que
enfrentarão ao ler esses textos com os
colegas e com você. Um dos papéis que
você deverá exercer será o de mediar as
leituras, apoiando aquelas crianças que
ainda não as fazem com autonomia.
Assim, articulam-se nesta sequência
as modalidades de leitura em voz alta

10

LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO

pelo professor e de leitura colaborativa.
Conforme os textos forem sendo lidos
e trabalhados, você poderá propor aos
alunos a releitura em outros momentos,
retomando os de que mais gostaram,
lendo uns para os outros, recuperando
um trecho que acharam interessante ou
emocionante e que vale a pena ser compartilhado. Reler um texto após a leitura
feita de forma colaborativa pode ser um
bom caminho para aprender a ler e a
desenvolver ou ampliar a fluência leitora.
Além de tudo o que já foi apontado,
faz-se necessário destacar que os contos
sugeridos neste material foram os mais
indicados pelos educadores de Salvador
nos grupos de trabalho formados para o
projeto Nossa Rede.
Sobre a reescrita
Para ensinar a produzir textos, Ana
Teberosky e Liliana Tolchinsky, no livro
Além da alfabetização: a aprendizagem
fonológica, ortográfica, textual e matemática (Ed. Ática), orientam o resgate
de um procedimento utilizado pelos
autores: imitar outros escritores mais
experientes. Nesse sentido, propõem a
reescrita como imitação e explicam que,
“para imitar é necessário desarmar o
que se quer imitar para ver como funciona, qual é o seu mecanismo. Depois,
repetir, trocar de lugar, deslocar, transpor, inverter, ampliar, transgredir, transformar”. O processo de reescrever um
texto tendo outro como apoio contribui
para a aprendizagem de capacidades e
procedimentos de escrita.
Assim, as autoras indicam duas condições para a ação de reescrever um texto.
A primeira é ter a leitura como condição
básica, ou seja, é necessário que os
alunos tenham muitas referências da
linguagem escrita. E a segunda é entrar
em contato com o objeto língua escrita.
Nas atividades desta sequência,
propõe-se um trabalho de leitura e compreensão de vários contos de aventura e
a análise de aspectos como os recursos
linguísticos, as formas de iniciar os contos, a maneira de apresentar e caracterizar personagens, de descrever o enca-

deamento das ações – essas atividades
de análise estarão articuladas com as
propostas do bloco Análise e reflexão
sobre a língua.
Sua participação, professor, será fundamental para o desenvolvimento de capacidades e de procedimentos de escrita
pelos alunos. O processo de imitação de
um escritor proficiente acontecerá tendo
você como modelo. Seus gestos de ir
e vir no texto para revisá-lo, suas indagações sobre a clareza de determinado
aspecto, sobre a beleza de uma ou outra
expressão, sobre o efeito de sentido do
uso de um recurso ou de uma pontuação
ensinarão muito além dos conteúdos linguísticos propostos. Essas atitudes ensinarão os alunos a produzir textos.

sobre as operações
da produção de texto

Segundo os autores Joaquim Dolz,
Roxane Gagnon e Fabrício Decândio, no
livro Produção escrita e dificuldades de
aprendizagem (Ed. Mercado de Letras),
para produzir um texto o autor mobiliza
cinco operações principais. São elas:
Contextualização
É a capacidade de definir e recuperar
as características da situação de comunicação em que o texto será produzido,
prevendo quem irá ler, a finalidade da
comunicação, qual o melhor gênero para
o que se quer dizer e onde irá circular o texto. Trata-se da capacidade de
considerar as características da situação
comunicativa para produzir um texto coerente com a mesma.
Elaboração e tratamento do
conteúdo temático
Trata-se da pesquisa de informações,
da busca pelos fatos, como foi o caso
da produção do verbete no primeiro bimestre, ou mesmo da criação de uma
trama, quando se trata de texto de autoria. Neste bimestre, será trabalhada a
reescrita, situação em que o conteúdo
temático está dado, cabendo ao aluno
recuperar o conteúdo do texto todo ou
de um trecho (como quando se trata de
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produzir um final de um conto) para reescrevê-lo.
Planejamento do texto
Os autores chamam essa operação
de planificação. Refere-se à elaboração
de um plano do texto, ou seja a organização – quais serão as partes, em que
ordem aparecerão. Levando em conta
que, nesta sequência, o gênero trabalhado é o conto de aventura, é preciso
considerar que o conteúdo temático
que caracteriza esse gênero obedece
a uma relação de causalidade. Além disso, esse conteúdo deve ser organizado
de modo a definir quais relações serão
estabelecidas e como serão articuladas.
Textualização
É a escrita propriamente dita, a elaboração do texto, utilizando os recursos
disponíveis na língua. Para essa etapa,
os alunos deverão considerar as operações anteriores, ou seja, as características da situação de produção, a
recuperação do conteúdo temático e o
planejamento do texto.
Revisão do texto
Essa operação acontece tanto durante a produção (revisão no processo)
quanto no momento posterior à primeira
versão do texto (revisão final).
Essas operações são propostas, ao
longo da sequência, em forma de atividades. Ao mesmo tempo que os alunos
se apropriam do conteúdo temático dos
contos de aventura, ampliando as capacidades leitoras, se familiarizam com as
capacidades de produção de texto.
Com isso, pretende-se garantir uma
produção coerente e o desenvolvimento de capacidades e procedimentos
de escritor e leitor fluente de textos.
Portanto, é preciso considerar que as
etapas propostas estão articuladas progressivamente em torno da elaboração
de um produto final, que deverá ser
compartilhado com os alunos no início
e durante todo o trabalho, orientando as
decisões de como escrever os textos.

contos de aventura

Aventura, do latim ad venture, significa coisas que estão por vir.
Os contos de aventura são marcados pelas ações desenvolvidas por
um protagonista que, geralmente, é um valente herói solitário que,
ao longo da narrativa, vive situações surpreendentes, desafiadoras,
extraordinárias, com resultados fantásticos e inéditos.
A narrativa é cheia de acontecimentos grandiosos e emocionantes,
que podem ser perigosos, absurdos ou engraçados. Na maioria das
vezes, eles não são possíveis no mundo real, mas representam a sede
de aventura dos seres humanos. Portanto, a ação é um elemento
fundamental nesses textos.
Nesses contos, o aventureiro precisa superar grandes obstáculos
antes de atingir seu objetivo, envolve-se numa sequência de peripécias
para escapar do perigo e não se intimida diante dos inúmeros desafios
que tem de enfrentar. É alguém que descobriu ou fez alguma coisa
além do nível normal das realizações ou das experiências, que destoa
do comportamento das pessoas comuns e que é capaz de dar a vida
por algo maior que ele mesmo.
Geralmente, o aventureiro apresenta características como bravura, coragem, inteligência, determinação, audácia, persistência, força
física e capacidade de solucionar problemas. Com elas, é capaz de
atos heroicos, como desbravar um lugar desconhecido, perseguir
bandidos, caçar um tesouro, salvar-se de um naufrágio, fugir de uma
situação adversa. Para tanto, esse personagem viaja para e por lugares
exóticos, ilhas distantes, desertos; enfrenta piratas, animais ferozes
e estranhas criaturas.
A viagem, por terra, por mar ou pelo ar, é repleta de obstáculos e
perigos que desafiam a astúcia e a coragem do aventureiro. Levam-no
a lugares desconhecidos, onde são apresentados a povos com hábitos
geralmente estranhos à sua cultura.
Por outro lado, essa viagem pode ser tão somente necessária à
sobrevivência do herói, que pode construir uma nova vida longe de
sua terra natal.
A linguagem desses textos e o cenário por eles sugerido criam um
clima de suspense para os leitores e registram a visão de sociedade
do autor, de uma época ou de um povo, modos de fazer, agir, pensar,
falar, vestir-se etc.
Nos contos de aventura, o tempo corrente não é uma questão muito
importante. Apenas o tempo da aventura em si é levado em conta.
São instantes organizados numa progressão. Todos os momentos do
tempo infinito de aventura são governados por uma força: o acaso.
Ou seja, a trama se desenvolve por uma série de concomitâncias
fortuitas, momentos conflitantes sucessivos. São forças irracionais
que agem na vida humana fazendo com que as próprias aventuras se
introduzam umas nas outras, formando uma série.
São típicas expressões como no mesmo dia, minutos mais tarde e
no instante seguinte, presentes na narração das batalhas, e expressões
como naquela noite e durante o dia, para situar uma ação.

2º BIMESTRE
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quadro de organização da sequência
Etapas

1

Levantamento dos
conhecimentos prévios
dos alunos sobre
contos de aventura e
apresentação da proposta
de trabalho

Atividades
1A Leitura pelo professor do conto Simbá, o marinheiro e levantamento dos
conhecimentos dos alunos sobre essas narrativas
1B Retomando a leitura de Simbá, o marinheiro
1C Definição das etapas do trabalho
2A Leitura colaborativa do conto de aventura Na caverna do gigante ciclope
2B Leitura colaborativa do conto de aventura Náufrago

2

Leitura e análise de
contos de aventura para
ampliar saberes sobre o
gênero

2C Comparação entre os três textos lidos (o que os contos têm em comum)
2D Leitura colaborativa do conto de aventura Sozinho na imensidão da ilha
2E Análise de algumas características do gênero
2F Leitura colaborativa do conto de aventura Desespero e escuridão
2G Avançando na análise das características do gênero
3A Planejamento do texto a ser reescrito coletivamente

3

Produção coletiva
(reescrita) de conto
de aventura – ditado
para o professor

3B Reconto do texto conforme o planejamento
3C Reescrita do conto (ditado para o professor) com revisão processual
3D Revisão coletiva do texto (depois de produzida a primeira versão)
4A Retomada do conto lido e planejamento coletivo da reescrita
4B Reconto do texto nas duplas de acordo com o planejamento

4

Reescrita de outro conto,
em duplas

4C Produção em duplas, com revisão processual
4D Revisão coletiva do texto (posterior)
4E Revisão em duplas
4F Revisão final
5A Análise e tomada de notas sobre o projeto editorial de algumas obras

5

Produção do livro de
contos de aventura

5B Planejamento coletivo do projeto editorial do livro da turma
5C Produção das ilustrações e organização dos textos com base no projeto editorial

6

12

Lançamento do livro e
avaliação do trabalho

LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO

6A Organização do evento de lançamento do livro
6B Avaliação do trabalho
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Livros para serem lidos, por capítulo, em voz alta pelo professor, atividade permanente
prevista na rotina.
• Vinte mil léguas submarinas, de Julio Verne (Ed.Zahar).
• A volta ao mundo em 80 dias, de Julio Verne (Ed. Moderna).
• Viagem ao centro da Terra, de Julio Verne (Ed. Hemus).
• As viagens de Gulliver, de Jonathan Swift (Ed. Melhoramentos).
• Robinson Crusoé, de Daniel Defoe (Ed. Penguin-Companhia).
• Ilíada, de Homero (Ed. Nova Fronteira).
• Odisseia, de Homero (Ed. 34).
• As aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain (Ed. do Brasil).
• Moby Dick, de Herman Melville (Ed. Landmark).
• Peter Pan, de James Matthew Barrie (Ed. Zahar).

quer saber mais?

pág. 7

ETAPA 1 – Levantamento
dos conhecimentos prévios
dos alunos sobre contos de
aventura e apresentação da
proposta de trabalho
Nesta etapa, os alunos irão colocar
em jogo seus saberes sobre contos de
aventura. Além disso, irão se aproximar
desses contos com a leitura feita por
você, de um clássico das narrativas de
aventura: Simbá, o marinheiro.
Em seguida, será proposta a leitura
de um poema para estabelecimento de
relações com o conto. Neste momento,
não se pretende esgotar todas as possibilidades de compreensão do texto,
mas aproximar os alunos da leitura de
outro gênero.

pág. 7

Trata-se de uma aventura. Se Simbá é um marinheiro, então a aventura
provavelmente acontecerá no mar. Pode ser um naufrágio.

