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Você tem em mãos o caderno do segundo bimestre letivo, dividido em quatro partes: Roda de jornal é uma atividade permanente que deve ser realizada
um dia por semana e tem por objetivo
ajudar a selecionar, ler e compreender
textos jornalísticos. É importante destacar que ela não aparece no Caderno do
aluno. Nesse dia, acontecerá também a
leitura de notícias, conforme orientação
do primeiro bimestre. Você deve decidir
se alguns alunos lerão, além do título,
um trecho da notícia apresentada, se so-

2ª-feira
Roda de jornal
Leitura de notícias
pelo professor

Assombra-Ação

6

mente você lerá uma reportagem do dia
que pretende compartilhar, ou se a turma lerá títulos, chamadas e alguns textos. As orientações para esse trabalho
estão apenas no Caderno do professor.
Em seguida, vêm duas sequências didáticas: Assombra-Ação traz o trabalho
de leitura, estudo do gênero e produção
(reescrita) de contos de assombração;
e Sarau de leitura de poemas tem como
principal propósito ler para apreciar textos poéticos, bem como conhecer esse
gênero para participar de um sarau literário. Finalmente, a exemplo do que foi
feito no primeiro bimestre e se repetirá
até o fim do ano, estão atividades de
análise e reflexão sobre a língua, que
contribuirão tanto para apreciar textos
literários quanto para os alunos aprimorarem os textos produzidos.
Assim como foi proposto no início
do ano, a ideia é trabalhar intercalando
as atividades, pois os conteúdos envolvidos em cada uma delas precisam
estar presentes na rotina diária dos alunos e foram pensados de forma articulada (por mais que as tarefas estejam
dispostas numa sequência linear, nas
páginas deste caderno). No entanto, a
ordem das atividades contidas em cada
sequência didática deve ser respeitada
por conter uma lógica interna que considera a progressão dos conteúdos e

o grau de autonomia dos alunos para
realizar as atividades.
Essa proposta é diferente da lógica
presente em grande parte dos livros didáticos, que pressupõe ser necessário
finalizar um conteúdo para então iniciar
outro. Essa abordagem, além de dinamizar as aulas, permite 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 a realização das duas sequências didáticas, é importante que você
busque e organize livros e outros materiais sobre contos de assombração
e poemas existentes na escola para
contribuir com as atividades de leitura
dos alunos. O quadro abaixo exemplifica a rotina de uma semana de aula.
Ele é apenas uma sugestão de como
organizar as atividades presentes neste caderno, tendo como referência a
primeira semana de uso dele.
Importante: incentive os alunos a ler
os enunciados e compartilhar com os
colegas o que compreenderam sobre
a tarefa a ser realizada, promovendo,
dessa forma, mais um momento de
leitura em favor da compreensão do
texto. Portanto, não é recomendável
que os enunciados sejam sempre lidos
e explicados por você.

3ª-feira

4ª-feira

5ª-feira

6ª-feira

Leitura em voz alta
pelo professor

Assombra-Ação

Assombra-Ação

Leitura em voz alta
pelo professor

Sarau de leitura
de poemas

Sarau de leitura
de poemas

Análise e reflexão
sobre a língua
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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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assombra-ação
pág. 6

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Leiam contos de assombração, em
parceria e individualmente, apreciando
as obras, acionando os conhecimentos
prévios e mobilizando capacidades de
leitura de compreensão (antecipação e
verificação de informações, localização
de informações explícitas e implícitas,
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comparação) e de réplica e apreciação
(recuperação o contexto de produção da
obra, percepção de outras linguagens,
imagens, efeitos de sentido da pontuação, relações de intertextualidade etc.),
de modo a compreendê-los.
• Desenvolvam e ampliem o comportamento leitor de compartilhar impressões
sobre os materiais lidos.
• Utilizem procedimentos de leitura,

como retomar a leitura, reler para verificar a compreensão de determinado trecho, anotar, consultar informações sobre
o autor etc.
• Identifiquem elementos da organização
interna dos contos de assombração,
como marcadores temporais e pistas
linguísticas que caracterizam o encadeamento das ideias, a descrição do espaço
e o momento em que a assombração é
introduzida.
• Planejem a reescrita de um conto de
assombração, recuperando o conteúdo
temático e textualizem considerando as
características do gênero e o contexto
de produção definido.
• Produzam coletivamente, em duplas e
individualmente a reescrita de trechos de
contos de assombração, recuperando as
características da linguagem escrita, garantindo a progressão temática de forma
coerente e considerando o contexto de
produção definido.
• Participem de situações de revisão
coletiva e em parceria, relendo o texto, enquanto escrevem para controlar
a progressão temática e a organização
do texto.
• Revisem textos, depois de finalizada a
primeira versão, considerando a coerência, a coesão (organizadores textuais e
pontuação) e a ortografia, no caso de
produções em parceria e individuais.
• Analisem o projeto editorial de algumas obras publicadas, planejem e
produzam uma antologia de contos de
assombração.

TEMPO ESTIMADO
• 16 aulas.

PRODUTO FINAL

• Livro com contos de assombração
reescritos pela turma para ser doado à
biblioteca da escola.

ASSOMBRA-AÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR

INTRODUÇÃO

Esta sequência didática tem a finalidade de familiarizar os alunos com a linguagem e o conteúdo temático do gênero
contos de assombração, de forma a levá-los a reescrever textos nesse gênero. O
desenvolvimento do trabalho prevê leitura
colaborativa e análise das principais características do gênero, para que os alunos se apropriem de algumas capacidades e procedimentos necessários para a
produção de textos coerentes e coesos.
As atividades de produção estão organizadas prevendo situações coletivas, em
duplas e individuais.
Produzir um texto, ditando a outro, é
um processo de construção que favorece
as intervenções docentes, ampliando as
possibilidades de apropriação da linguagem escrita e de capacidades de textualização mesmo antes de adquirir a fluência
escritora. Para ensinar a produzir textos,
Ana Teberosky e Liliana Tolchinsky, em
seu livro Além da alfabetização, de 1996,
orientam o resgate de um procedimento
muito utilizado pelos autores: o de imitar
escritores mais experientes. Nesse sentido, propõem a reescrita como imitação
e explicam: “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”. Esse 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 delas 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.
Nesta sequência didática, a proposta
é fazer um intenso trabalho de leitura e
compreensão dos textos, escolhidos pelos grupos de trabalho de profissionais da
rede, além de análises da materialidade
dos mesmos, isto é, os recursos linguísticos, as formas de iniciar os contos, a
maneira de apresentar e caracterizar os

personagens, os recursos utilizados para
inserir o cenário de terror e outros. Essas
atividades de análise estão articuladas ao
bloco Análise e reflexão sobre a língua,
no qual encontram-se sugestões de atividades relacionadas a ortografia, pontuação e outros conhecimentos linguísticos
Sua participação será fundamental
para o desenvolvimento de capacidades
e de procedimentos de escrita nos alunos. O processo de imitar um escritor
proficiente terá você como modelo. Seus
gestos de ir e vir no texto para revisá-lo,
suas indagações sobre a clareza de determinado aspecto, a beleza de uma ou
outra expressão, o efeito de sentido do
uso de um recurso ou de uma pontuação
ensinarão muito mais do que os conteúdos linguísticos propostos: ensinarão a
produzir textos e a gostar de fazê-los.

SOBRE AS OPERAÇÕES
DA PRODUÇÃO DE TEXTO
Segundo Joaquim Dolz, Roxane Gagnon e Fabrício Decândio, no livro Produção escrita e dificuldades de aprendizagem (Ed. Mercado de Letras, 2010), para
produzir um texto o sujeito mobiliza cinco
operações principais:
Contextualização
É a capacidade de definir e recuperar
as características da situação de comunicação em que o texto será produzido,
prevendo quem vai ler, a finalidade da comunicação, qual o melhor gênero para o
que se quer dizer e onde ele vai circular.
É a capacidade de considerar as características da situação comunicativa para
produzir um texto coerente com ela.
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 a criação de uma trama, quando se trata de texto de autoria.
Aqui, o trabalho enfocará a reescrita,
situação em que o conteúdo temático já