1A Leitura pelo professor do conto
Simbá, o marinheiro e levantamento
dos conhecimentos dos alunos
sobre essas narrativas
Esta atividade é coletiva. Questione
os alunos com as perguntas sugeridas,
possibilitando que todos participem e
coloquem em jogo os conhecimentos
prévios sobre esses contos. Considere
e discuta as questões trazidas ou
apontadas pelos alunos, já que dessa
forma poderão relacioná-las com os
saberes dos colegas e com o que
2º BIMESTRE

13

será lido no texto. Lembre-se de que a
atividade colaborativa cria condições
para que a aprendizagem aconteça. A
leitura será feita com paradas, a exemplo
do primeiro bimestre, nas quais você fará
alguns questionamentos sobre a história.

pág. 8

pág. 8
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É importante que os alunos que não
leem com autonomia formem dupla com
um parceiro mais experiente em relação
à leitura, de forma que possam ser ajudados a se localizar no texto enquanto
você faz a leitura.
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págs. 8, 9 e 10
Primeira parada
• O que imaginam que irá acontecer com Simbá? Por quê?

Segunda parada
• Será que Simbá e seus companheiros irão conseguir escapar do
terrível pássaro roca? Por quê?
• Em que você pensou para dar sua
resposta?

2º BIMESTRE
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pág. 10
Converse com os alunos recuperando os vários perigos vividos por Simbá.
Essa é uma importante característica
dos contos de aventura: a série de eventos que vão se encadeando, colocando
perigos e desafios ao aventureiro.
Há algumas informações explícitas no
texto sobre Simbá e outras que podem
ser inferidas pelos alunos. Por exemplo:
corajoso, destemido, ousado.

pág. 10

1B Retomando a leitura de Simbá, o
marinheiro
Nesta atividade, os alunos terão
contato com um poema que tem como
temática o mar, para depois relacioná-lo
com o conto de Simbá.

págs. 10 e 11
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págs. 11 e 12

Primeira parada
• Nesse trecho, o poeta cita os nomes de mares e oceanos. Identifique-os. Mesmo que os alunos não conheçam os mares e oceanos, têm uma
pista importante: a letra maiúscula, que
indica nome próprio.

Segunda parada
• Por que o poeta diz que queria
apertá-los, senti-los e morrer? Aqui
está presente a relação íntima com as
águas, o amor pelo mar e pelas aventuras que podem ser vividas navegando.
A vida no mar oferece tantos prazeres
que poderia morrer.
Terceira parada
• Quem imaginam que está dizendo
essas coisas? Espera-se que os alunos
concluam que é o amante da vida do
mar, das aventuras marítimas, que pode
ou não ser um marinheiro.

Quarta parada
• Quem o está chamando? Os alunos devem concluir que o chamado
vem do mar.

2º BIMESTRE
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pág. 12

O que se espera é que os alunos
estabeleçam essa relação das “épocas
marítimas”, o chamamento das águas/
dos mares para viver aventuras como
as vividas por Simbá.

pág. 12

1C Definição das etapas do trabalho
Você irá combinar com os alunos a
produção final (um livro de reescrita de
contos de aventura) e a organização de
todo o trabalho (tudo o que farão para
a produção do livro e quanto tempo

irão levar para dar conta dessa tarefa).
É importante deixar claro para os
alunos que eles não irão inventar as
histórias, mas, sim, reescrever alguns
contos, o que oferece bons desafios,
entre eles, ler e compreender os textos.

pág. 13

1. Simbá, o marinheiro

W. M. Jackson

__ /__ /__

2. ...

Assim como na sequência didática
de leitura de mitos indígenas, desenvolvida no primeiro bimestre, é importante
que os alunos registrem os textos lidos
ao longo desta sequência.
Organize com eles uma ficha (veja
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modelo acima) para que anotem o que
for sendo lido para a turma, o que lerem
sozinhos e com os colegas (em colaboração). Oriente-os a anotar não somente os materiais lidos em classe como
os que já leem de forma autônoma.

Desse modo, investe-se na formação
de comportamento leitor dos alunos,
pois essa situação de preencher a ficha
apoia a indicação de comentar com outros os livros e textos lidos. Lembre-se
de que, 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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ETAPA 2 – Leitura e análise de
contos de aventura para ampliar
saberes sobre o gênero
Nesta etapa, os alunos realizarão
leitura de contos de aventura de for-

ma colaborativa e analisarão alguns
contos, comparando-os, para que se
aproximem do gênero ao estabelecer
relações de semelhança e diferença
entre eles.

pág. 14

2A Leitura colaborativa do
conto de aventura Na caverna
do gigante ciclope

pág. 14

Primeira parada
• O que significa penedo? Em que
você pensou para dar a resposta?
Para que serviria? Nessa questão é
importante que os alunos identifiquem
que penedo é uma grande pedra usada
para fechar a entrada da caverna. Por
tratar-se de um objeto muito grande e
pesado, somente o gigante conseguiria
removê-lo.

2º BIMESTRE
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págs. 14 e 15

págs. 15 e 16

Nesse trecho, o uso de “Ninguém” na fala do gigante se refere a
um nome próprio, pois ele acredita que o nome de Ulisses é esse.
Na fala dos habitantes, “ninguém” é escrito com letra minúscula
pois refere-se à falta de alguém incomodando o gigante.

pág. 16

2B Leitura colaborativa do conto de
aventura Náufrago
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pág. 16

pág. 17
Primeira parada
• Por que os tripulantes do navio
tomaram essa decisão de embarcar na canoa? Justifique buscando
no texto. Espera-se que os alunos
apontem a situação precária em que se
encontrava a embarcação, que o navio
sofreu grandes avarias e, por isso, o
risco de morrer a bordo era iminente.
Embarcar na canoa era uma possibilidade de sobreviver.

2º BIMESTRE
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págs. 17 e 18

2C Comparação entre os três
textos lidos (o que os contos têm
em comum)
Com a leitura dos três contos, a proposta é que os alunos recuperem os
textos a fim de estabelecer relações
entre eles, comparando-os. A caracterização do herói é importante nesse gênero. Nesse movimento, os alunos têm
diante deles um grande desafio como
leitores, já que precisam retomar a leitura dos contos para localizar e comparar informações, inferir, generalizar,
entre outros.
A atividade está indicada para ser
realizada de forma coletiva, mas você
poderá iniciar trabalhando com toda a
turma e depois encaminhá-la em duplas
para então voltar ao coletivo.

pág. 18

2D Leitura colaborativa do conto
de aventura Sozinho na imensidão
da ilha

22

LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO

NA ONDA DOS CONTOS DE AVENTURA - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 18

pág. 19

Primeira parada
• Como imaginam que será o plano
de Selkirk para se livrar dos ratos?
Será que fará uso de mágica? Aqui
é importante que os alunos descartem
a possibilidade de o protagonista fazer
uso de algum elemento mágico ou sobrenatural para se livrar do perigo. Espera-se que, nos contos lidos, os alunos
identifiquem que os aventureiros usam
habilidades humanas para se livrar dos
perigos: inteligência, coragem etc.
2º BIMESTRE
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págs. 19 e 20

Segunda parada
• Afinal, como Selkirk se livrou dos
ratos? Por que seu plano deu certo?
Nessa questão, os alunos precisam localizar informações sobre o plano (que
estão explícitas no texto) e articular
com uma informação fundamental que
não está explícita no texto: gato afugenta rato e, por isso, o plano de Selkirk
dá certo.
• Essa informação está escrita no
texto? A intenção é que os alunos percebam que a informação sobre o que
aconteceu para Selkirk não ser mais
atacado pelos ratos não está explícita.

pág. 20

Essa é uma característica marcante
nos contos de aventura: as concomitâncias fortuitas, os momentos conflitantes
sucessivos que fazem com que as aventuras se introduzam umas nas outras,
formando uma série.

Ana Gabriela Assunção Nunes
EM Xavier Marques
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Tentar fortuna, mercadejando em países estranhos.
Voltar para casa (Grécia) depois da guerra.
Ir de Salvador à costa da Guiné, na África Ocidental
e sobreviver ao naufrágio.
Sobreviver na ilha deserta onde foi deixado pelo
capitão do navio e conseguir voltar para casa.

2E Análise de algumas
características do gênero
Mais uma vez, a proposta é analisar
uma característica marcante dos contos
de aventura: a definição do objetivo da
aventura. Todos os perigos e dificuldades enfrentados, que precisam ser superados pelo aventureiro, são decorrentes
do objetivo inicial.
É fundamental retomar a leitura de
cada um dos contos e localizar com os
alunos essa informação.

pág. 21

2F Leitura colaborativa
do conto de aventura
Desespero e escuridão
2º BIMESTRE
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págs. 22 e 23

Primeira parada
• Este é mais um conto de aventura? Considerando o trecho lido
até aqui e os outros contos desta
sequência, como justificaria sua
resposta? Os alunos poderão indicar
a sequência de perigos e desafios que
foram enfrentados até aqui por Axel (há
um encadeamento de perigos), poderão apontar a coragem e inteligência
do protagonista (habilidades humanas).
Ainda poderão apontar a presença de
expressões como a do início do texto
“Tudo corria bem, até que...”
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pág. 23

pág. 23

Maria Clara do Santos
EM Educador Paulo Freire
2º BIMESTRE
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Lugar onde a
aventura se passa

Na caverna do gigante.

Enorme, fechada por uma
enorme pedra, rebanho
de carneiros gigantes.

Robinson Crusoé

No litoral brasileiro
e mar adentro.

Mar perigoso e violento,
vento furioso, tempestade, ondas gigantescas.

Sozinho na
imensidão da ilha

Numa ilha deserta do arquipélago de Juan Fernández, pertencente ao Chile.

Na caverna do
gigante ciclope

Viagem ao
centro da Terra

No interior de um
vulcão na Islândia.

2G Avançando na análise das
características do gênero
O lugar e a caracterização do(s) espaço(s) onde acontece(m) a(s) aventura(s)
é outra característica importante nesse
gênero. Circule pelas duplas, orientando
os alunos a voltar aos textos, localizar
e grifar as informações e organizar as
informações na tabela.
No momento coletivo, promova a
discussão e a análise do trabalho realizado nas duplas, oriente os alunos a
complementar ou modificar o registro
quando necessário.
Agora que os alunos já leram e conhecem vários contos de aventura,

28

Como é o lugar
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Praia com paisagem exuberante, animais: cabras,
gatos, ratos; montanha,
penhasco; vegetação:
plantas comestíveis,
árvores bem altas.
Enorme caverna, diversas
galerias, cheia de túneis,
túneis inclinados, labirinto
de curvas, sem saída, com
muitas rochas/pedras.

você poderá propor uma pesquisa na
biblioteca da escola ou do bairro para
que busquem livros de aventura do tipo
que leram. Com essa seleção, incentive
os alunos a comentar com os colegas
sobre os livros que localizaram, disponibilizando essas obras para exploração
em diferentes momentos da rotina de
leitura – por exemplo: na roda de leitura, na indicação dos livros lidos para os
colegas, na escolha pessoal etc.
Essas obras poderão ser utilizadas
como referência nas atividades propostas na Etapa 5. Além disso, serão fontes de consulta valiosas nos momentos
de revisão.
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Luana
EM Casa da Providência
2º BIMESTRE
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ETAPA 3 – Produção coletiva
(reescrita) de conto de aventura –
ditado para o professor
Nesta etapa, os alunos iniciarão as
atividades de produção, propriamente,
com atividades coletivas: planejando,
recontando e ditando o texto para
você escrever no quadro. É importante considerar que o produtor do texto
é o aluno. É ele quem textualiza, da
melhor forma possível. Suas intervenções deverão garantir a reflexão sobre
a maneira mais adequada de dizer, sem
textualizar por ele, mas oferecendo
possibilidades.
Considerando que os alunos estão
aprendendo a textualizar, é preciso investir nas produções coletivas para que
aprendam procedimentos de escritor,
como planejar o texto a ser escrito, reler
um trecho para continuar escrevendo,
conferir se há falta de informação, se
determinado cenário pode ser mais bem
caracterizado.
Enfim, a construção dessa compe-

tência passa pela frequente situação de
produzir textos com apoio e modelização de um escritor proficiente – nesse
caso, o professor.
Assim, nem todos os textos produzidos nesta sequência serão publicados
ao final do trabalho. O livro poderá ser
organizado com as reescritas coletivas
e apenas uma em dupla ou somente
com produções coletivas. O mais importante é que os alunos participem de
várias situações de produção e revisão
textual e que o número de produções
propostas ao longo da sequência não
esteja atrelado ao número de textos que
serão publicados.
Conforme o manual do formador da
Rede Além das Letras, do Instituto AvisaLá, disponível em www.avisala.org.
br (acesso em 7/2/2016), a atividade
colaborativa de produção de textos
cria condições para que a aprendizagem aconteça, sendo indispensável no
processo de ensino. Por meio dela é
possível aprender procedimentos e ca-

pacidades de escrita, como:
• Recorrer a materiais escritos para buscar informações a respeito do conteúdo
sobre o qual está escrevendo.
• Reler durante a produção aquilo que
já escreveu.
• Escrever rascunhos e fazer as modificações necessárias.
• Submeter o texto à consideração de
um ou mais leitores.
Podem, ainda, analisar textos e reconhecer que o procedimento de revisar
é parte integrante do próprio ato de
escrever, aprendendo:
• A identificar problemas do texto e aplicar conhecimentos sobre a língua para
resolvê-los: acrescentando, retirando e
deslocando.
• Procedimentos específicos de revisão
do próprio texto.
• Procedimentos de revisão coletiva,
tendo a oportunidade de discutir e analisar as características discursivas de
um texto.
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Planejamento do texto
Para quem vou escrever?
Onde irá circular?

O que vou
escrever?

O que devo considerar para
reescrever os contos?
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Comunidade escolar.
Biblioteca da escola (ou do bairro).

Contos de aventura.

• Os acontecimentos e a ordem em que
eles aparecem no texto.
• Cartaz com a lista de palavras que ajudam a deixar o texto mais claro e de fácil
compreensão.
• A linguagem do texto que será reescrito.

3A Planejamento do texto a ser
reescrito coletivamente
Discuta com os alunos a necessidade
de adequação da linguagem ao destinatário do texto; no caso, a comunidade
escolar. Essa questão deve ser recuperada durante a produção de todos os
textos que vão compor o livro.
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os cenários, sobre como encadear as
ações vividas pelo aventureiro e sobre
a situação de comunicação planejada
(quem serão os leitores do livro, onde
o texto circulará etc.).
Releia o texto com os alunos para

que eles relembrem os acontecimentos
do conto.
Liste os acontecimentos do texto,
discutindo com os alunos a ordem em
que irão aparecer na produção. Considere as sugestões dos alunos. Entretanto,
ajude-os a encadear os episódios, questionando a turma quando faltar informações ou houver incoerências, solicitando
complementações e informando quando
necessário.
Por exemplo: numa situação em que
os alunos não expliquem por que os habitantes da ilha não ajudam o gigante e,
mesmo ouvindo os gritos dele, vão embora, você poderá questioná-los: “Será
que é importante explicar por que os habitantes da ilha vão embora sem ajudar
o gigante?”; e “Isso é importante para o
texto ficar mais claro, para que os leitores
compreendam o que aconteceu?”.
A lista de acontecimentos deverá
orientar as próximas atividades de reconto e a atividade de reescrita do texto
(ditando para você).

Os alunos que ainda não escrevem
alfabeticamente devem participar da
atividade junto com a turma, já que a
competência de produzir um texto em
linguagem literária não está atrelada ao
conhecimento sobre o sistema de escrita ou à capacidade de grafar um texto.
O reconto é uma ótima oportunidade para os alunos recuperarem, organizarem e fazerem uso dos recursos
linguísticos característicos do gênero,
que aprendem gradativamente quando
ouvem boas histórias lidas pelo professor. Considerando essas orientações,
leia novamente o conto e depois incentive-os a recontar a história (sempre
apoiados na lista de acontecimentos
produzida na atividade 3A).

Durante o reconto, é fundamental
observar se os alunos fazem uso da linguagem própria dos textos escritos, em
coerência com a utilizada no texto fonte.
Note também se fazem uso de recursos
típicos da linguagem oral (como aí, daí
etc.) e se não consideram a ordem dos
acontecimentos. Caso isso aconteça,
releia um trecho do conto para dar pistas sobre a linguagem. Por exemplo, se
o aluno reconta “Aí, o gigante comeu
dois homens”, você pode solicitar que
um colega reconte o mesmo trecho e
comparar ou reler o trecho de um outro
conto para analisar com a turma que
expressão o autor usou para indicar a
mudança de tempo na narrativa. Ou, ainda, orientar a consulta à lista de palavras
que deixam o texto mais bonito (que,
nesse caso, trata-se dos organizadores
textuais), preparada nas atividades do
bloco Análise e reflexão sobre a língua.

• Ulisses e os homens desembarcam na ilha.
• Encontram a caverna do gigante Polifemo (falar como é o gigante ciclope).
• Gigante retorna à caverna com o rebanho de carneiros gigantes e com
uma enorme pedra.
• Ulisses oferece vinho para o gigante e pede misericórdia.
• Gigante gosta do vinho, diz que aceita e come dois homens.
• Gigante pergunta o nome de Ulisses.
• Gigante ciclope come dois homens por dia.
• Na sétima noite, Ulisses ataca o gigante ciclope com um pau.
• Habitantes acordam e gritam para saber o que está acontecendo na caverna.
• Gigante responde que “Ninguém” o atacava.
• Habitantes respondem que se “ninguém” o incomodava iam embora.
• De madrugada, gigante abre a caverna para a saída de seu rebanho.
• Homens de Ulisses saem atados na barriga dos carneiros gigantes.
• Ulisses e tripulação escapam para os navios.

No momento de resgate dos acontecimentos para fazer o planejamento
do texto – e durante a produção –, é
fundamental recuperar com a turma
os estudos realizados sobre a forma
de caracterizar o herói e de descrever
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3B Reconto do texto conforme
o planejamento
O reconto proposto aqui trata de uma
situação em que os alunos produzem o
texto falando-o como se estivessem lendo-o e recuperando os recursos textuais
utilizados pelo autor no texto fonte, além
de obedecer à sequência dos acontecimentos planejada anteriormente. Não
é necessário que cada aluno reconte
o texto todo. Eles podem alternar-se
ao longo da atividade e você poderá
recontar alguns trechos para apoiar e
servir de modelo para as escolhas de
linguagem que a turma fará.
Importante, também, é que os alunos
se apoiem na lista dos acontecimentos
feita na atividade anterior.

2º BIMESTRE
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reconto

Além da situação proposta nesta atividade, segundo escreve Katia Bräkling, no texto Orientações didáticas
fundamentais sobre as expectativas de aprendizagem de língua portuguesa (Secretaria de Estado da Educação
de São Paulo), “o reconto pode funcionar [...] como uma simples recuperação de quais foram os episódios/fatos/
acontecimentos do texto, explicitando-se a relação existente entre eles, em um processo em que a professora
vai perguntando “Como começou a história? E agora, o que aconteceu? E depois disso? Como o texto termina?”.
Ao recontar histórias conhecidas, os alunos podem se apoiar no texto fonte porque conhecem o enredo. O
desafio é a escolha da melhor forma de “dizer” aquele conteúdo.
Isso não significa que precisam memorizar o texto para recontá-lo, pois a expectativa não é a de que reproduzam a história com as mesmas palavras, e sim que considerem a linguagem, o vocabulário e as marcas
próprias do gênero.
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revisão processual
3C Reescrita do conto (ditado para
o professor) com revisão processual
Esta atividade deve ser realizada em
mais de uma aula, para que não se torne
cansativa e, principalmente, porque se
trata de uma situação de aprendizagem
de procedimentos e de capacidades escritoras que requerem um tempo maior
para apropriação pelos alunos.
Retome o planejamento do texto e
explique aos alunos que, nesse momento, eles irão ditar o texto para que você
o escreva no quadro (num cartaz, no
DataShow etc., dependendo do recurso disponível na escola). Dessa forma,
todos terão acesso ao texto que estão
produzindo e será possível conservar o
registro para retomadas posteriores.
É importante, também, consultar os
registros que contribuam com a produção. Por exemplo, o planejamento geral,
a lista de acontecimentos ou as sistematizações de análise dos textos lidos.
Durante a produção, é fundamental
reler várias vezes o trecho já escrito
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para continuar escrevendo. Nesses
momentos, discuta com os alunos a
adequação da linguagem, ofereça referenciais de possibilidades para escrever
determinada parte do texto, incentivando a turma a analisar o melhor jeito de
escrever.
Sugestões de intervenções: “Haveria
uma forma melhor de escrever essa
parte? Quem quer dar outra sugestão?”
(veja sugestões no cartaz ou observe
como o autor fez isso no conto Simbá,
o marinheiro, por exemplo); “O texto
está de acordo com o que planejamos?”; “Vamos mudar o planejamento
ou vamos segui-lo?”; “Dessa forma,
como vocês estão pensando, implica
rever tais e tais aspectos”; “Até esse
momento, ficou claro o que queremos
dizer? Será que o leitor vai entender?”; e
“Que outras palavras utilizaremos para
detalhar melhor essa parte, para deixar
a cena com mais suspense, para criar
um clima de ação?”.
Considere a situação em que os

A revisão processual é
constitutiva do processo de
produção do texto: enquanto
escrevemos, relemos a parte produzida e a ajustamos;
analisamos a adequação em
relação ao trecho anterior; revemos os recursos utilizados
para estabelecer a conexão e,
se necessário, os readequamos; substituímos palavras
utilizadas por outras mais adequadas. Do ponto de vista da
produção, a revisão processual
é contínua e concomitante ao
processo de produção em si.

alunos iniciam vários parágrafos usando um mesmo articulador textual; por
exemplo, então. Uma boa intervenção é
listar, com base nos estudos realizados
anteriormente, outras possibilidades de
articuladores: depois disso, passado algum tempo, naquele dia.
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3D Revisão coletiva do texto (depois
de produzida a primeira versão)
Os alunos irão revisar coletivamente
o texto que produziram, retomando, relendo e ajustando o que for necessário.
Essa atividade, de revisão final (ou posterior), deve ocorrer após a produção
completa do texto, de forma que os
produtores (os alunos) tomem distanciamento do texto.
Antes da revisão final dos alunos,
é importante que você analise o texto

produzido e defina qual aspecto ou problema merecerá mais atenção. Alguns
aspectos que poderão ser observados:
• Incoerência no texto provocada por
falta de informação.
• Trechos que podem ser mais bem
escritos.
• Caracterização inadequada do herói.
• Repetição ou uso inadequado de palavras.
Considerando que a revisão é um
processo contínuo e que haverá outras

situações de produção coletiva, os aspectos que não forem contemplados
nesse momento poderão ser retomados
posteriormente.
Realize, no mínimo, outras três reescritas coletivas por meio de ditado
para o professor, retomando os encaminhamentos propostos nesta etapa de
forma que os alunos se apropriem gradativamente do processo de produção de
um texto. Caso observe que sua turma
tem dificuldade para redigir, você pode
seguir por um tempo maior realizando reescritas coletivas e, somente no final da
sequência, propor a reescrita em duplas.
A sugestão, nesse caso, é reescrever
o conto Sozinho na imensidão da ilha,
que oferece um bom encadeamento de
ideias e apresenta fatos marcantes e interessantes para a textualização.