está dado, cabendo ao aluno recuperar o
conteúdo do texto todo ou de um trecho
(no momento de produzir o final de um
conto, por exemplo) para reescrevê-lo.
Planejamento do texto
Os autores chamam essa operação de
planificação. Ela refere-se à elaboração
de um plano do texto, ou seja, sua organização – quais serão suas partes, em que
ordem aparecerão. Levando em conta
que nessa sequência o gênero trabalhado é o conto de assombração, é preciso
considerar que o conteúdo temático que
o caracteriza 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, utilizando os recursos disponíveis na língua. Para
essa etapa, os alunos devem considerar
as operações anteriores, ou seja, as características da situação de produção, a
recuperação do conteúdo temático e o
planejamento do texto.
Revisão
Esta operação tem lugar tanto durante a produção (revisão no processo)
quanto no momento posterior à primeira
versão do texto (revisão final).
As cinco operações são propostas,
aqui, na forma de atividades. Com isso,
ao mesmo tempo que os alunos se apropriam do conteúdo temático dos contos
de assombração, ampliando as capacidades leitoras, eles se familiarizam com
as capacidades de produção de texto. A
ideia é garantir não apenas uma produção coerente como também 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 do trabalho e durante ele todo, orientando as
decisões de como escrever os textos.
2º BIMESTRE
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algumas informações
sobre o gênero a ser estudado
O conto de assombração é um gênero
da tradição oral muito comum no folclore de diferentes países. A assombração,
que assusta os participantes da trama,
pode ser definida como alma penada ou
ser de outro mundo, que aparece causando terror de forma inexplicável.
Esses contos são narrativas que
atraem a atenção do leitor exatamente
pela característica da impossibilidade
de uma explicação lógica para os fenômenos que assustam os personagens e
também pelas estratégias de criação do
suspense, geralmente pistas deixadas
ao longo do texto. Normalmente, essas
histórias têm um número reduzido de personagens. Um deles é o assombrado. O
outro é a assombração, que muitas vezes
volta para deixar uma mensagem, vingar-se, exigir alguma coisa que lhe foi roubada, viver uma história que lhe foi proibida
ou revelar um tesouro escondido.
Trata-se de uma narrativa de média
extensão, com pouca descrição e concentrada no tempo e no espaço – a trama se desenvolve num período curto, às
vezes num único dia. Os fatos acontecem
num espaço que pode ser um vilarejo,
uma casa antiga, um cemitério, uma rua
escura. A chegada da assombração é
anunciada por sinais: o anoitecer, a proximidade da meia-noite, ventania, ruídos
estranhos, passos rastejantes, canto de
aves exóticas e noturnas, sempre com
adjetivos que contribuem para criar o clima de suspense e ampliar o terror. São
escadas tortuosas, vilarejos acinzentados e abandonados, casas empoeiradas
e frias etc. Em geral, há diálogos e, algumas vezes, uma lição implícita. Em relação ao estilo dos autores, pode-se dizer
que há os que apresentam uma assombração que não assusta tanto, que apenas brinca com os leitores e parece indicar a necessidade de enfrentar o medo,
de lidar com a assombração, enquanto
outros apostam no clima de suspense,
mantendo até o fim o mistério – como se
a assombração de fato existisse.
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quadro de organização da sequência
Etapas

1

Levantamento dos
conhecimentos
prévios e
apresentação
da proposta

Atividades
1A Exploração dos conhecimentos prévios
e apresentação da sequência
1B Leitura em voz alta pelo professor do conto
O médico fantasma
2A Leitura colaborativa do conto
O baile do caixeiro-viajante
2B Leitura do conto A rosa assombrada

2

Leitura colaborativa
e análise de contos
de assombração

2C Leitura colaborativa do conto Da Marimonda,
a mãe da mata, não se deve falar
2D Leitura colaborativa do conto Maria Angula
2E Leitura em trios com estudo das características
do conto
2F Aprofundando os conhecimentos sobre conto
de assombração
3A Planejamento do texto a ser produzido coletivamente

3

Produção coletiva
(reescrita) de
um conto de
assombração –
ditado ao professor

3B Reconto do texto conforme o planejamento
3C Reescrita do conto (ditado ao 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 em duplas

4

Produção em duplas
com planejamento
coletivo

4B Reconto do texto nas duplas após o planejamento
4C Produção em duplas com revisão processual
4D Revisão coletiva do texto
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
assombração

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

6

Lançamento do livro e
avaliação do trabalho

6A Organização do evento de lançamento do livro
6B Avaliação do trabalho

ASSOMBRA-AÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR

www.destinoviagemblog.wordpress.com

Manuela Cavadas

pág. 7

Secretaria de Cultura do Amazonas

um momento especial para resgatar
como os alunos souberam o que vão
contar e valorizar o conhecimento tradicional transmitido de pai para filho.
Num caderno, registre essas discussões coletivas e suas observações
sobre o processo de aprendizagem dos
alunos. É interessante colocar o nome
da sequência didática e datar, pois essa
é uma forma de materializar e guardar
aspectos da reflexão coletiva, favorecendo a tomada de notas, trabalhada
no bimestre anterior.

ETAPA 1 – Levantamento
dos conhecimentos prévios
e apresentação da proposta
1A Exploração dos
conhecimentos prévios e
apresentação da sequência

quer saber mais?
Organize uma roda e inicie a conversa para levantamento dos conhecimentos prévios da turma. Há muitos casos
de assombração envolvendo casarões
e personagens em Salvador. Considerando a importância da tradição oral
transmitida pelos mais velhos, esse é

• Imagens de locais assombrados podem ser obtidas nos sites
Ah, duvido (http://goo.gl/BBPiF5) e
Guia da semana (http://goo.gl/drJqqN),
acesso em 13/4/2016
2º BIMESTRE
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pág. 8

Apresente as etapas da sequência
didática articulando a proposta com a
discussão anterior e explicitando se há
elementos comuns em relação ao que
disseram a respeito dos contos, aos
temas tratados etc.
Oriente os alunos a fazer o registro
do título dos textos lidos. Esse registro
tem os mesmos objetivos propostos
no primeiro bimestre. Ele é importante para que os alunos e as famílias tenham uma ideia quantitativa dos textos
lidos ao longo do ano.

Ficha dos títulos lidos
Ao longo do trabalho, oriente a turma
a anotar, no caderno pessoal, o nome
dos contos e livros de assombração trabalhadas em classe, bem como daqueles que lerem autonomamente.
De forma a articular o trabalho desta sequência com a leitura em voz alta
pelo professor, atividade permanente em
sua rotina, realize a leitura de um livro de

12
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Nome do texto/livro
1. O médico fantasma

Autor

Data

Heloísa Prieto

2.
assombração em capítulos. Aqui estão
algumas sugestões para você escolher.
• O fantasma de Canterville, de Oscar
Wilde (L&PM Editores)
• Drácula, de BramStoker (Ed. Landmark)

• Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire (Global Editora)
Também é fundamental que você busque com a turma, na biblioteca da escola
ou do bairro, livros de contos de assom-

ASSOMBRA-AÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR

bração para compor um pequeno acervo na própria sala de aula. Você pode
organizar esses livros numa caixa, enfeitá-la com motivos de assombração
e utilizar esse material em diferentes
momentos da rotina, como exploração
dos livros, estudo do projeto editorial,
escolha de um para ler, consulta sobre
uma determinada forma de escrever.
Neste caderno, há uma variedade de
contos, mas eles não estão no portador
original. Assim, sua recomendação é

fundamental para que os alunos ampliem
capacidades e comportamentos leitores.
Também é possível propor um rodízio em
que os alunos levem um livro para casa e
devolvam na data combinada.
Para alunos com escrita não
alfabética
Com base na lista de títulos lidos,
é possível propor atividades relacionadas à aquisição do sistema de escrita.
Algumas exemplos: escrever os títulos

dos textos lidos, separar os títulos relacionados à sequência Conta, África
dos títulos da sequência Assombra-Ação, completar palavras dos títulos
e realizar o pareamento de títulos de
contos com ilustrações. É importante salientar que, para a atividade ser
efetiva, é necessário saber a hipótese
de escrita dos alunos, realizando agrupamentos heterogêneos e indicando o
que devem buscar nas listas quando a
atividade for de leitura.

pág. 9

1B Leitura em voz alta pelo
professor do conto O médico
fantasma
2º BIMESTRE
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ETAPA 2 – Leitura colaborativa e
análise de contos de assombração
2A Leitura colaborativa do conto
O baile do caixeiro-viajante
Verifique antecipadamente se algum
aluno conhece o conto. Se for o caso,
peça que não comente nada com os
colegas durante a leitura. Para garantir
a ativação de capacidades de inferir,
os alunos não devem ser informados
sobre o conteúdo do texto.
Com base nas discussões, faça um
registro no quadro para que todos possam conferir as antecipações, revisá-las ou criar outras.

14
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págs. 11 e 12
Primeira parada
Interrompa a leitura e faça perguntas
aos alunos:
• E então, confirmou-se o que você
pensou inicialmente?
• O que é caixeiro-viajante? Como
descobriu? Os alunos devem entender
que caixeiro-viajante é um vendedor. O
texto informa que ele vem prover a cidade de mercadorias.
• O que será que vai acontecer na
história?

Segunda parada
Mais uma vez, interrompa a leitura e
lance questões para conferir se todos
estão entendendo a história:
• E então, confirmou-se o que você
pensou inicialmente?
• O que se sabe sobre o lugar? Retome no texto as informações que
ajudam a imaginar como é a cidade. O texto conta que é uma cidade pequena, do interior. O baile é o principal
acontecimento desse local sem muitos
atrativos, em que há pouco a fazer para
se distrair num sábado à noite.
• Você já leu outras histórias que
apresentam lugares semelhantes a
esses? Quais?

2º BIMESTRE
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págs. 12 e 13

Terceira parada
Faça novos questionamentos:
• Até o momento, tudo está dando
certo, o que será que vai acontecer? Espera-se que os alunos levantem
possibilidades como: “Vai aparecer uma
assombração para os dois no caminho”
e “Ela não é a assombração porque
aceitou que ele fosse com ela”.
• O que fez com que Leôncio se
apaixonasse por Marina? O texto fala
que ela é bonita, bela. Também revela
que eles formaram um par na dança.
E que Marina só tinha atenção para ele
porque não fala de amigos nem recusa
o convite para dançar.

Quarta parada
• Se sabemos que é um conto de
assombração, quem será assombrado? E quem é a assombração?
Que pistas deixadas no texto podem
confirmar essas suspeitas? Pode ser
que os alunos falem que a assombração
aparecerá agora para um dos dois. Ou
digam que, pelo fato de ela não o deixar
acompanhá-la, ela é a assombração. O
fato de ela querer devolver a capa também pode ser uma pista.
• O que significa bruma da madrugada? Respostas possíveis são neblina
e névoa.

Quinta parada
• Vocês acham que algo aconteceu? O que poderia ser? Que partes
do texto ajudam a explicar o que
cada um pensou? Ela foi pega pela
assombração ou ela é a assombração,
pois o texto fala que ela não voltou e
que algo aconteceu. O fato de ter desaparecido na bruma confirma essa
explicação.