ETAPA 4 – Reescrita de outro conto,
em duplas
O trabalho de produção será proposto em duplas. Considere seus registros
e observações a respeito da capacidade de produção de texto dos alunos,
agrupando aqueles que já textualizam
com marcas de linguagem escrita com

aqueles que ainda não produzem dessa
forma ou o fazem com marcas de oralidade. No caso de contos de aventura,
tais marcas devem garantir a linguagem
literária. Os alunos que já produzem
com marcas da linguagem escrita são
aqueles que fazem uso, por exemplo, de
organizadores temporais, como naquele

tempo, depois disso e contudo, descrevem fatos, locais ou personagens detalhadamente e utilizam adjetivação (por
exemplo, preferem dizer fria madrugada
a dizer simplesmente madrugada). Nas
duplas, eles deverão ser os escribas,
enquanto os demais deverão ser os que
ditam o texto.
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Primeira parte:
• Selkirk vê o navio desaparecer.
• Sai para explorar a ilha (o que encontra na ilha: água, frutas, verduras,
ratos, cabras).
• Usa a arma para matar uma cabra.
• Dorme e acorda com o frio/ rato roendo seu pé e roupas.
• Plano para se livrar dos ratos (gatos selvagens/ restos de carne).
• Gatos fazem companhia.
Segunda parte:
• Faz roupas novas.
• Acaba a munição e caça as cabras lutando com elas.
• Caça cabra no alto de um despenhadeiro (quase morre).
• Busca diariamente navios no horizonte.
• Avista navio e acende uma grande fogueira.
• Tripulação desembarca na ilha e resgata-o.

4A Retomada do conto lido e
planejamento coletivo da reescrita
Siga as orientações propostas na
atividade 3A. A recuperação do conto
acontecerá em duas etapas, uma para
cada parte do texto, em que você deverá seguir as mesmas orientações da
Etapa 3, porém considerando o trabalho em duplas. Na primeira, trabalhe o
trecho que vai do início até o plano de
Selkirk para se livrar dos ratos, resgatando os acontecimentos. Na sequência,
realize o reconto e a textualização do
mesmo, seguindo os encaminhamentos
da Etapa 3. Em outro dia, releia o trecho
restante do conto e proceda à elaboração coletiva da lista de acontecimentos
da segunda parte.
2º BIMESTRE
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4B Reconto do texto nas duplas de
acordo com o planejamento
Recupere as orientações da atividade
3B. Outra opção é cada dupla se preparar para recontar coletivamente alguns
acontecimentos. É interessante que mais
de uma dupla reconte o mesmo trecho.
Assim, você pode comparar as possibilidades apresentadas, buscando sempre
a forma mais próxima do texto literário.
Lembre-se de que essa proximidade

não se refere a uma cópia do texto fonte,
e sim ao uso dos recursos linguísticos
empregados pelo autor. O reconto e a
reescrita não são um exercício de memorização do texto. É natural que durante o
reconto aconteçam quebras nas relações
de causalidade e na sequência temporal.
Recupere com os alunos os eixos de
sentido do texto por meio de questões,
provocando a reflexão e a compreensão.
Por exemplo, o aluno reconta o trecho em

que Selkirk se vê cercado de ratos e diz
que ele usou os gatos para afugentá-los
sem fazer referência ao plano dele – a
ausência do plano causa um problema na
compreensão de como os gatos foram
atraídos, como apareceram se ele estava
vivendo numa ilha deserta. Nesse caso,
você poderá recorrer à lista de acontecimentos ou questionar a turma sobre essa
informação: “Como esses gatos apareceram? Selkirk não estava sozinho?”.

assumir a posição 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
escrever, que irão ditar para o colega e
que, portanto, precisam ter atenção ao
ritmo de escrita do parceiro.
Certifique-se de que o texto que está
sendo reescrito foi compreendido pelos
alunos. Problemas de não entendimento,

mesmo quando se trata apenas de um
vocábulo, podem acarretar uma quebra
de eixo de sentido no texto.
O exercício de fazer no coletivo e
depois em duplas permite uma apropriação cada vez maior das capacidades e dos procedimentos envolvidos na
prática de produção de texto, ajustando
o como dizer de acordo com a finalidade
proposta e o contexto de circulação do
texto a ser produzido.
Um último lembrete: considerando os
textos produzidos e as necessidades da
turma, você poderá fazer uma parte da
reescrita como ditado para o professor,
ou seja, coletivamente.
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4C Produção em duplas,
com revisão processual
Cada dupla deverá receber apenas
uma folha. No momento da produção,
circule pela sala acompanhando os trabalhos, recuperando o planejamento,
auxiliando na textualização, oferecendo
possibilidades e ensinando a consultar
os registros disponíveis.
Fique atento para que, nas duplas,
um possa ajudar o outro, e não apenas

quer saber mais?

• Vídeo mostrando uma situação de revisão
realizada em duas etapas – coletiva e
em duplas – com uma turma de 5o ano
do Projeto Intensivo de Recuperação, do
programa Ler e Escrever, da Secretaria de Estado da Educação
de São Paulo (https://goo.gl/Ld5kD0), acesso em 7/2/2016
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4D Revisão coletiva do texto
(posterior)
Antes da atividade de revisão com
a turma, leia os textos das duplas analisando-os e identificando os principais
aspectos a observar. Priorize um ou
dois, os mais frequentes, para a revisão coletiva.
Importante: os problemas a priorizar nesse momento são os relativos
à coerência do texto (falta de informação, informação inadequada em
relação ao gênero e quebras nos eixos
de sentido do texto) e à coesão textual
(ausência e/ou uso inadequado de organizadores temporais, falta e/ou uso inadequado de pontuação). A necessidade
de ajuste do texto ao leitor, a clareza e
a articulação de informações no texto
são aspectos fundamentais para o leitor
compreender o texto e, por isso, serão
priorizadas nesse momento.
Selecione um texto da turma com a
questão a ser revisada coletivamente.
Indique nos demais textos o mesmo aspecto a ser revisado coletivamente para
que, na atividade seguinte, procedam à
revisão em duplas. Transcreva o trecho
a ser revisado sem erros de ortografia e
outras questões não tratadas nesse momento. Essa transcrição é importante
porque possibilita que os alunos fiquem
atentos e discutam somente sobre os
aspectos priorizados.
A revisão será realizada em duas
partes. Primeiro, no coletivo, com foco
em um problema. Depois, nas duplas,
podendo ser feita em outro trecho ou em
um outro texto com o mesmo problema.
Veja a análise de um exemplo com
base em uma reescrita do conto Uma
aventura na África, realizada pelo aluno
Ricardo – trata-se de uma situação vivi-

da por Mary Kingsley, aventureira citada
nesta sequência.
Trecho original do texto do
aluno Ricardo
Então pensou que poderia tirar
todas estacas menos uma que
deixaria o leopardo soltar para dar
tempo dela corer, então colocou
seu plano em prática, então quando
tirou a primeira estaca o leopardo
agarol a saia dela mas não machucou, então com corajem tirol o resto
das estacas quando acabou de tirar
a última que iria tirar a fera se soutol
e começou a rodiar, então ela falou
para o leopardo sair e ele saiu então
Mary ouviu ruídos trás dela.

• O texto apresenta os principais acontecimentos na ordem em que ocorreram.
• É interessante notar que, apesar de
conhecer o sistema de pontuação (usa
letra maiúscula, vírgula e ponto final),
Ricardo não faz uso frequente. Seu texto
é dividido em dois parágrafos apenas.
• O organizador textual então é utilizado
todas as vezes que ele quer sinalizar
uma mudança de período, o que indica ainda estar se aproximando desse
conceito.
• Uma informação incorreta provoca
incoerência: Mary não retirou todas as
estacas. Mas Ricardo aponta que retirou
todas no trecho “quando acabou de tirar
a última que iria tirar”. Se fizesse isso,
quebraria o plano.
Transcreva o trecho em um cartaz,
livre dos problemas que não serão priorizados (a ortografia, por exemplo), para
que os alunos leiam e discutam sobre
aqueles que estão sendo trabalhados.

Cartaz para a revisão
Então pensou que poderia tirar
todas estacas menos uma que deixaria o leopardo soltar para dar tempo dela correr, então colocou seu
plano em prática, então quando tirou
a primeira estaca o leopardo agarrou a saia dela mas não machucou,
então com coragem tirou o resto
das estacas quando acabou de tirar
a última que iria tirar a fera se soltou
e começou a rodear, então ela falou
para o leopardo sair e ele saiu então
Mary ouviu ruídos atrás dela.
Aqui, você pode priorizar problemas
de coerência (informação divergente) e
de coesão (organizadores textuais) questionando: “Qual era o plano de Mary?”; e
“Por que não pensou em tirar todas as
estacas?”. Oriente que releiam o trecho
e tentem descobrir o problema. Em relação aos organizadores textuais, peça
que observem num dos contos da sequência didática as palavras que indicam
a mudança de ação, dando pistas de
que o tempo está passando e a ação se
desenvolvendo. Solicite que destaquem
e façam uma lista ou que consultem a
lista já organizada pela classe.
Peça que os alunos marquem as palavras que indicam mudança de assunto
ou início da próxima ação. Releia o texto
que estão revisando e solicite que comparem com o original, observando a forma como é indicada a mudança de ação.
Informe aos alunos que eles precisam descobrir e resolver um problema
no texto foco da revisão. Identificado
o problema (uso reiterado do então),
faça a revisão com eles, pedindo que
sugiram palavras ou expressões alternativas. Sua intervenção nesse momento
é analisar coletivamente as sugestões
considerando a pertinência e sempre
retomando a leitura do texto. Após a discussão coletiva, proponha outro trecho
com o mesmo problema para análise e
discussão nas duplas. Por exemplo: “E
tirou as estacas e ela falou para o Leopardo e ele ficou rodeando e Mary disse:
– vá embora bobalhão e o leopardo foi”.
2º BIMESTRE
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4E Revisão em duplas
Esta atividade está diretamente ligada à revisão coletiva. Você deverá
entregar os textos dos alunos assinalados com o mesmo aspecto revisado
coletivamente.
Se na revisão coletiva a intenção foi
agregar organizadores textuais, melhorando a coesão do texto, em duplas, a
tarefa será a mesma. Por exemplo, ao
produzir a reescrita, os alunos iniciam
os parágrafos usando um mesmo arti-
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culador (a palavra depois costuma ser
frequente). Nesse caso, sua intervenção
no coletivo poderá ser a de comparar
essa escolha com a articulação feita
pelo autor de um dos contos originais
lidos, observando quais elementos ele
usa. Outra opção é consultar a lista de
articuladores elaborada pela turma anteriormente. Dessa forma, os alunos podem listar possibilidades de substituição
para o articulador depois.
Como se trata de ensino de procedi-

mento de revisão, o objetivo não é livrar
o texto de todos os supostos erros que
contenha, mas aproximar o grupo de um
comportamento revisor.
Para revisar outro aspecto, produza
mais um cartaz ou digite o trecho a ser
revisado em folhas e as distribua às
duplas para que façam a análise, destacando o problema e revisando o texto.
Importante: para a publicação, nas
revisões finais o texto deverá ficar livre
de erros. Portanto, os alunos devem
proceder à revisão de outros aspectos
(como a ortografia), seguindo sua indicação e considerando o roteiro sugerido
na próxima atividade.

4F Revisão final
Os critérios apontados no roteiro são
sugestões de análise do texto a ser feita
pelos alunos. Não é necessário que a
revisão aconteça com base em todas
as categorias. Selecione um aspecto e
oriente a reelaboração do trecho que foi
avaliado com problemas. Não é o caso
de passar todo o texto a limpo. Ofereça
papel e oriente os alunos a conservar o
texto original, colando ou grampeando
nele o texto revisado.
Importante: a produção e a revisão em
duplas devem acontecer mais de uma
vez, repetindo as mesmas etapas. Caso
avalie que há tempo e que em sua turma
há alunos com grau de autonomia suficiente, proponha produções individuais,
respeitando sempre o movimento metodológico: coletivo, duplas e individual.

Ueverton Lopes Meister Oliveira
EM Lagoa do Abaeté
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ETAPA 5 – Produção do livro de
contos de aventura
Nesta etapa, os alunos irão analisar o
projeto editorial de algumas obras para
que possam planejar e organizar o livro
da turma.
5A Análise e tomada de notas sobre
o projeto editorial de algumas obras
Para esta atividade, selecione e leve
para a classe alguns livros para apreciação e análise dos alunos. Escolha
no acervo da escola obras que tenham
diferentes projetos editoriais para que
os alunos possam observar esses aspectos, a relação entre eles e principalmente discutir o impacto que causam
no leitor. Promova essas discussões,
comentando inclusive suas impressões
sobre a obra. Mencione, por exemplo,
que um livro de aventura pode ter uma
capa com imagem de um naufrágio e
cores escuras, sugerindo ao leitor a
sensação de perigo.
A atividade está organizada em duas
partes. A análise coletiva (quando você
deverá oferecer referências das questões a ser observadas e mostrar como
analisá-las) e o trabalho em grupos. Nesse momento, circule pelos grupos observando se os alunos estão conseguindo
trabalhar os aspectos que foram indicados e auxilie-os quando necessário.
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5B Planejamento coletivo do projeto
editorial do livro da turma
Com base na análise e na discussão
realizada na atividade anterior, oriente os alunos a tomar as decisões em

relação ao projeto editorial do livro da
turma, considerando cada um dos aspectos apontados. Por ser um ponto fundamental, relembre com os alunos quem
serão os leitores do livro, o gênero que

está em jogo e onde o livro irá circular.
Recupere com a turma todas as informações definidas no quadro organizado
na atividade 3A.
Essa retomada é importante porque
o projeto editorial precisa estar coerente
com o gênero e com a situação de comunicação da publicação. As cores escolhidas para a ilustrações, por exemplo,
ajudarão a garantir um clima de aventura
e de ação. A criação das imagens articuladas aos textos terá a finalidade de
ampliar a condição de compreensão dos
leitores, levando-os a construir sentido
também com base nas ilustrações.
Explique à turma que essas decisões
devem ser coletivas. Vá anotando os
combinados em um cartaz, de forma
que esse registro ajude os alunos na
edição final dos textos e na organização do livro. Deixe o cartaz num local
acessível a todos.

Consulte o cartaz e relembre com a
turma os combinados produzidos na atividade anterior. Os contos poderão ser

digitados pelos próprios alunos, caso
a escola tenha computadores para a
realização dessa tarefa.

pág. 30

5C Produção das ilustrações e
organização dos textos com base
no projeto editorial

Tiago
EM Casa da Providência

38

LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO

NA ONDA DOS CONTOS DE AVENTURA - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 31

ETAPA 6 – Lançamento do livro e
avaliação do trabalho
6A Organização do evento de
lançamento do livro
Para esse dia, você poderá preparar
com os alunos os convites, um painel
que componha o cenário com capas
dos livros lidos e ilustrações dos alunos. Além disso, é importante organizar
a leitura em voz alta de um dos contos
do livro. Esse será mais um momento de
ampliação da fluência leitora da turma.
Distribua previamente trechos do texto
para cada um e organize ensaios em
pequenos grupos, de modo que a leitura
seja expressiva. É preciso garantir as
características da situação comunicativa de leitura em voz alta, em situação
pública. Isso não significa que, para realizar a leitura, seja necessário fantasiar a
criança como o personagem da história.
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6B Avaliação do trabalho
Oriente a turma a comentar sobre o
que aprenderam com a sequência, de
que mais gostaram e o que acham que
poderia ser melhor.
Esse momento de avaliação deve ser
registrado para compor o portfólio do
seu trabalho.
Sugestão de questões para orientar
a reflexão da turma:
• Houve colaboração nos momentos
de trabalho coletivo e em duplas? Justifique.

• Você considerou as opiniões dos colegas? Exemplifique.
• O que foi mais difícil para você no
processo de escrita? Explique.
• E o que foi mais fácil?
• Você acha que os leitores gostaram
dos textos publicados no livro?
• Ficou satisfeito com as tarefas que
lhe foram destinadas na montagem do
livro?
• Você gostou do resultado do trabalho de todos na produção do livro? Dê
exemplos.
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lugares de passeio para crianças em salvador
pág. 33

textos lidos e estudados, organizando
as informações coletadas em forma de
anotações, para produzir uma recomendação de passeio.
• Localizem e generalizem informações
com base na leitura de diferentes textos: divulgação científica, reportagens,
mapas e sinopses de recomendação,
analisando-as e comparando-as.
• Identifiquem elementos da organização interna de uma recomendação de
passeio.
• Planejem e produzam uma recomendação de passeio com base na seleção
e na relevância das informações, das
características do gênero e do contexto
de produção definido.
• Participem de uma situação de exposição oral, apresentando os resultados da
pesquisa realizada sobre o tema.

produto final

• Exposição oral sobre os lugares pesquisados e organização de um varal
com as recomendações produzidas.

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 seus conhecimentos prévios.
• Construam procedimentos de pesquisa de informações e façam uso deles,
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com base nos conhecimentos sobre o
tema, o conteúdo e as características
do gênero e do portador.
• Leiam para obter informação, fazendo uso de procedimentos de pesquisa
como grifar, tomar notas e selecionar
fontes e informações em diferentes
materiais.
• Identifiquem aspectos principais nos

Esta sequência didática foi elaborada considerando o trabalho de pesquisa que vem sendo realizado por
várias escolas da rede municipal sobre
diferentes aspectos de Salvador, como
história, arte, música, personalidades e
culinária. Assim, diversas contribuições
dadas pelos educadores nos grupos de
trabalho do projeto Nossa Rede foram
incorporadas ao material, que terá
como foco os lugares da cidade para
as crianças passearem.

LUGARES DE PASSEIO PARA CRIANÇAS EM SALVADOR - CADERNO DO PROFESSOR

Além da aproximação dos alunos
a espaços de lazer, entretenimento e
cultura de Salvador, voltados para o
público infantil, a sequência possibilita
desenvolver capacidades e procedimentos de leitura de textos de diferentes
gêneros (leia quadro abaixo), como os
de divulgação científica, reportagens,
mapas e sinopses de recomendação. É
importante ressaltar que os locais mencionados da sequência não precisam
ser visitados pela escola. A concretização dos passeios é opcional. O foco é
estudar os lugares para conhecer mais
sobre cada um deles.
Entre algumas das capacidades de
leitura envolvidas no trabalho aqui proposto, podemos destacar: localização
e cópia de informações, comparação
de informações, generalização e apreciação estética e/ou afetiva de aspectos implicados no passeio. Em relação
aos procedimentos, estão em jogo: grifar informações relevantes, adequar a
modalidade de leitura ao propósito que
se persegue (exploratória, cuidadosa),
entre outros.

É importante destacar que muitas
das capacidades e procedimentos de
leitura que estarão em jogo já foram
trabalhados no primeiro bimestre na
sequência Conhecendo povos indígenas. Portanto, é fundamental observar
a aprendizagem dos alunos em relação
a essas questões. Além disso, espera-se
deles maior grau de autonomia para a
realização das atividades propostas.
De forma a articular o trabalho dessa
sequência com a atividade permanente
Roda de jornal, incentive os alunos a
buscar textos de recomendações nos
jornais, localizando caderno e seção
onde costumam ser publicadas.
Uma sugestão é realizar uma Roda
de jornal específica para tal finalidade.
Proponha, por exemplo, que toda a
turma selecione nos jornais disponíveis
informações sobre eventos culturais e
artísticos que acontecerão num determinado final de semana.
Além disso, mesmo depois de finalizada a sequência didática, você
pode propor que os alunos continuem
pesquisando recomendações de luga-

res, passeios ou eventos e as compartilhem com os colegas da escola.
Que tal garantir um espaço (como um
mural, um varal, um jornal-mural) onde
possam divulgar essas dicas ao longo
do ano?
Essa ideia se articula com o produto
final da sequência – o varal de recomendações. Uma questão fundamental é que
os alunos atualizem com frequência os
materiais que circulam nesses espaços,
incentivem a consulta e divulguem para
os colegas as informações disponíveis
no local.
Importante: é fundamental que, ao
longo de toda a sequência, você incentive os alunos a ler as consignas de trabalho, a compartilhar com os colegas
o que compreenderam sobre a tarefa
a ser realizada e a retomar o que está
sendo proposto ao longo da atividade
quando for necessário, promovendo,
dessa forma, mais um momento de leitura em favor da compreensão do texto.
Portanto, não é recomendável que as
consignas sejam sempre lidas e explicadas por você.

capacidades e procedimentos de leitura
Como afirma Roxane Rojo no texto Letramento e capacidades de leitura para a cidadania (Secretaria de
Estado da Educação de São Paulo, 2004), “ler envolve diversos procedimentos e capacidades (perceptuais, práxicas, cognitivas, afetivas, sociais, discursivas, linguísticas), todas dependentes da situação e das
finalidades de leitura”.
“Podemos chamar de procedimentos um conjunto mais amplo de fazeres e de rituais que envolvem as
práticas de leitura, que vão desde ler da esquerda para a direita e de cima para baixo no Ocidente; folhear
o livro da direita para a esquerda e de maneira sequencial, e não salteada; escanear as manchetes de jornal
para encontrar a editoria e os textos de interesse; usar caneta marca-texto para iluminar informações relevantes numa leitura de estudo ou de trabalho, por exemplo”.
As capacidades de leitura envolvem as de apropriação do sistema de escrita (leitura de ajuste, conhecimento do alfabeto, do sistema de escrita etc.); de compreensão (antecipar, inferir, localizar informações em
textos lidos etc.); e apreciação e réplica do leitor em relação ao texto – aquelas relativas à capacidade de
situar o discurso, ou seja, recuperar o contexto de produção do texto (autor, época em que foi produzido,
lugar de circulação, das características do portador); definir finalidade para a leitura; perceber relações de
intertextualidade e interdiscursividade nos textos lidos; e, por fim, a capacidade de percepção de outras
linguagens (imagens, textos não verbais) que contribuem para a construção do sentido do texto lido.
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quadro de organização da sequência
Etapas

1

Levantamento dos
conhecimentos prévios
dos alunos sobre lugares/
passeios
de Salvador

2

Seleção de materiais e
levantamento de aspectos a
pesquisar

3

Leitura de textos para
busca de informações
sobre os lugares/passeios
e tomada de notas

Atividades

1A Roda de conversa sobre lugares de passeio para crianças em Salvador
1B Levantamento de lugares que gostariam de conhecer (com base na observação de imagens e com produção de lista)

2A Seleção de fontes de informação para realizar a pesquisa sobre os lugares
2B Análise das recomendações para levantamento das informações que serão
pesquisadas