16
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págs. 13 e 14
Sexta parada
• Por que ninguém conhece Marina
na cidade? O que essa pista te faz
pensar?
• Seria ele ou ela a assombração?
Por quê? É possível que digam que a
assombração é um homem, porque o
texto fala que o homem era muito pálido, alto e magro, mas é interessante
problematizar, ao final da leitura, que
isso é um recurso que o autor utiliza
para despistar o leitor.

Sétima parada
• O que mais ele poderia ver? O que
fez você pensar isso? Como descobriu? Os estudantes devem inferir que
é a capa. Solicite que leiam o trecho
que confirma isso.
• O que você entendeu por “triste
desdita a do viajante”? O que o autor está querendo dizer? Retome o
parágrafo todo e veja se isso ajuda a compreender a expressão. É
desejável que infiram que Leôncio está
vivendo um infortúnio, que algo de pior
ainda está por vir. Desdita quer dizer
falta de sorte.

Proponha que os alunos retomem a
leitura num outro dia, sem as pausas.
Eles poderão, ainda, ler o texto para
alguém da família ou em outra sala.
2º BIMESTRE
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2B Leitura do conto
A rosa assombrada

págs. 14 e 15

Ela rezava para Santo Antônio porque queria que ele a ajudasse a se casar.
Manuela Camile dos Santos Lopes
EM Irmã Dulce
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págs. 15 e 16

Porque ele tinha a intenção de sair e entregar a flor para que ela se casasse com ele.

Não se trata de um personagem da história. É o narrador, aquele que conta
a história e fala com os leitores, explicando a situação.

Aqui espera-se uma resposta pessoal,
mas que faça referência às informações
que constam do quadro com a biografia da autora. Além disso, a turma deve
perceber que há contos de assombração
que não têm a intenção de assustar tanto,
parecem até ajudar o leitor a lidar com o
medo e a questionar valores da cultura.
Durante a atividade, circule pela sala
e faça anotações sobre a interação entre
os alunos: quem fala, que perguntas eles
sentem mais dificuldade em responder.
Esse registro ajuda a definir a evolução
da competência leitora da turma.

pág. 16
2C Leitura colaborativa do conto
Da Marimonda, a mãe da mata,
não se deve falar

Primeira parada
• Quem será a assombração? E o
assombrado?
Segunda parada
Mais uma vez, faça uma pausa para
perguntas:
• E então, você continua com a
mesma suposição de antes sobre
quem será a assombração?
• O que é um mau sinal, segundo
dona Joana? Localize no texto essa
informação e leia. Os alunos devem
descobrir que mau sinal é o rio estar
seco.

Terceira parada
• Quem é Marimonda? O que faz?
Como será essa personagem? Ela é
uma protetora da natureza. É possível
que a comparem com a caipora ou a
descrevam como um ser fantástico.

2º BIMESTRE

19

pág. 17
Quarta parada
• Qual foi a reação do cão Canijo
ao ver o dono? Localize no texto as
palavras que a autora utiliza para
evidenciar a reação do cãozinho.
• Quem será que vai aparecer? É
a assombração? Justifique. Aqui, os
alunos devem supor que pode ser a assombração por causa da reação do cão.

Tainara Araújo Silva
EM Lagoa do Abaeté
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pág. 18

Homem velhinho que conversa como se fosse vivo.
Moça normal que aparece e dança num baile.
Não há assombração.

Mulher bonita que aparece de repente.

assombração

assombrado

A assombração pode aparecer como pessoa normal, que volta para viver ou
fazer algo que não fez em vida ou para ajudar ou castigar alguém por uma
determinada atitude.

Organize a turma em roda para que
todos comentem como foi a experiência
de leitura em família. Aproveite para fechar essa roda com a leitura de mais um
conto de assombração presente num
dos livros do acervo. É possível, também, retomar os textos do caderno para
selecionar um conto para reler.
Importante: dependendo da turma, a
atividade de leitura e análise dos personagens se estenderá por mais de uma
aula. Incentive todos a comentar sobre
os sentimentos provocados pela leitura.
Os autores utilizam recursos para
provocar medo e, aqui, os alunos podem citar alguns. Esses recursos serão
discutidos adiante.

Eliabe Batista dos Santos
EM Educador Paulo Freire
2º BIMESTRE

21

págs. 19 e 20
2D Leitura colaborativa do conto
Maria Angula

Primeira parada
Interrompa a leitura e pergunte:
• O que vocês estão achando de
Maria Angula? Suas atitudes confirmam a personalidade anunciada no início do texto? Por quê? Os
estudantes devem responder que sim,
as atitudes de Maria Angula confirmam
sua personalidade. Eles devem citar as
características da personagem. Se isso
não ocorrer, pergunte primeiro quais
são as características de Maria Angula.
• Este é um conto de assombração?
Haverá um personagem assustador? É provável que os alunos digam
que até o momento não dá para saber,
mas que deve ser porque o trabalho
em sala de aula é sobre isso.

Segunda parada
• Por que Maria Angula diz sempre
a mesma coisa: “Mas isso eu já sabia!”? Porque quer fingir que sabe mais
do que sabe e porque não costuma agradecer os favores que a amiga lhe faz – é
uma marca de sua personalidade.
• O que será que vai acontecer? Justifique suas ideias. Alguns devem inferir
que algo diferente vai acontecer agora.

22
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págs. 20 e 21

Terceira parada
• Neste trecho, dona Mercedes dá
uma orientação diferente das anteriores. Qual é a diferença? Por
que você imagina que ela fez isso?
Qual o plano dela? Nesta parte, eles
devem comentar que a receita dada é
incomum e inferir que o plano da vizinha
é se vingar da moça.
• E então, você está com medo? O
que será que vai acontecer agora?
A turma deverá levantar suposições sobre a aparição da assombração.

Espera-se que os alunos concordem
com a afirmação e também digam que
Maria Angula foi castigada porque era
mal agradecida, porque mexeu no morto e porque era arrogante ao não assumir seu desconhecimento em relação
ao que perguntava.
Este conto pode causar uma boa
discussão sobre o papel da mulher e
do homem e sobre o lugar da literatura
popular na formação de valores éticos
e morais de uma sociedade. A ideia não
é negar o lugar da literatura no imaginário das pessoas, mas propor uma breve
reflexão crítica que permita aos alunos
pensar na realidade com base na ficção, assim como comparar a época em
que esses contos se originaram com os
dias de hoje. Por mais que não saibamos a data precisa de criação, esse é
um conto de tradição oral, o que nos
faz supor que é antigo, pois é baseado
no relato de uma mulher de mais de 70
anos, ou seja, representa uma cultura
e uma época em que as preocupações
eram diferentes das de hoje.
2º BIMESTRE
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Assombração volta para
realizar um desejo que
em vida foi proibido.

No vilarejo
e cemitério.

Não é uma assombração,
a autora brinca de
assombrar.

Na igreja.

Assombração vem
proteger a natureza
(rio e árvores).

Na floresta.

Assombração volta
para resgatar o que
lhe foi roubado.

No vilarejo, na casa
da assombrada.

pág. 21

Organize os alunos em roda para
que apresentem a pesquisa realizada.
Faça perguntas que levem à generalização das informações científicas para as
situações em que sentimos medo. Da
mesma forma, eles devem relacionar essas situações aos contos. É interessante
chamar a atenção para o fato de que não
há uma única forma de sentir medo, nem
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um único motivo para despertar esse
sentimento, ou seja, talvez alguns contos tenham despertado medo em alguns
estudantes – e em outros, não. No mesmo conto, diferentes passagens podem
ser geradoras de medo. É importante
conversar tendo a pesquisa como base,
pois medo todo mundo sente, mas cada
qual a seu modo e por suas razões.

ASSOMBRA-AÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 22 e 23

Samala Carina Borges dos Santos
EM Xavier Marques

2E Leitura em trios com estudo
das características do conto

2º BIMESTRE
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pág. 23

X

Na manhã seguinte; mas agora; mas quando chegou a madrugada
e já era tarde da noite.

Os alunos devem entender que a assombração não aparece para os leitores. Sabe-se que é um fantasma, mas
ele não assusta. O hóspede fica sabendo que é um fantasma horas depois do
suposto aparecimento. A assombração
é um parente do dono do castelo, que
parece conviver normalmente com ela.
O título já diz que essa não é uma assombração que impõe medo, quando
fala que é um fantasma da sorte.
Aproveite e faça um cartaz com essas
palavras. Você pode indicar que em outros momentos os alunos pesquisem os
textos e encontrem outros organizadores
textuais para completar a lista. Essa lista
deve ser afixada na sala, pois será utilizada nas próximas etapas para a reescrita.

pág. 23

V

F

V

F

V

V

2F Aprofundando os conhecimentos
sobre contos de assombração

Larissa Cerqueira dos Santos
EM Educador Paulo Freire
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pág. 24

ETAPA 3 – Produção coletiva
(reescrita) de um conto
de assombração – ditado
ao professor
Nesta etapa, os alunos iniciarão as
atividades de produção com tarefas
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.
Cabe a você garantir a reflexão sobre
a forma mais adequada de dizer, sem
textualizar por ele, mas oferecendo
possibilidades de melhora.
Considerando que os alunos estão
aprendendo a textualizar, é preciso
investir nas produções coletivas para

que todos conheçam procedimentos
de escritor, como planejar o texto a ser
escrito, reler um trecho para continuar
escrevendo, conferir se falta informação, se determinado cenário pode ser
mais bem caracterizado etc. A construção dessa competência passa pela
frequente situação de produzir textos
com apoio e modelização de um escritor proficiente, que neste caso é você.
Assim, nem todos os textos produzidos serão publicados ao final do trabalho. O livro pode 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. Por isso,

o número de produções propostas ao
longo da sequência não está atrelado
ao total de textos publicados.
A atividade colaborativa de produção
de textos cria condições para que a
aprendizagem aconteça. Como explica
o manual de formação do programa
Além das letras, por meio dela é possível dominar procedimentos e capacidades de escrita como:
• Recorrer a materiais escritos para
buscar informações sobre o conteúdo
que está escrevendo.
• Reler durante a produção aquilo que
já escreveu.
• Escrever rascunhos e fazer modificações.
• Submeter o texto à consideração de
um ou mais leitores.
Os alunos 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.
Pesquisa
Oriente uma pesquisa sobre a Ilha
do Medo e, se necessário, retome o
conceito de ilha para aqueles que não
conhecem. Quando os alunos retornarem com os relatos, realize a leitura do
texto de modo a completar as informações apresentadas por eles.
Depois de finalizada a etapa, proponha que em duplas eles releiam os
contos, conversem mais sobre o que
compreenderam, avaliem o que mais
gostaram e o que menos interessou.
2º BIMESTRE
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Comunidade escolar.

Biblioteca da escola (ou do bairro).

Contos de assombração.

• 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 (adjetivos, organizadores textuais).
• A linguagem do texto que será reescrito.

• Garoa fina, escuridão e silêncio; uivo do cão.
• Leôncio vê Marina desaparecer.
• Volta para o hotel em meio à friagem.
• Dia seguinte: Leôncio ansioso.
• Chega antes para o encontro, em frente à igreja.
• Espera e Marina não vem, fica preocupado.
• Leôncio decide descobrir o que pode ter acontecido com Marina.
• Manhã seguinte sai perguntando pela moça.
• Ninguém sabe informar, o que é estranho numa cidade pequena.
• Leôncio, intrigado, volta para o hotel muito desanimado, encontra o velho
empregado do hotel.
• O homem estranho afirma ter conhecido uma moça como Marina, que está
morta e conta a história da moça.
• Leôncio não acredita, acha absurda.
• O velho insiste na afirmação de que a moça está morta e oferece-se para
levar o rapaz ao cemitério.
• Ambos vão ao cemitério e Leôncio tem dúvidas sobre o que faz.
• No cemitério o velho despede-se explicando onde fica a cova da moça e
Leôncio entra sozinho.
• Leôncio encontra o túmulo indicado.

pág. 26
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3A Planejamento do texto
a ser produzido coletivamente
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 como introduzir e caracterizar a assombração, como encadear
os fatos criando um certo suspense, por
exemplo, e sobre a situação de comunicação planejada (quem serão os leitores
do livro, onde o texto circulará etc.).
Releia os trechos destacados em azul
no conto O baile do caixeiro-viajante para
que os alunos relembrem os acontecimentos. Liste-os, discutindo a ordem em
que vão aparecer na produção. Considere sempre as sugestões dos alunos, mas
ajude-os a encadear os episódios, questionando quando faltarem informações ou
houver alguma incoerência e solicitando
complementações quando necessário.
Numa hipótese em que os alunos não
comentem sobre o estado em que Leôncio volta para o hotel, após procurar por
Marina na cidade e não expliquem por
que ele acha estranho a moça ser desconhecida numa cidade pequena, é preciso
questioná-los:
• O que o autor quis dizer com a expressão “estranhamente ninguém sabia dizer quem era ela”?
• Será que é importante explicar por
que é impossível uma moça não ser
conhecida numa cidade pequena?
• Isso é importante para o texto ficar
mais claro, de modo que os nossos
leitores compreendam por que Leôncio estava achando estranho?
Essa lista deve orientar as próximas
atividades de reconto e de reescrita
do texto.

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 o estivessem
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lendo 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.
Para alunos com escrita não
alfabética
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 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 não fazem uso
de recursos típicos da linguagem oral
(como aí, daí etc.) e se consideram a
ordem dos acontecimentos. Caso isso
não aconteça, releia um trecho do conto
para dar pistas sobre a linguagem. Por
exemplo, se o aluno reconta “Daí, quando o marido procurou por Maria Angula”, 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.

reconto

Além da situação proposta nesta atividade, segundo escreve Kátia 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?’”.
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3C Reescrita do conto (ditado ao
professor) com revisão processual
Esta atividade deve ser realizada em
mais de uma aula, tanto 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 data
show 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 contribuem 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,
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? Veja como Angela Lago
e Heloisa Prieto fazem isso.”; “O texto
está de acordo com o que planejamos?
Vamos mudar o planejamento ou vamos
segui-lo?”; “Até esse momento, o leitor
vai entender o que queremos dizer?”; e
“Que outras palavras utilizaremos para
detalhar melhor essa parte, para deixar
a cena mais apavorante?”.
2º BIMESTRE
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revisão processual

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; e 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.

Considere a situação em que os
alunos iniciam vários parágrafos usando um mesmo articulador textual, por
exemplo, nesse momento. Uma boa
intervenção é listar, com base nos estudos realizados anteriormente, outras
possibilidades de articuladores: no mesmo instante, naquela hora, naquele dia.
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3D Revisão coletiva do texto
(depois de produzida a primeira
versão)
Os alunos devem 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 proble-

ma merecerá mais atenção. Alguns aspectos que podem ser observados:
• Dá para perceber alguma incoerência
no texto por falta de informação?
• Existem trechos que podem ser mais
bem escritos?
• A assombração foi bem caracterizada?
• Aparecem expressões que contribuem
para trazer o clima assustador?
• Há repetição ou uso inadequado de
palavras no texto?
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 ao professor,
retomando os encaminhamentos propostos nesta etapa, de forma que os
alunos apropriem-se 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 Maria Angula, que oferece
um bom encadeamento de ideias e
apresenta fatos marcantes e interessantes para a textualização.

ETAPA 4 – Produção em duplas com
planejamento coletivo
Nesta etapa, o trabalho de produção
será proposto nas duplas. Portanto, será
necessário planejar os agrupamentos
considerando os saberes dos alunos.
Para organizar as duplas, leve em
conta os registros e as observações a
respeito da capacidade de como os alunos estão produzindo textos, agrupando
aqueles que já textualizam com marcas

da linguagem escrita com aqueles que
ainda não produzem ou fazem com marcas de oralidade, visto que, no caso dos
contos de assombração selecionados
para esta sequência didática, o registro
deve garantir a linguagem literária, exceto nas falas de personagem.
Quando nos referimos aos alunos que
já produzem com marcas da linguagem
escrita, estamos falando daqueles que
já fazem uso, por exemplo, de organiza-

dores temporais (naquele tempo, depois
disso, contudo etc.) e já sabem descrever detalhadamente, que fazem uso de
adjetivação (preferem dizer “fria garoa”
do que simplesmente garoa etc.).
Combine o que caberá a cada um da
dupla, considerando que o escriba será
o que já textualiza com marcas da linguagem e o ditante aquele que ainda não
produz autonomamente ou o faz com
muitas marcas de oralidade.
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• Apresentação de Maria Angula.
• Após o casamento, o marido pede que Maria Angula faça sopa de pão com
miúdos.
• Maria Angula tenta fazer, se queima e lembra-se da vizinha.
• Vai até a casa da vizinha e diz: “Dona Mercedes…”
• A vizinha explica como fazer o prato e Maria Angula diz: “Só isso...”
• O marido pede ensopado de batatas com toicinho.

Importante: para o trabalho com
produção de textos (reescrita), recomendamos que você organize um
envelope para cada aluno guardar suas
produções, ao longo da sequência, de
modo que possa voltar a elas quando
necessário – por exemplo, nas revisões
coletivas e em duplas. É interessante
propor que cada aluno personalize seu
envelope considerando a temática da
sequência didática.

• Maria recebe a receita e diz...
• Nas outras manhãs, Maria Angula recebe a receita de arroz com carneiro e
dobradinha e assim que conseguia a receita respondia da mesma forma.
• Dona Mercedes resolve dar uma lição na moça e passa a receita de caldo de
tripas e bucho.
• Explicação detalhada do como fazer (retirar as tripas e o estômago, lavar e
cozinhar).
• Maria Angula recebe a receita e dá a mesma resposta, saindo para fazê-la.

2ª parte
• Maria Angula vai ao cemitério e espera o defunto mais fresquinho.
• Sozinha, retira a terra do túmulo e com medo pega o facão, retirando as tripas
e o estômago do morto.
• Volta para casa e faz o jantar que o marido come com prazer.
• À noite, Maria Angula ouve passos na escada, andando com dificuldade.
• Ela ouve uma voz que pede que ela devolva as tripas e o estômago.
• A moça grita e fica paralisada, senta muda na cama.
• O morto avança, abre a porta e faz novo pedido.
• Aterrorizada, Maria Angula cobre-se e ouve novo pedido do morto.
• No outro dia, quando o marido acorda, não vê mais a esposa.