3A Leitura de texto expositivo sobre o zoológico de Salvador e tomada de notas
(coletiva)
3B Definição dos lugares e das informações que serão pesquisadas pelos grupos
3C Leitura de reportagem sobre o lugar escolhido e tomada de notas
3D Definindo o trajeto

4A Planejamento coletivo da recomendação a ser produzida coletivamente

4

Produção das
recomendações

4B Produção coletiva de uma recomendação com base na tomada de notas
(ditada para o professor)
4C Produção das recomendações em trios
4D Revisão das recomendações produzidas
4E Produção/seleção das ilustrações/imagens e versão final da recomendação

5A Planejamento da exposição oral para os colegas
5

Socialização das
recomendações produzidas e
avaliação do trabalho

5B Exposição oral sobre o lugar de passeio pesquisado
5C Organização de um varal com as recomendações
5D Avaliação do trabalho
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ETAPA 1 – Levantamento
dos conhecimentos prévios
dos alunos sobre lugares/passeios
de Salvador

Maxsuel
EM Educador Paulo Freire
2º BIMESTRE
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págs. 34 e 35

pág. 36

1A Roda de conversa sobre
lugares de passeio para crianças
em Salvador
Promova a conversa dos alunos com
base nas questões propostas. Elas têm
o intuito de ajudá-los a desencadear
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o tema, mas a atividade não deve
funcionar como um questionário.
É muito importante que esse momento seja proposto de forma que os alunos
possam colocar seus saberes em jogo,
ouvir com atenção, fazer comentários

sobre o tema e sobre as colocações
dos colegas, formular perguntas, falar
considerando o que já foi dito anteriormente, complementando com outras
informações.
Não se esqueça de que a roda de
conversa cria um excelente contexto
para que os alunos aprendam a se ouvir, considerem o que o outro diz em
suas colocações, tenham postura para
se colocar. Esse é um comportamento
que também se aprende na escola e que
fará mais sentido quanto mais envolvidos na conversa estiverem.
Anote no quadro os lugares citados
pelos alunos.

LUGARES DE PASSEIO PARA CRIANÇAS EM SALVADOR - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 37

1B Levantamento de lugares que
gostariam de conhecer (com base
na observação de imagens e com
produção de lista)
Incentive os alunos a observar as imagens, comparando-as e considerando os
comentários dos colegas. Vá anotando
no quadro as hipóteses que surgiram.
Com esse levantamento, apresente
aos alunos a proposta de fazer uma
pesquisa sobre esses lugares, para

produzir recomendações de passeio.
Elabore uma lista coletiva dos lugares
que gostariam de pesquisar e compartilhe com a turma tudo o que precisarão
para realizar a pesquisa, fazer a exposição oral e organizar o varal.
A definição de diferentes locais para
pesquisa é necessária para garantir aos
alunos a posição de especialistas no assunto, tanto durante a realização dela
quanto na exposição oral que realizarão

no final da sequência para os colegas.
É importante que os alunos tenham
claro a finalidade do trabalho: produzir
uma recomendação de passeio para
determinado lugar, que ofereça todas
as informações necessárias para que
os colegas avaliem a viabilidade do
passeio.
A recomendação deve dar conta de
tudo o que é preciso saber para ir ao local. Por exemplo, qual o trajeto, partindo
do bairro da escola, quais os meios de
transporte e qual o custo aproximado
do transporte.
Vale destacar que, caso os alunos se
lembrem de um lugar que não está citado no caderno, mas é importante para as
crianças, uma referência do bairro delas
ou de algum outro local mais distante,
ele poderá ser incluído no trabalho.

Organize os alunos em trios. Para a
formação dos grupos, considere que os
alunos que ainda não leem fluentemente
devem ficar com outros colegas já mais
fluentes na compreensão do que leem
para garantir a circulação de informação no grupo. Nesse caso, combine
com o trio para que todos possam participar, mesmo o aluno que ainda não
lê com fluência. Importante: os grupos
desta atividade serão mantidos ao longo
da sequência para realizar as demais
atividades propostas. Caso perceba que
algum grupo não está funcionando bem,
reorganize os alunos de forma a garantir
a aprendizagem de todos.
Circule pelos grupos orientando a pes-

quisa, indicando os materiais, auxiliando
na seleção das informações. Verifique
se estão mesmo trabalhando em equipe
e incentive-os a socializar e a conversar
sobre as buscas com os colegas.
A definição de um tempo (20 minutos) para a realização da tarefa contribui para que os alunos coloquem em
jogo e desenvolvam procedimentos
de leitura inspecional (leia o quadro na
página seguinte). Os procedimentos
desse tipo de leitura são utilizados por
leitores proficientes em diversas situações; por exemplo, ao selecionar um
livro para ler ou comprar numa livraria
ou ao escolher o que irá ler ao receber
o jornal do dia.

pág. 37

ETAPA 2 – Seleção de materiais
e levantamento de aspectos a
pesquisar
2A Seleção de fontes de
informação para realizar a
pesquisa sobre os lugares
Para esta atividade, será necessário
disponibilizar materiais onde são publicadas recomendações de lazer e cultura.
Você pode recorrer aos jornais que a escola recebe (A Tarde, Correio e Tribuna
da Bahia), revistas, guias da cidade ou da
região, suplementos especiais etc. Quando estiver preparando a aula, fique atento
a esses materiais e monte um pacote
para trazer para a classe.
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pág. 37
Nesse momento, garanta que todos
os grupos participem da roda socializando as informações e mostrando os
materiais selecionados. Verifique se
cumpriram a exigência de serem atrações voltadas para o público infantil.
Ao final da socialização dos grupos,
recupere e sistematize algumas informações importantes, como onde são
publicadas (portadores/veículos), em
qual seção e quais atividades são indicadas nas recomendações.

leitura inspecional
A leitura inspecional tem duas funções específicas: ela nos dá a chance de escolher o que leremos, efetivamente, e previne que essa leitura posterior não nos surpreenda. Trata-se de um determinado período no qual
lemos certos trechos ou partes para extrair o máximo do material de leitura, seja um livro, uma revista, um jornal.
Na leitura inspecional, colocam-se em jogo procedimentos como folhear sistematicamente, examinar índices e
sumários, escanear as manchetes ou títulos e subtítulos, responder a questões como: “Esse texto é sobre o
quê?” e “Que tipo de livro é esse?”. Com isso, obtemos nossa primeira impressão sobre o material a ser lido.

Reijanei Vitol
EM Coração de Jesus
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págs. 37 e 38

A finalidade desses textos é oferecer aos leitores informações sobre
lugares, passeios e eventos culturais, de lazer, gastronômicos etc.

Em todas as recomendações aparecem: data do evento ou dias de funcionamento,
horários, local, endereço, informações sobre o evento ou local, público a que se destina
e preços. Servem para informar o leitor.

Curiosidades sobre o local do evento, mapa do local, indicações
de rota e transporte, comentários ou opiniões do público.

Tanto a organização dos textos quanto a disposição das cores contribuem para orientar
o olhar do leitor para a rápida busca e seleção de informações.

2B Análise das recomendações para
levantamento das informações que
serão pesquisadas
Com base na seleção realizada na
atividade anterior, a análise deverá ser
proposta para que os alunos observem
como as sinopses de recomendação se
organizam e quais informações aparecem nesses textos.
Inicie de forma coletiva realizando
a análise de uma recomendação com
toda a turma. Em seguida, encaminhe
o trabalho com os mesmos grupos da
atividade 2A. Ofereça, pelo menos, duas
ou três recomendações para cada grupo. As respostas à esquerda são apenas
indicações do que os alunos devem perceber ao analisar as recomendações.
Estude com seus alunos as características desses textos, com base nas
análises realizadas nos grupos. Esse
movimento será fundamental para definir
as informações que serão pesquisadas,
orientando a leitura de estudo.
Na organização do seu planejamento,
preencha o quadro para que, na hora de
mediar as conversas entre os alunos,
você tenha claro o que não pode faltar.
Essa análise também irá orientá-los
no processo de planejamento e elaboração das recomendações de passeio.
Importante: você poderá realizar
essa atividade em duas aulas caso seja
necessário.

Rodrigo Santana da Silva
EM Educador Paulo Freire
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págs. 39 e 40

Etapa 3 – Leitura de textos para
busca de informações sobre os
lugares/passeios e tomada de notas
3A Leitura de texto expositivo
sobre o zoológico de Salvador e
tomada de notas (coletiva)
Antes de iniciar a leitura colaborativa
(leia o quadro na página ao lado), recupere o quadro preenchido na atividade
anterior para definir com os alunos quais
informações precisam ser pesquisadas
no texto.
Sobre a proposta de ler um texto
com maior extensão para estudar um
tema, é preciso saber que não se trata
de esgotar as informações veiculadas
no mesmo. O objetivo é ativar algumas
capacidades de leitura, como localizar
informação, inferir, antecipar e verificar
informação antecipada, e procedimentos, como destacar informação no texto, escanear o texto para ter uma ideia
geral do mesmo e grifar.
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leitura colaborativa

A leitura colaborativa (ou compartilhada) é uma modalidade de leitura fundamental, porque possibilita que no processo de compreensão
daquilo que se lê, os alunos coloquem em jogo o que pensam e sabem
acerca do texto que estão lendo, ao mesmo tempo em que atuam
como leitores, colocando em ação os fazeres de leitor já construídos
e aprendidos. A leitura colaborativa, uma situação coletiva, permite
que isso aconteça, pois diferentes leitores compartilham os sentidos
construídos com base na leitura do texto e explicitam o próprio processo enquanto leitor.
Na situação de leitura colaborativa, a tarefa que está em jogo para
o aluno é a de enfrentar a leitura de um texto difícil e, portanto podem e devem compartilhar essa tarefa com outros leitores (colegas),
contando ainda com a mediação do professor. Isso se articula com
alguns pressupostos fundamentais no processo de aprendizagem,
como o fato de que o sujeito aprende por aproximações sucessivas,
na interação com o objeto de conhecimento e com os parceiros mais
experientes.
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3B Definição dos lugares e das
informações que serão pesquisadas
pelos grupos
Recupere a lista organizada na etapa

1 e discuta com a turma, definindo a
pesquisa de cada trio e registrando os
temas em um cartaz, que ficará exposto
na classe. Alguns textos estão indicados

ao final desta sequência, mas você deverá oferecer outros materiais, inclusive
aqueles que você reuniu. Leve em consideração a organização dos grupos e
as necessidades da sua turma. É fundamental conhecer os materiais que serão
distribuídos aos alunos.
Definidos os lugares de cada trio, ofereça os materiais para que possam selecionar os que vão utilizar na pesquisa.
Incentive os trios a se ajudarem. Quando
um grupo encontrar material que sirva
para outro, deverá indicá-lo para o grupo
ao qual será útil.
Durante a seleção, observe como os
alunos estão selecionando os materiais
de pesquisa, quais procedimentos já
foram aprendidos. Veja se, ao buscar
em jornais, por exemplo, já o fazem diretamente no caderno ou seção onde as
informações são publicadas (um procedimento que foi colocado em jogo na
atividade 2A).

págs. 41 e 42

3C Leitura de reportagem sobre o
lugar escolhido e tomada de notas
Recupere com os alunos os combinados e os materiais selecionados na atividade anterior. Procure auxiliar e orientar
o trabalho nos grupos a fim de identificar
nos textos as informações necessárias.
Oriente-os a grifar os textos, para depois tomar notas, e a observar como
as informações são organizadas. Por
exemplo, nas sinopses de recomendação, geralmente informações como dias
e horário de visitação e endereço aparecem ao final do texto e em destaque.
É importante observar se os alunos já
conseguem fazer uso, de forma autônoma, de procedimentos de leitura e destaque (por exemplo, grifar informações
relevantes) ensinados anteriormente na
sequência Conhecendo povos indígenas,
no primeiro bimestre.
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3D Definindo o trajeto
Promova a socialização da tarefa de
casa nos grupos, auxiliando-os na tomada de notas das informações realmente
relevantes.