4A Retomada do conto lido
e planejamento coletivo
da reescrita em duplas
Nesta atividade, siga as orientações
propostas na atividade 3A. A recuperação do conto deve acontecer em duas
etapas, uma para cada parte do texto,
em que você acompanha as mesmas

orientações da etapa 3, porém considerando o trabalho em duplas. Na primeira etapa, trabalhe o trecho que vai do
início até a parte em que Maria Angula
recebe a receita macabra, resgatando
os acontecimentos. Na sequência, realize o reconto e a textualização do mesmo trecho, também seguindo os enca-

minhamentos propostos na etapa 3.
Em outro dia, releia o trecho restante do conto Maria Angula (sugerido
para a reescrita em dupla) e proceda à
elaboração coletiva da lista de acontecimentos da segunda parte do conto,
conforme os encaminhamentos propostos na atividade 3A.
2º BIMESTRE
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4B Reconto do texto nas duplas
após o planejamento
Nesta atividade, recupere os encaminhamentos propostos na atividade
3B. Além disso, cada dupla deve se
preparar para recontar coletivamente
determinados acontecimentos, sendo
interessante que mais de uma dupla
reconte o mesmo trecho. Assim, ficará
fácil comparar as diferentes possibilidades apresentadas, buscando sempre a
forma mais próxima do texto literário.

Lembre-se de que essa proximidade
não se refere a uma cópia fiel do texto
fonte e sim ao uso dos recursos linguísticos empregados pelo autor. O reconto e
a reescrita não devem ser um exercício
de memorização do texto.
É natural que durante o reconto
aconteçam quebras nas relações de
causalidade e na sequência temporal.
Fique atento e recupere com os alunos
os eixos de sentido do texto por meio
de questões, provocando a reflexão e a

compreensão do texto.
Por exemplo: o aluno diz que Maria
Angula pediu a receita do caldo de tripas
e bucho e não conta a receita fornecida
pela vizinha, passando ao acontecimento do cemitério. A quebra da descrição
da receita, neste caso, provocará uma
incoerência no texto, visto que a informação detalhada que contém a expressão
“tripas e estômago de um defunto bem
fresquinho” é fundamental para dar continuidade ao texto.
Neste caso, você poderá recorrer à
lista de acontecimentos ou questionar
a turma sobre esta informação: “Mas e
a receita da dona Mercedes? Não seria
importante? Pode ser qualquer defunto?”.

Certifique-se de que o texto que
está sendo reescrito foi compreendido
pelos alunos. Problemas como o 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 melhor dos procedimentos e capacidades 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 pode fazer uma
parte da reescrita como ditado ao professor, ou seja, coletivamente.

Mariane Lima Carvalho Santos
EM Educador Paulo Freire
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4C Produção em duplas,
com revisão processual
Cada dupla deve 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
assumir a posição de observador. É
fundamental que os alunos com questões relacionadas à compreensão do
sistema de escrita compreendam 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.

32

LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO

ASSOMBRA-AÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 27

4D Revisão coletiva do texto
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 deles para a revisão coletiva considerando o problema que aparece com
maior frequência nos textos lidos.
Importante! Os problemas que devem ser focados nessa atividade 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 de informações e a
articulação das mesmas no texto são
aspectos fundamentais para o leitor
compreender o texto e por isso serão
priorizados 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 a revisão em duplas.
Transcreva o trecho a ser revisado
sem erros de ortografia e outras questões que não serão tratadas nesse momento. Essa transcrição é importante
porque possibilita que os alunos fiquem
atentos aos aspectos tratados nessa
revisão e discutam sobre eles.
A revisão, propriamente dita, será
realizada em duas partes. Primeiro, no
coletivo, com foco em um problema.
Depois, nas duplas, podendo ser realizada em outro trecho do texto ou em
um outro texto que contenha o mesmo
problema.
Leia a seguir análise de um exemplo
com base em uma reescrita do texto
A rosa assombrada, de Angela Lago,
realizada pela aluna Gabriela.

Trecho do texto da aluna Gabriela (original)
– Você vai se cazar com um omem que te der uma rosa. Na porta da igreja.
Depois de dizer isso, ele foi corendo para o semitério do lado da igreja e
pegou uma roza de um tumulo e só depois da moça ter saído da igreja, que
o sacristão percebeu que o túmulo era da mãe dela.
A moça foi até lá corendo e gritol:
– Mãe!
Esse grito não queria dizer nada mas o sacritão achou que a moça tinha
visto o espirito da mãe.

Neste trecho, a aluna omite várias informações, o que causa problemas de
compreensão:
• Uso do referente “depois de dizer isso
ele foi correndo” é uma falha mais simples, mas como o nome sacristão está
longe fica difícil entender.
• “A moça foi até lá correndo e gritou.”
Antes desse trecho, há a omissão da informação de que o sacristão, que está
esperando na porta da igreja, estende
a flor para a moça, que se emociona e
grita. Como está, parece que a moça
de fato viu a mãe, o que causa uma incoerência no texto.

• Há ainda a omissão da informação de
que havia neblina, o que pode justificar
o frio sentido pelo sacristão. Contudo,
essa falha não prejudica profundamente
o texto como os dois exemplos acima.
Com base nessa análise, é possível
pensar que na leitura do texto pode não
ter ficado claro para a aluna o que a
autora quis dizer com a frase “era só
uma exclamação”, pois nesse pedaço a
autora nos dá uma pista de que a moça
grita “mãe” porque fica emocionada ao
se realizar o que ouviu na igreja.
Para resolver esse problema, você
pode elaborar perguntas para os alu-

nos responderem: “Aonde a moça foi?
Foi ao cemitério?”; “Por que estava
correndo?”; “Por que grita? Ela estava
vendo a mãe?”; “Se não era pelo motivo de estar vendo a mãe, por que
gritou?”; e “No texto que estamos analisando, está claro para quem lê que
a moça viu o sacristão com a flor na
porta da igreja?”.
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
no momento.
2º BIMESTRE
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Cartaz para a revisão
– Você vai se casar com um homem que te der uma rosa. Na porta da igreja. Depois de dizer isso, ele foi correndo para o cemitério do lado da igreja
e pegou uma rosa de um túmulo e só depois de a moça ter saído da igreja
que o sacristão percebeu que o túmulo era da mãe dela.
A moça foi até lá correndo e gritou:
– Mãe!
Esse grito não queria dizer nada, mas o sacristão achou que a moça tinha
visto o espírito da mãe.

Com base nessas perguntas, as informações que complementam o texto
devem ser escritas ao lado do texto,
à medida que os questionamentos vão
sendo resolvidos, de forma que os alunos visualizem tudo. Depois, passe o
trecho a limpo em outra folha.
Ao passar o texto a limpo, problemas de pontuação e de articulação das
partes do texto costumam surgir. Eles
podem ser resolvidos, mas sem muito
destaque, pois o foco da revisão agora
é a falta de informação (coerência). Por
isso, na hora da transcrição do texto,
é possível tanto solicitar que os alunos
falem a pontuação quanto simplesmente colocá-la e, num outro momento de
revisão, priorizar essa questão.

Há evidências de que os alunos
aprendem mais na revisão quando um
aspecto é enfocado de cada vez. Trata-se de uma aprendizagem tanto de
conceitos quanto de procedimentos,
do ir e vir no texto, revisando-o sempre.
Nesse processo, os alunos aprendem a analisar o texto pela releitura,
destacando informações pouco claras
e pensando em soluções possíveis.
Aprendem, ainda, como anotar de forma a recuperar posteriormente para
passar a limpo.
Note que os problemas de ortografia não foram objeto desta revisão, mas
devem ser anotados para um trabalho
posterior, como está proposto no bloco Análise e reflexão sobre a língua.

• Vídeo sobre 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

frequente). Neste caso, sua intervenção no coletivo poderá ser a de comparar esta 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 procedimento 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 reescrevendo o texto.
Importante: para a publicação, nas
revisões finais o texto deve ficar livre
de erros. Portanto, os alunos têm de
proceder à revisão de outros aspectos
(como a ortografia), seguindo sua indicação e considerando o roteiro sugerido na próxima atividade.

quer saber mais?
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4E Revisão em duplas
Esta atividade está diretamente
ligada à revisão coletiva. Você deve
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, nas duplas a
tarefa será a mesma. Por exemplo, ao
produzir a reescrita, os alunos iniciam
os parágrafos usando um mesmo articulador (a palavra depois costuma ser
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4F Revisão final
Os critérios apontados no roteiro
são sugestões de análise do texto. Não
é necessário que a revisão seja feita
levando em conta todas as categorias.
Selecione um aspecto e oriente a reelaboração do trecho que foi avaliado.
Por isso, 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 o texto revisado junto com o original.
Importante: a produção e a revisão
nas duplas devem ser feitas mais de
uma vez, repetindo as 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.

ETAPA 5 – Produção do livro de
contos de assombração
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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. Selecione
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 que fala sobre assombração pode ter uma capa com foto de
noite, com imagens de cemitérios etc.
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.
2º BIMESTRE
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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
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com o gênero e com a situação de circulação da publicação. As cores escolhidas
para as ilustrações, por exemplo, ajudarão a garantir um clima de assombração,
desconhecido. 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.

Kauan Oliveira dos Santos
EM Parque São Cristóvão
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5C Produção das ilustrações e
organização dos textos com base
no projeto editorial

Consulte o cartaz e relembre com
a turma os combinados produzidos na
atividade anterior. Os contos podem
ser digitados pelos próprios alunos,

caso a escola tenha computadores
para a realização dessa tarefa. Combine com o grupo como fazer os convites para o lançamento do livro.

pág. 30
ETAPA 6 – Lançamento do
livro e avaliação do trabalho
6A Organização do evento
de lançamento do livro
Para esse dia, você pode preparar
com a turma 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. 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.

pág. 30

6B Avaliação do trabalho
Oriente a turma a comentar sobre o
que todos 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.
• Passou a escolher contos de assombração quando compra ou quando retira
livros na biblioteca?
2º BIMESTRE
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sarau de leitura de poemas
pág. 31
como considerar a rima, a diagramação e a pontuação.
• Familiarizem-se com alguns poemas da
literatura nacional, ampliando o repertório de poetas conhecidos.
• Conheçam um sarau: como se organiza, quem dele participa, o que nele circula, qual a ambientação possível.
• Organizem um sarau literário na escola.
• Leiam fluentemente textos poéticos,
preparando-se para apresentação em
evento público.

TEMPO ESTIMADO
• 16 aulas.

PRODUTO FINAL

• Sarau literário na escola, envolvendo
as turmas de outros anos, pais e professores.

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Apreciem textos literários, no gênero
poema, explicitando critérios de apreciação, percebendo relações de intertextualidade e conexões com outros discursos.
• Reconheçam alguns recursos poéticos, como rima, metáfora e repetição,
de modo a considerá-los na leitura
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compreensiva dos poemas.
• Ouçam, leiam e compreendam poemas
apoiados nos conhecimentos prévios,
nas informações sobre o autor e no estudo das características do gênero.
• Desenvolvam e ampliem os comportamentos leitores em relação ao compartilhamento de impressões sobre os
materiais lidos.
• Utilizem procedimentos de leitura,

Esta sequência didática tem por finalidade ampliar a capacidade leitora
dos alunos, por meio da apreciação de
poemas, contribuindo para o desenvolvimento da fluência leitora. A proposta
prevê a apreciação de poemas variados que serão conhecidos tanto pela
leitura em voz alta do professor quanto
pela leitura de forma colaborativa. Nesta sequência, o gênero e a finalidade
de leitura são diferentes – o que trará
desafios diversos para os alunos.
No trabalho com formação de leitores, é fundamental que, além da diversidade de gêneros e textos, os alunos
possam conhecer diferentes finalidades de leitura de modo a compreender
que para cada uma dessas situações
há um conjunto de ações próprias relacionadas ao que se lê, para quem, em
que situação etc.
O estudo das principais características do poema ocorrerá de forma a

SARAU DE LEITURA DE POEMAS - CADERNO DO PROFESSOR

garantir a compreensão do texto, articulada às atividades do bloco de análise e reflexão sobre a língua, em que
serão estudadas de marcas do gênero
e outros conteúdos, como pontuação e
ortografia.
Esta sequência prevê como produto
final a realização de um sarau literário
na escola, envolvendo as outras turmas, pais e professores. Por isso, uma
das etapas vai garantir uma reflexão
sobre essa situação comunicativa para
que os alunos planejem e realizem um
sarau literário.
Sabemos que, para que os alunos
desenvolvam e ampliem a fluência leitora, aqui entendida como leitura compreensiva, é preciso que as atividades
se organizem em torno de um objetivo
comunicativo e didático. Além disso, é
fundamental que o aprendiz desenvolva
a automação na leitura, o que favorece
o reconhecimento de trechos cada vez
maiores do texto no ato de ler.
Nesse sentido, o sarau literário,
que é uma atividade já desenvolvida
por algumas escolas de Salvador, foi
o evento comunicativo escolhido para
esta sequência, com o intuito de dar
um novo sentido ao ato de ler e reler
um mesmo texto.
É importante deixar claro para os
alunos que eles não precisarão se fantasiar para ler e que o objetivo deste
trabalho não é a simples memorização, pois, assim como acontece em
diversos saraus, no momento da apresentação eles terão o texto em mãos
como referência.
Os poemas da sequência abordarão
duas temáticas: memória/lembranças
e questões sociais. Foram selecionados poemas de autores consagrados
tanto pela importância que suas obras
têm na literatura quanto pelo fato de
trazerem de forma bela e emocionada
questões da vida cotidiana e da história
do tempo em que foram criados.
Alguns textos apresentam uma
linguagem que não é próxima da realidade dos alunos.Portanto, ler e compreender esses poemas exigirá a cola-

boração de um leitor mais experiente
e, ao mesmo tempo, permitirá inúmeras aprendizagens.
Como diz a apresentação do livro
Os cem melhores poemas brasileiros
do século (Ed. Objetiva, Rio de Janeiro), “ler e reler um poema canônico é

aperfeiçoar o nível de alfabetização.
Alfabetização em todos os sentidos: no
sentido da compreensão das palavras,
dos discursos e das verdades; no sentido da compreensão da vida humana e
suas diferenças; e no sentido de uma
educação progressiva da sensibilidade”.

quadro de organização da sequência
Etapas

1

2

Apresentação da
proposta de trabalho

Leitura de poemas
relacionados à memória
e à lembrança

Atividades
1A Roda de conversa e apresentação
da sequência didática
1B Leitura colaborativa do poema Guardar
e preenchimento da ficha dos títulos lidos
2A Leitura colaborativa e estudo do poema
Meus oito anos
2B Leitura colaborativa do poema Meio-dia
2C Roda de leitura
2D Leitura individual de poema

3

4

Leitura de poemas
relacionados a questões
sociais
Estudo e planejamento
do sarau

3A Leitura colaborativa do poema Navio negreiro
3B Leitura colaborativa de poemas para comparar
3C Leitura colaborativa do poema Mundos
4A Conhecendo o evento comunicativo sarau
4B Planejamento do sarau Guardar
5A Escolha de poemas e preparação da leitura
5B Preparando a leitura

5

Seleção e estudo dos
poemas

5C Preparando a leitura II
5D Ensaio em trios
5E Ensaio geral

6

Apresentação de leituras no sarau

6A Sarau literário
6B Roda de avaliação

ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE
O GÊNERO A SER ESTUDADO
O poema é um gênero textual que
pode ser explicado como uma obra literária organizada em versos ou prosa em
que há poesia. Ele pode, também, articu-

lar elementos visuais à linguagem verbal,
não necessariamente prendendo-se a regras fixas como métrica ou rimas.
É muito comum que as pessoas se
perguntem sobre a relação entre poesia
e poema, o que define cada um. Embora
possamos dizer coisas como “escrevi
2º BIMESTRE
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uma poesia hoje”, o termo poesia deve
ser utilizado de modo mais genérico,
abstrato, do que o termo poema.
Afinal, eles não são sinônimos. Poema é uma unidade textual, um gênero.
Poesia é a arte, a subjetividade, o conjunto da obra. A arte de manusear a
linguagem, sugerir imagens e emoções
combinando sons e sentidos. A palavra
na poesia não tem tempo, pode ser livre
de regras e é utilizada de acordo com a
intenção do poeta.
Embora muitos alunos já sejam leitores
autônomos, é importante preparar e realizar as leituras dos poemas em voz alta.
Ao ouvir você, eles terão uma referência
de leitor e aprenderão mais sobre a ênfase interpretativa, seja pela pontuação
ou pela entonação de uma palavra mais
significativa, seja pela emoção provocada
pela leitura. É necessário que eles compreendam que, dependendo do gênero, a

leitura muda, ou seja, não há apenas uma
forma de ler. Além disso, garanta momentos em que realizem as leituras em duplas e individualmente. Só assim vão compreender como dar atenção a uma rima e
refletir sobre a entonação que pretendem
dar para provocar o ouvinte.
Sabe-se que o desenvolvimento de
capacidades de leitura, compreensão,
apreciação e réplica começa antes mesmo de o aluno ler com autonomia, por
meio da leitura do professor. Da mesma
forma, a construção colaborativa dos
sentidos, a socialização das respostas e
o caminho para encontrá-las continuam
a se desenvolver depois que a criança
se torna leitora.

colegas que já sabem ler. Ao circular
pelas duplas, você, ou o aluno leitor,
pode ler trechos, indicar a parte que está
sendo lida, solicitar que o colega localize determinada informação necessária
para responder a uma questão. Incentive
todos a expor suas ideias e valorize a
participação para que ganhem segurança. Muitas vezes, a explicitação de dúvidas ou de uma resposta supostamente
inadequada leva a reflexões que podem
ampliar a compreensão do texto.

Para alunos com escrita não
alfabética
Auxilie os estudantes que ainda não
estão alfabetizados agrupando-os com

Questione os estudantes e participe
ativamente da discussão: demonstre interesse, surpresa, discordância ou aceitação em relação às descobertas dos
alunos, acolhendo interpretações que
possam ser validadas pelo texto, devolvendo para o grupo questões que ampliem a discussão ou problematizando
determinada suposição.

alunos sobre poemas e saraus.
Explique que sarau é um evento
comunicativo, assim como seminário,
mesa-redonda etc. Nos saraus circulam
textos: poemas e músicas, geralmente
lidos, cantados ou declamados para outras pessoas. Comente, também, que
nesta sequência eles organizarão um
sarau na escola e mostre à turma um
cartaz com as etapas do trabalho.
O nome sarau vem do latim seranus
e do galego serao. Trata-se de uma manifestação cultural artística com grande

variedade de estilos: a música, a dança,
as artes plásticas e dramáticas, a literatura. Neste último caso, as pessoas
podem ler ou declamar poemas, ler ou
contar histórias: é o sarau literário.
Hoje em dia, os saraus têm ocupado
grandes espaços nas agendas culturais
das cidades, sendo também um lugar
de manifestação popular artística, em
especial nas periferias das metrópoles.
Um sarau pode assumir o formato de
slam, que é uma competição em que
poetas leem ou recitam um trabalho de
sua autoria. A plateia julga a performance e esses eventos ocorrem geralmente ao cair da noite, na rua, ou em praça
pública. Os slams são geralmente destinados ao público adulto.
Prepare um cartaz com as etapas
da sequência indicando o período de
realização do trabalho ao longo do bimestre. Além disso, mencione a data
prevista para o sarau.