Etapa 4 – Produção das recomendações

pág. 42

Planejamento do texto
Para quem vamos escrever?

Para os colegas da turma e... (a depender
de onde/com quem o varal será divulgado).
Uma recomendação de passeio para o zoo

O que vamos escrever?

de Salvador, oferecendo todas
as informações necessárias para que os
colegas avaliem a viabilidade do passeio.

Onde irá circular?

O que preciso considerar?

Na classe, num varal de recomendações
e... (a depender de onde/com quem o varal
será divulgado).
• Quadro da atividade 2B – o que precisa ter
e o que poderá ter na recomendação.
• Os combinados realizados na etapa 1.
• As informações pesquisadas e o texto lido
sobre o zoológico.
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4B Produção coletiva de uma
recomendação com base na
tomada de notas (ditado para
o professor)
Explique aos alunos que eles irão di-

tar o texto de forma coletiva para você
escrevê-lo no quadro ou num cartaz. É
importante retomar o planejamento realizado e seguir os combinados. Durante
o processo, releia o que acabaram de

4A Planejamento coletivo da
recomendação a ser produzida
coletivamente
Oriente os alunos a planejar a recomendação de passeio considerando os
materiais citados e, principalmente, a
finalidade da produção. Nesta atividade,
os alunos irão planejar o texto que será
produzido, decidindo o que será escrito e
indicando cada uma das partes do texto.
Discuta o preenchimento do quadro,
recuperando com a turma: a finalidade
do texto, a relevância da informação, que
esse texto irá para um varal e será lido
pelos colegas da escola. Conforme forem
indicando as informações, discuta com a
turma com base nos critérios citados, por
exemplo: “Essa informação é realmente
importante para quem pretende passear
nesse lugar?”; “Quais informações o leitor
precisa ter?”; “Vocês acham que saber o
horário de funcionamento do zoológico é
uma informação relevante?”; e “Há informações sobre o custo desse passeio?”.

produzir, discuta a melhor forma de redigir, se está adequada ao gênero e à
finalidade do texto, se está claro para
quem irá ler, ajustando o que for necessário. Discuta com todos as diferentes
possibilidades de escrever o texto sugeridas pelos alunos e dê sugestões
também. Nesse processo, os alunos
estão aprendendo, entre outras coisas,
a planejar e a fazer uso desse planejamento ao escrever, e a revisar enquanto
escrevem, relendo e ajustando o texto.
2º BIMESTRE
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Planejamento do texto
Para quem vamos escrever?

O que vamos escrever?

Onde irá circular?

O que preciso considerar?

pág. 43
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Para os colegas da turma e... (a depender de
onde/com quem o varal será divulgado).
Uma recomendação de passeio para
____________, oferecendo todas as informações necessárias para que os colegas
avaliem a viabilidade do passeio.
Na classe, num varal de recomendações e... (a depender de onde/com quem o varal será divulgado).
• Quadro da atividade 2B – o que precisa ter
e o que poderá ter na recomendação.
• Os combinados realizados na etapa 1.
• As informações pesquisadas e os textos
lidos sobre o lugar.
• A tomada de notas realizada na atividade
3C e 3D.

4C Produção das recomendações
em trios
Siga as orientações das atividades
4A e 4B e retome e discuta com os
grupos as questões apontadas por eles
no quadro.

4D Revisão das recomendações
produzidas
Antes da análise do texto produzido pelos grupos, proponha, com base nas questões apontadas no quadro, uma discussão
coletiva da recomendação produzida do
passeio ao zoo de Salvador. Essa primeira
análise se faz necessária como modelo
sobre como devem proceder, nas aulas
seguintes, quando estiverem trabalhando
nos próprios textos.
Durante o trabalho em grupo, circule
pela classe orientando os alunos na análise
do texto que produziram. Os aspectos assinalados como não são os que precisam
ser revisados pelos alunos e será necessário apoiar esse trabalho.
Na sequência didática Na onda dos contos de aventura há orientações importantes sobre o encaminhamento do trabalho
de revisão posterior. Consulte-as sempre
que necessário.
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4E Produção/seleção das
ilustrações/imagens e versão final
da recomendação
Distribua o material que irão usar

para passar as recomendações a limpo. Seria interessante usar cartolina
ou outro material mais resistente, uma
vez que o trabalho será exposto em um

varal. Se houver possibilidade, as ilustrações podem ser planejadas nas aulas de
artes. Se a escola tiver computadores
com softwares de desenho, também é
um bom momento para fazer uso desse
recurso ou pesquisar na internet imagens e fotos dos locais.
Acompanhe e oriente os alunos na
seleção e na definição das imagens e
das ilustrações e na melhor forma de
distribuir as informações pela página.
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Etapa 5 – Socialização das
recomendações produzidas e
avaliação do trabalho
5A Planejamento da exposição
oral para os colegas
Converse com os alunos sobre a adequação da fala à situação comunicativa,
retomando as questões propostas no
início da sequência e nestas colocadas
agora. Oriente-os a retomar o conteúdo
estudado com base nos textos de estudo, nas anotações e na recomendação
que produziram. É importante falar sobre
a postura durante a apresentação e questionar: “Como vou me comportar para
demonstrar que respeito o trabalho dos
amigos?”. Durante as apresentações,
relembre o que for levantado nessa conversa.
Após as discussões coletivas, oriente
os alunos para realizar o planejamento
no grupo e tomar decisões considerando as questões discutidas. É importante que definam quem ficará responsável
por cada parte da apresentação. Por
fim, oriente-os a ensaiar a fala.

pág. 44
5B Exposição oral sobre o lugar
de passeio pesquisado
Será mais adequado dividir os grupos
e realizar a exposição oral em duas aulas.
2º BIMESTRE
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5C Organização de um varal com
as recomendações
Após terem organizado o varal, os
alunos terão como tarefa consultar as
informações nas recomendações para
avaliarem, diante das opções, qual o
passeio mais viável para realizarem,
retomando o que combinaram na ativi-

dade 1B.
Nessa roda, os alunos irão socializar
e justificar as escolhas. Procure agrupar
alunos que optaram pelos mesmos passeios e promova a discussão e explicitação dos critérios utilizados.
Importante! Após a roda de conversa,
promova uma discussão com a turma

sobre como as recomendações podem
ser compartilhadas com a comunidade,
questionando-os: “Depois da apresentação e de o varal pronto, como vamos
fazer para que a nossa comunidade possa saber tudo isso que aprendemos?”.
Discutam e planejem como esse material será compartilhado. Você pode
organizar um evento na escola para as
outras turmas, fazer uma apresentação
aberta à comunidade, colocar o varal
na porta da escola ou, ainda, montá-lo
numa praça ou em outro lugar acessível
do bairro.
Combinem o que e como farão e
mãos à obra!
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5D Avaliação do trabalho
Nesse momento, promova a roda
de conversa para que os alunos socializem a avaliação individual, justificando
os apontamentos e avaliando especialmente o trabalho realizado nos grupos
e a exposição oral.
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Avaliação da aprendizagem
É fundamental que você acompanhe
de perto o trabalho nos grupos para avaliar o que os alunos estão aprendendo
e o que ainda será objeto de ensino.
Esse acompanhamento pode ser feito
por meio da tabela abaixo.

CRITÉRIOS

Consulta/busca informações
em sinopses de recomendação,
sabendo em quais portadores/
veículos é possível obtê-las

ALUNO 1

ALUNO 2

X

X

Coloca em jogo procedimentos
de leitura inspecional

Localiza e grifa informações
relevantes com base nos
textos estudados

Faz uso de diferentes
procedimentos de tomada
de notas

X

Utiliza as anotações e outros
recursos para organizar a
exposição oral

X

Avalia a viabilidade do passeio
com base nos critérios definidos

ALUNO 3

ALUNO 4

...

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

• Reportagens sobre parques de Salvador no portal G1 (http://goo.gl/r5re1A)
e no site iBahia (http://goo.gl/irgDx8)
• Reportagem sobre praças de Salvador
no portal G1 (http://goo.gl/HAIEFq)
• Programação do Serviço Social da Indústria em Salvador no
site do Sesi (http://sesi.fieb.org.br/sesi)
• Programação do Serviço Social do Comércio em Salvador
no site do Sesc (http://www.sescbahia.com.br), acessos em
20/2/2016

quer saber mais?
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análise e reflexão sobre a língua
pág. 46

tempo estimado
• Oito aulas.

introdução

com este bloco,
espera-se que os alunos

• Familiarizem-se com alguns recursos
da linguagem escrita, como voz narrativa, uso de articuladores temporais e
pontuação (uso de travessão e aspas).
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• Façam uso de alguns procedimentos
de uso do dicionário.
• Construam e façam uso das regularidades ortográficas trabalhadas.

Como já apontado no caderno do
primeiro bimestre, este bloco de atividades deverá dar suporte ao trabalho
de produção e leitura de textos. Nele,
estão propostas situações de análise
e reflexão sobre a língua, sem a pretensão de esgotar todos os conteúdos
possíveis de ser trabalhados com base
nos textos.
A proposta é fazer os alunos refletirem sobre o uso de determinadas convenções, com breves sistematizações,
ainda que provisórias, em vez de simplesmente leva-los a decorar definições.
Para as sistematizações e os registros aqui propostos, seria interessante
você orientar os alunos para que reservem uma parte do caderno de classe.
Esse material deve ficar disponível
para consulta posterior, especialmente
no momento de produzir textos (neste
bimestre, o trabalho de reescrita de
contos de aventura).

ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 47 e 48

O texto inicia com um narrador que não participa da história (terceira pessoa)
e no segundo trecho a narração passa a ser realizada por Simbá.

Análise da voz narrativa
1
Nesta atividade, o desafio é perceber
que há mudança na voz narrativa do conto. Nos primeiros parágrafos, o narrador
está em terceira pessoa, e, no segundo
trecho, é Simbá quem conta as próprias
aventuras. É fundamental que os alunos
identifiquem as marcas que provocam
essa mudança no texto.
Eles podem justificar a análise, por
exemplo, referindo-se, no primeiro trecho, às construções “Simbá estava
sentado”, “convidou-o a entrar”, “disse Simbá”, entre outros. No segundo
trecho, podem citar “repara no meu
cabelo”, “o nosso navio”, “quando desembarcamos”, “tínhamos posto pé ali”,
“agarrei-me”, entre outros.
O registro no caderno de uso pessoal
deve ser realizado com base nas contribuições e reflexões da turma, com as
palavras dos alunos, pois isso favorece a
aprendizagem da regularidade. Deve ficar
algo semelhante à seguinte sugestão:
Data__/__/__
Descobrimos que o conto pode ser
narrado por alguém que participa da história (personagem) ou por alguém que
não participa da história, mas sabe de
tudo o que acontece.

Kaique
EM Educador Paulo Freire
2º BIMESTRE
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2 Nestas questões, é importante que
os alunos saibam que é uma escolha do
autor ter um narrador que participa ou
não da história e que essa escolha tem
direta relação com o gênero em questão,
nesse caso, conto de aventura. O fato de
colocar os protagonistas para narrar as
próprias aventuras coloca o leitor (quase)
como um participante da história, implica-o na aventura narrada e o faz sentir-se
parte dela.

Samile
EM Educador Paulo Freire
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pág. 49

Narrador que não participa da história.