pág. 32

ETAPA 1 – Apresentação
da proposta de trabalho
1A Roda de conversa e
apresentação da sequência
didática
Anote o que os alunos disserem e
encaminhe a conversa, aceitando as
colocações sobre o que é e onde ler
poemas, sem a preocupação de definir
completamente o gênero neste momento, pois isso será feito posteriormente.
O importante é verificar os saberes dos
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pág. 32

quer saber mais?
• Vídeos para conhecer os slans
Resistência Salvador (https://goo.gl/
OWK04W), da Guilhermina
(https://goo.gl/RXz2rK) e du Bode
(https://www.youtube.com/watch?v=gQvSH0U-94), acessos em 13/4/2016

pág. 33
1B Leitura colaborativa do poema
Guardar e preenchimento da ficha
dos títulos lidos
Este poema será a inspiração para o
sarau a ser realizado pelos alunos. A ideia
é buscar que sentidos os poemas lidos e
selecionados para o sarau Guardar. Leia
a biografia de Antonio Cícero e o título do
poema. Discuta as questões iniciais com
os alunos anotando no quadro suas suposições e solicitando justificativas. Anote
também os sentidos apresentados para
guardar. Depois, leia o poema completo.
• Por que Antonio Cícero diz que se
declara e declama um poema para
guardá-lo?
É importante que os alunos entendam que, ao declamar para outra pessoa, o poeta entra em contato com o
poema, mostra-o, admira-o e o leitor
repete esse procedimento. Isso pode
ser compreendido como o ato de guardar para o poeta, uma forma de “estar
com o poema”.
Ao longo da conversa, a ideia é brincar com o sentido de guardar, evidenciar
o fato de que muitas vezes guardamos
(na memória) um verso, uma quadrinha
ou um poema, por algum motivo espe2º BIMESTRE
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cial. Aproveite para contar aos alunos
um poema que marcou você. Ao final da
sequência, como foi dito, o sarau terá
como sugestão o tema Guardar, para que
os alunos mostrem o que os poemas que
escolheram para ler guardam.

Oriente a turma a registrar no caderno o título dos poemas numa tabela como esta:

Poema

Autor

Guardar

Antonio Cícero

págs. 33 e 34

ETAPA 2 – Leitura de poemas
relacionados à memória e
à lembrança
2A Leitura colaborativa e estudo
do poema Meus oito anos

Lian Freitas de Jesus
EM Lagoa do Abaeté
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pág. 34

pág. 35

Sete estrofes com oito versos cada uma. No total, 56 versos.

• Sobre o que o poema fala? Explique
como percebeu. Espera-se que os alunos digam que o poema fala da saudade
que o poeta tem de sua infância e tudo o
que a envolveu. É possível perceber isso
pelos marcadores de tempo: verbos no
passado, a expressão “naquele tempo”,
a frase “aurora da minha vida”.
• Quem está contando a história
nesse poema? Os alunos devem entender que o narrador é um adulto, que
lembra de sua infância. Ajude-os com
outras perguntas como: “É uma criança?”; e “Por que você pensou isso?”.
Sempre solicite justificativa, para que

os alunos com mais dificuldade de leitura compreendam que há uma relação
entre as suposições e as explicações
que estão no texto.
• O que o autor quer dizer com a expressão “aurora da minha vida”? A
expressão é um sinônimo para o tempo
em que o poeta era criança, o início de
sua vida. E ele faz isso comparando a
infância com o nascer do sol. Aqui cabe
uma reflexão sobre o uso de metáforas.
Elas são figuras de linguagem que unem
palavras cujos sentidos não se conectam literalmente, mas que (ao se juntar)
criam justamente um novo sentido.

quer saber mais?
pág. 35
• Filme Meus oito anos, de Humberto
Mauro, no YouTube (https://goo.gl/
jcIzdR), acesso em 13/4/2016
2º BIMESTRE
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págs. 35 e 36

2B Leitura colaborativa do poema
Meio-dia
• Como você imagina ser o lugar
citado no poema de Olavo Bilac?
O local do poema pode ser associado
com um campo, um local de trabalho
na roça.
• Que partes do texto justificam
suas ideias? Releia. A turma deve
mencionar trechos em que o poeta fala
do mato, do lavrador e das galinhas.

Este é mais um poema marcado
por uma organização fixa, em versos
com rimas marcadas. Há uma contemplação de uma natureza perfeita, que
é uma característica desse momento
da poesia. Há outros poemas do autor
que podem ser lidos com a turma para
a escolha de leituras do sarau.

pág. 36

2C Roda de leitura
Oriente a turma a buscar numa biblioteca livros de poemas. Eles precisam
encontrar poemas parecidos na temática

44

LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO

e na estrutura. Em roda, todos devem
trocar informações sobre o que leram.
Gostaram? Por quê? O que os poemas
escolhidos têm de diferente e de seme-

lhante com os que leram? A roda de leitores é uma das modalidades de leitura
privilegiadas para o desenvolvimento de
comportamentos leitores e ampliação de
critérios de apreciação estética. Registre
que critérios os alunos utilizaram tanto
para selecionar o que leram quanto para
apresentar o livro aos colegas. Uma ideia
de lição de casa é escolher um poema
e preparar uma apresentação em classe.

SARAU DE LEITURA DE POEMAS - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 37 e 38

vidro mole

2D Leitura individual de poema

enseada

cobra mole

Porque as águas do rio dão ideia de transparência, a moleza simboliza as
curvas, o mesmo efeito pode ser imaginado na cobra.

3

• O homem que passa vê a volta
do rio como enseada. Quem será
que vê o rio como cobra de vidro?
É desejável que os alunos infiram que é
um menino.
2º BIMESTRE
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pág. 38

X

X

Esta é uma atividade de avaliação
da leitura, por isso deve ser feita individualmente. O importante é observar e
registrar os saberes e não saberes dos
estudantes.
Há uma primeira pergunta de localização de informação, que é uma das
capacidades mais básicas de leitura,
mas fundamental para construir outras

capacidades. As demais perguntas são
de inferência e generalização/comparação. Essas respostas não estão explícitas no poema e devem ser percebidas
pela compreensão do texto como um
todo. É importante que você registre
as competências leitoras da turma para
que, nas próximas atividades de leitura
colaborativa, seja possível observar as

respostas dos alunos que tiveram mais
dificuldade nesta primeira avaliação e,
assim, ajudá-los a construir sentidos
para os textos.
Uma dica para os que têm mais dificuldade de compreensão é indicar o trecho a ser lido solicitando primeiro que
localize a informação necessária para a
realização da inferência e depois fazer
uma pergunta intermediária que pode
surgir da explicitação da dúvida ou de
uma resposta inadequada que leve a
problemas na compreensão do texto.
Outra possibilidade é solicitar que dois
alunos pensem juntos a resposta. Neste
caso, você precisará observar de perto
para ver como está cada um dos alunos.
Na correção desta atividade, retome
com os alunos a ideia de metáfora, inclusive a partir da citação presente na
biografia do autor, articulando com as
atividades do bloco de análise e reflexão
sobre a língua, que devem ser realizadas
antes desta avaliação.

Sugestão de tabela para registro da avaliação dos alunos

ALUNO

Localiza informação

CARLOS

Antonio Cícero

Realiza inferência e percebe
os implícitos do texto

Realiza generalização e emite
opinião com justificativas

CONCEIÇÃO

ETAPA 3 – Leitura de poemas
relacionados a questões sociais
Agora os alunos terão contato com
alguns poemas que tratam de temas
sociais e políticos.

Você também pode selecionar trechos dos slams sugeridos nos links do
início desta sequência didática e mostrar
alguns poemas que abordam questões
sociais atuais por poetas populares.

pág. 38

3A Leitura colaborativa do poema
Navio negreiro
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pág. 39

Ele viveu na época da escravidão. O transporte de negros já estava proibido.
A data é próxima à promulgação da Lei Áurea, coincide com o ano da Lei do
Ventre Livre, que diz que os filhos de escravizados nascem livres.

Abra a atividade com a leitura do título e as duas perguntas iniciais. Leia
o quadro sobre o autor e prossiga à
leitura colaborativa. Faça uma primeira
leitura do poema na íntegra para apreciação geral e depois retome com as
perguntas propostas.
A leitura pretende aproximar os alunos do conteúdo do poema, levando-os
a apreciar as imagens tanto da beleza
do mar quanto das condições de viagem e da violência dentro do navio.
Importante: não se trata de levar os
alunos a compreender cada palavra do
poema ou se aprofundar no estudo do
mesmo. A proposta é de uma primeira
aproximação.
Os alunos perceberão as diferenças
na ortografia do poema. Confirme esse
fato sem explorá-lo exaustivamente, para
não perder a compreensão do texto.
2º BIMESTRE
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pág. 40

págs. 40 e 41

Segunda parada
• Você acha que o cenário apreciado pelo eu lírico (narrador) e revelado aos leitores é o mesmo do começo do poema? O que será que virá
na continuidade do poema? Como
descobriu? É possível que infiram que
o eu lírico muda o foco no olhar, vê o
outro lugar do navio, podem justificar
pelo título Navio negreiro e pelos conhecimentos prévios sobre as condições de
viagem dos negros para o Brasil. Outros
podem apenas inferir que o eu lírico vê
algo ruim, horrível sem detalhar. O importante é que todos observem que o
foco do olhar mudou e que é algo ruim.