O próprio aventureiro Robinson Crusoé.

pág. 49

3 Para ampliar essa discussão, seria
interessante retomar o conto Náufrago
lido na sequência Na onda dos contos
de aventura, em especial o trecho analisado aqui. Com isso os alunos poderão comparar, perceber a diferença
(no conto lido na sequência didática,
o texto está narrado em terceira pessoa; aqui, o trecho está em primeira)

e discutir de qual jeito gostaram mais
e o porquê.
Na aula seguinte, incentive os alunos
a ler suas produções. Proponha que
analisem as diferentes formas utilizadas ao redigir o texto e verifiquem se
realmente conseguiram manter o narrador personagem, ou seja, se é mesmo
Ulisses quem está contando a aventura.

Tainara Araujo Silva
EM Lagoa do Abaté
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págs. 49, 50 e 51

Análise do uso do travessão e aspas
1 e 2 Nestas atividades de análise da
pontuação no conto é importante que
percebam que o autor usa três recursos:
• Aspas e travessão para marcar discurso direto.
• Aspas (abre e fecha) para marcar pensamento.
• Aspas (abre, mas não fecha) para indicar a narração e a série de aventuras, as
ações do aventureiro que estão ligadas
umas às outras.
Procure apoiá-los na localização de
trechos como o destacado:
– “Talvez quando souberes por que
transes passei para adquirir a minha riqueza”, disse Simbá, “fiques mais contente com a sorte que tens”.
Além disso, é fundamental que releiam
todo o conto para perceber a regularidade do uso desses recursos, ou seja,
durante todo o texto o autor os usa com
a mesma finalidade.
No registro coletivo, espera-se que
os alunos concluam que é possível usar
travessão e aspas para marcar fala direta de personagem e aspas para indicar
pensamento, mas também pode-se usar
aspas quando o narrador é personagem
da história. É preciso manter a escolha
durante todo o texto para não causar
confusão no leitor.
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págs. 51 e 52

Análise do uso dos articuladores
textuais
1 É importante que os alunos reflitam
sobre as palavras e as expressões que
marcam a passagem de tempo e também funcionam como elementos de ligação entre os acontecimentos do texto,
garantindo a progressão temática.
A proposta não é produzir um registro
com definições gramaticais e linguísticas
sobre essas questões, mas analisar o
papel dessas expressões nos textos,
para que isso sirva como referência ao
produzir os próprios textos.

Mabelle
EM Casa da Providência
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2 Com a ajuda dos alunos, organize um
cartaz com as palavras e as expressões
grifadas e deixe-o afixado na sala para
futuras consultas da turma. Alguns exemplos: quando, algum tempo depois, depois de algumas horas etc.
Uma dica é analisar essas palavras e
expressões em outros contos de aventura que irão ler, ampliando essa lista –
isso irá contribuir muito com a turma no
momento de reescrever os contos, pois
será um ótimo material de consulta.

João
EM Educador Paulo Freire
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Uso do dicionário
1 e 2 Nesta atividade, está em jogo
a capacidade de analisar as definições
apontadas no dicionário e selecionar a
que mais se adequa ao texto. No caderno do primeiro bimestre, já foram propostas atividades de uso do dicionário
e é importante que os alunos realizem
essa atividade com um grau de autonomia cada vez maior.
Fique atento se eles já conseguem
fazer uso por conta própria de procedimentos como buscar o verbete pela
ordem alfabética, tanto pela letra inicial
quanto pelas letras posteriores; considerar o primeiro e o último verbete
para confirmar se o que se busca está
naquela página; buscar pelo verbo no
infinitivo quando aparece flexionado; e
buscar pela forma no singular quando a
palavra está no plural (como no exemplo
desta atividade, transes está no plural).
Além disso, abra um espaço de
discussão para que as duplas compartilhem suas escolhas e descobertas,
problematizando-as com a turma.
Para que os alunos coloquem em jogo e
aprendam esses procedimentos, é necessário propor outras atividades como essa.
Seguem abaixo outras sugestões de
trabalho com o dicionário. Considere os
saberes dos alunos e garanta que coloquem em jogo diferentes procedimentos
ao localizar o verbete.
Trecho do conto Náufrago, de Robinson Crusoé:
O navio, em que Robinson e os seus
companheiros navegavam, sofreu, doze
dias depois, os efeitos de violentíssimo
furacão que lhe causou grossas avarias.
Um dos tripulantes morreu doido, um
marinheiro e um grumete foram arrebatados pelas ondas tempestuosas.
Trecho do conto Na caverna do gigante ciclope, sobre Ulisses:
E a isto responderam eles: “Se ninguém te magoa, mas só a mão divina,
não tens remédio senão resignar-te”.
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Ortografia
Como apontado anteriormente, para
organizar seu trabalho, considere as
necessidades de aprendizagem mais urgentes em termos de o que dará maior
legibilidade aos textos dos alunos. Isso
significa que é fundamental que você
esteja atento aos erros que são cometidos com maior frequência para tomá-los
como objeto de ensino nas atividades

1 Ditado interativo
Nesta atividade, siga as mesmas
orientações da atividade Ditado interativo do caderno do primeiro bimestre.
Analise os textos que vêm sendo produzidos pela turma (as reescritas dos contos de aventura) e faça um levantamento

de quais são as questões ortográficas
mais recorrentes nas produções dos
alunos. Com base nesse levantamento,
selecione um texto (ou trecho) onde apareçam essas questões, para ditar aos
alunos e, assim, abrir um espaço para
discussão e reflexão coletiva.
Realize o ditado do texto selecionado. A cada vez que chegar à palavra
que envolve as dificuldades ortográficas
priorizadas, questione a turma sobre a
forma como deverá ser escrita, incentivando que discutam as possibilidades
e justifiquem suas escritas.
Nesse momento, você pode fazer
intervenções como solicitar que deem
exemplos de outras palavras que se
encaixam na justificativa dada; discutir
e conferir coletivamente se a explicação
se encaixa ou não; apresentar um contraexemplo possibilitando que os alunos
repensem a justificativa e reformulem
a escrita.

pre se escreve com J o som de JA, JO,
JU. Por exemplo: jacaré, joia, Juliana.
Outro exemplo de registro, considerando que a questão ortográfica em discussão é o uso de M e N, poderia ser:
usamos M apenas antes de P e B. Por
exemplo: comprida, lâmpada, bombom,
sombra; para todas as outras, usamos
N. Por exemplo: cantar, pensava, morango, melancia; e no final das palavras
usamos sempre M. Por exemplo: fim,
homem, bom.
Essas anotações devem estar dispo-

níveis para futuras consultas, sempre
que for necessário.
Importante! Analise as produções
dos alunos observando se já compreenderam o uso das questões que estão
sendo estudadas, se recorrem às anotações para tirar dúvidas, e proponha
outras situações de reflexão envolvendo
essas questões.
Proponha também outras situações
de ditado interativo, ao longo do bimestre, possibilitando o estudo e a análise
de outras questões ortográficas. Essa
atividade deve acontecer com frequência, pois possibilita que a turma analise
a ortografia de forma coletiva.

que irá propor para reflexão sobre a
ortografia.
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Ao final das discussões, organize
com a turma as anotações no caderno.
Veja um exemplo desse registro, considerando que a questão ortográfica mais
frequente seja o uso de G/J. Algumas
sistematizações possíveis seriam:
O G e o J têm sons diferentes quando
estão com as letras A, O e U. Por exemplo: janela, gamela; jogador, gozador;
jumento, guloseima; o G e o J ficam com
o mesmo som quando estão com as
letras E e I. Por exemplo: gilete, jipe,
girafa, gelatina, jenipapo, gelo; e sem-

pág. 54
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págs. 55 e 56

Parque Metropolitano de Pituaçu

Parque São Bartolomeu

Espaço Cultural Alagados

Farol da Barra

Teatro Jorge Amado

Teatro Vila Velha

Museu de Arte Moderna (MAM)

Dique do Tororó

Praia da Ribeira

Praça Castro Alves

Palacete das Artes

2 Oriente os alunos a consultar as anotações sobre os usos do R registradas no
caderno. Auxilie as duplas na identificação dos lugares para que possam realizar
a atividade, caso não identifiquem, dite o

Museu Afro-Brasileiro (Mafro)

nome a ser escrito. Lembre-se de que o
desafio em jogo é ortográfico, portanto
não há problema em informar o nome do
local que deverá ser escrito.
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Como já visto no caderno do primeiro bimestre, é necessário realizar, periodicamente, uma sondagem. Os alunos vão escrever uma lista de palavras
de um mesmo campo semântico e uma
frase, ditadas por você, para que seja
possível ter um panorama da evolução
dos saberes em relação à compreensão do princípio alfabético do sistema
de escrita.
Você já fez a sondagem inicial no começo do ano e outra no fim do primeiro
bimestre, conforme orientação dada.
No fim do segundo bimestre, é hora de
realizar mais uma. Entretanto, não se
esqueça de que ela é um instrumento
que oferece informações referentes à
compreensão do sistema de escrita.
Por isso, a partir deste bimestre, deverá ser realizada apenas com os alunos
que apresentam escrita não alfabética.
Os que já compreenderam o sistema
de escrita não precisam dessa atividade – apenas registre essa conquista no
quadro de acompanhamento.
Lembre-se dos cuidados para a realização da sondagem:
• Não oferecer aos alunos nenhum tipo
de fonte escrita, pois pretende-se levantar o que cada um sabe.
• Solicitar a leitura em voz alta pelo
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aluno ao término do registro de cada
palavra, observando se ele estabelece
relações entre o que escreveu e o que
lê – uma maneira de ele verbalizar o
que e como pensou ao escrever.
• Oferecer papel sem pauta para observar 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 autonomia pelas crianças – como
cópia de uma cantiga, produção de desenho, leitura de histórias, gibis etc.
A lista a ser ditada continua a obedecer os seguintes critérios:
• Tem palavras que fazem parte do vocabulário dos alunos, mesmo que eles
ainda não tenham tido a oportunidade
de refletir sobre a representação escrita delas.
• Não tem palavras cuja escrita esteja
memorizada pelas crianças.
• Contempla diversas quantidades de
sílabas – uma palavra polissílaba, duas
trissílabas e duas dissílabas.
• Não traz palavras que contêm a mesma vogal em sílabas contíguas, como

batata, bala, moto, urubu etc. As crianças que escrevem silabicamente usando apenas vogais não aceitam escrever repetindo a mesma letra e tendem
a entrar em conflito diante da situação
de ter de repetir a vogal.
Comece o ditado pela polissílaba,
depois siga com as trissílabas e, por
último, as dissílabas, pois as crianças
que consideram a hipótese de quantidade mínima de letras poderão se recusar a escrever se tiverem de começar
pela palavra dissílaba.
A frase sugerida envolve pelo menos
uma das palavras da lista a fim de observar se a hipótese de escrita dessa
palavra permanece estável para cada
um dos alunos em contextos diferentes.
Os alunos deverão escrever a lista
de palavras e a frase na folha que está
no fim do Caderno do aluno. Lembre-se
de recolhê-la depois do ditado. Anote o
resultado no Mapa de acompanhamento que você recebeu no primeiro caderno para continuar a traçar o panorama
da evolução dos alunos durante o ano.
Não se esqueça de consultar esses
registros para planejar as atividades e
as intervenções e montar os grupos de
trabalho. No caso de dúvida, converse
com os colegas e o coordenador para
chegarem a um consenso.
Sendo este um instrumento de
acompanhamento dos alunos com
escrita não alfabética da rede municipal, optamos por usar uma única lista
a cada bimestre para todos os anos,
pois isso ajuda a unificar a avaliação e
enxergar a evolução com mais clareza.

PARA A SONDAGEM
DO 2º BIMESTRE
LISTA
ACEROLA
AMEIXA
MORANGO
UVA
CAJU
FRASE
O CAJU ESTÁ MADURO