Terceira parada
• E então, confirmou-se o que vocês imaginaram? Justifiquem, citando partes do texto.
Agora, explique o próximo passo.
• Nas estrofes a seguir o poeta
questiona quem são as pessoas
que vivem esses horrores. Vamos
ouvir e conversar a respeito.

pág. 41
Primeira parada
Interrompa a leitura e faça algumas
perguntas aos estudantes.
• Qual o cenário desta parte do poema? Quem está falando? Onde você
imagina que essa pessoa está? Espera-se que os alunos percebam e comentem que o cenário é o mar com céu
(firmamento) e água. Também aparece
a ave, albatroz. Quem fala é um narrador, uma pessoa que está observando.
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narrador (eu lírico)
Nos poemas, quem assume
a voz narrando o texto é chamado de eu lírico. No caso, o
narrador. No poema de Castro
Alves, o eu lírico contempla o
mar e fala sobre o que vê.

SARAU DE LEITURA DE POEMAS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 41

págs. 41 e 42

Extraído do site Domínio Público
(http://goo.gl/KPyrly), acesso em 10/3/2016

Ao final da leitura, faça novas perguntas para a turma.
• Quem são essas pessoas? De
onde vêm? Como você descobriu?
Volte às estrofes, lidas na parte V,
justificando as suposições. É possível que os alunos comentem que são
os africanos e justifiquem pelos versos
que falam do deserto, de Serra Leoa.
Caso não percebam esse detalhe, releia o verso e sugira que pensem a que
lugar o eu lírico se refere.
No poema, há uma certa generalização sobre a África como um lugar de
deserto, amplo, com caça de animais,
de homens nus. Essa é a perspectiva
do poeta, de cultura ocidental. Na parte que foi cortada do caderno do aluno
(mas que você pode ler), ele especifica
elementos da cultura ocidental como:
marinheiros franceses, ingleses, espanhóis; Homero e Fídias etc. E isso
não ocorre no caso da África. Considerando as discussões realizadas no
primeiro bimestre, com as sequências
didáticas A África está aqui e Conta,
África e, com base no interesse dos
alunos pelo tema, avalie se é o caso de
realizar essa reflexão sobre a generalização em torno do continente africano,
também, neste momento.
2º BIMESTRE
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pág. 42

pág. 43

A África antes de os povos serem obrigados a viajar para o Brasil e o Brasil
durante o regime de escravidão.

A análise dos versos deve ser coletiva, ajude os alunos a recuperarem
quem são os homens que vieram neste
navio para que possam pensar sobre o
sentido da condição dos africanos no
tempo e espaço, marcada pelo uso de
“ontem e hoje”. Questione: “Ontem quer
dizer o quê?”; “Onde estavam esses homens em liberdade?”; e “O que significa
não ser livre nem para morrer?”.
Depois, faça um registro no quadro
para que os alunos copiem o que pensaram sobre os versos.
No retorno da tarefa de casa, organize uma roda para que a turma compartilhe os saberes dos familiares e o que
aprenderam com a leitura.

Ana Gabriela Assunção Nunes
EM Xavier Marques
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3B Leitura colaborativa de poemas
para comparar
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A pobreza, a sujeira do trem, as várias estações. A musicalidade e o uso
do apito do trem contribuem para entender o tom de denúncia.

Ele quer marcar o movimento do trem e reforçar a urgência da fome.
Enfatiza a fome das pessoas, a desigualdade de realidade.

No final do poema, o “Psiuuuuuuuuuuu” (onomatopeia) traz o sentido de apagamento de voz, um “cale-se” autoritário que pode ser interpretado como uma
negação da denúncia sobre a fome.

Para compreender melhor o poema
de Solano Trindade, é importante que
os alunos também conheçam Trem de
ferro, de Manuel Bandeira. Neste poema, escrito em 1936, época em que o
trem era muito utilizado para transporte
de pessoas e cargas, Bandeira brinca
com a sonoridade das palavras, como
se o autor e o leitor estivessem numa
viagem de trem.
Solano Trindade parece inspirar-se no
poema de Bandeira, do ponto de vista
dos recursos, pois utiliza sonoridades
para compor o efeito de sentido a partir
da imagem do trem. Enquanto o trem de
Bandeira mostra uma viagem ao campo,
o de Solano vai ao subúrbio, à periferia. O primeiro contempla a natureza e
é saudoso, o segundo vê a pobreza e
questiona. E o trem de Trindade mostra
as contradições, as mazelas da fome e
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a omissão em relação a essa realidade.
É possível perceber que há nomes
próprios no poema de Trindade. Oriente
a leitura do box de curiosidade, a análise
do mapa e a localização do nome das
paradas do trem, caso os alunos não façam isso espontaneamente. Informe que
Leopoldina é uma linha de trem e o nome
de uma das estações. Aparecem no poema nomes das estações do subúrbio do
Rio de Janeiro.
Trem de ferro pode ser encontrado
no site http://goo.gl/zWi8wj. As perguntas a seguir são sugestões para trabalhar com o poema.
• O que achou do poema? Justifique
suas impressões.
• O título do poema representa bem
o conteúdo do mesmo, por quê? Espera-se que os alunos digam que sim,
porque lendo o poema tem-se a impres-

são de estar num trem correndo. Há a
musicalidade dos versos e o barulho do
apito do trem.
• Em que hora do dia você acha que
esta viagem se iniciou? Como percebeu isso? Tudo indica que a viagem começa de manhã, pois o poema começa
com a expressão café com pão.
• O que traz a ideia de movimento
ao poema? Versos curtos e repetição
das palavras com o mesmo número de
sílabas.
• O eu lírico apresenta-nos qual realidade com base nesse trem? A paisagem do campo. O trem vai para o campo
e mostra a natureza bonita de se contemplar. O narrador é alguém que sai de
seu lugar de origem e sente saudades.
Leve os alunos a comentar sobre o
destino do trem e o fato de carregar carga que parece pesada.

SARAU DE LEITURA DE POEMAS - CADERNO DO PROFESSOR
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Matheus Almeida do Carmo
EM Lagoa do Abaeté

3C Leitura colaborativa do poema
Mundos
2º BIMESTRE
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• Por que o autor repete tantas
vezes a palavra mundos? Os alunos
devem dizer que a repetição serve
para falar da vastidão do mundo e da
pluralidade de realidade. É possível
que os alunos não citem a pluralidade,
mas é essencial que eles comentem
sobre a diversidade do mundo, a contradição entre ser grande e restrito.

• O uso do plural nas palavras traz
que sentidos ao texto? O plural mostra que o autor fala de vários mundos,
de diferentes realidades.
• Que ideia de mundo o poema
nos dá? Justifique. Comente que o
poema foi organizado com palavras
que assumem a função de qualificar o
mundo. Solicite que releiam os adjeti-

vos dados a mundo. Os adjetivos contribuem para mostrar a contradição
presente no mundo, a diversidade, a
falta de clareza, a corrupção.
• O que o autor quer dizer com os
três últimos versos do poema? Ele
faz referência ao mundo da política,
aos homens de gravata – e chama
esse mundo de imundo.

mente, fazê-las avançar na compreensão e na fluência leitora.
• Todos os estudantes devem se preparar para a leitura.
Para realizar a leitura no sarau da
melhor forma possível, os alunos terão
a tarefa de ler muitos poemas para selecionar os que serão lidos para os colegas da escola, estudá-los de modo a
compreender os sentidos neles veiculados e preparar uma leitura expressiva,
apresentando-a no dia do sarau.
Recupere as orientações sobre o que

é sarau e as sugestões de exemplos de
saraus, do início da sequência.
Mostre para a turma o vídeo Mais
respeito eu sou criança (https://goo.
gl/VywkeS, acesso em 13/4/2016),
que mostra um sarau de poesia realizado pelos alunos do Colégio Rita de
Cassia, em Santos, São Paulo.
Mostre também vídeos da internet
sobre o trabalho do Sarau da Onça, que
atua no bairro Sussuarana, Novo Horizonte, Salvador, nas dependências do
Espaço Cenpah – Centro de Pastoral
Afro, pertencente à Paróquia São Daniel
Comboni. A cada 15 dias são realizados saraus, apresentações musicais,
leituras poéticas e canjas de hip hop.
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ETAPA 4 – Estudo e planejamento
do sarau
4A Conhecendo o evento
comunicativo sarau
Converse com os alunos, retomando o produto final da sequência, que
será a realização de um sarau na escola. Combine com eles:
• Os poemas serão lidos e não recitados.
• O objetivo é divertir, levar as pessoas a apreciar poemas, mas, principal-
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Ouça o que os alunos comentam
e realize um registro no quadro de
modo a garantir informações sobre
a organização do evento, tais como:
presença de apresentador(es); tipo
de apresentação (leitura de poemas,
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audição de músicas, declamação); público alvo/participantes; cenário (montar um painel com o nome do sarau
e da escola); organização do tempo
destinado a cada apresentação; e preparação dos convites.
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4B Planejamento do sarau Guardar
A proposta aqui é montar vários grupos para pensar no convite e depois
trocar ideias e escolher um modelo.
Oriente os alunos a pensar no tamanho
do papel, no texto etc. Caso o grupo
não tenha conhecimento sobre convite,
será necessário mostrar modelos.
O nome Guardar é apenas uma sugestão. Outras possibilidades de nomear o sarau poderão ser consideradas com base nas conversas na turma,
dos poemas escolhidos, de determinado tema. Outros exemplos: Sarau das
mulheres na literatura; Mais respeito
eu sou criança; Poetizando; Ou isto

ou aquilo; Falando em poesia; Poemas
e mais poemas; Conhecendo Cecília
Meireles; Vinicius de Moraes; Fernando
Pessoa etc.
É importante definir um número limitado de poemas para ser lidos no
sarau, visto que o evento não deve se
tornar cansativo para a audiência. Não
serão todos os alunos que participarão
desta vez, o critério de seleção é sempre dos alunos que apresentam mais
dificuldade para a leitura, pois ao se
prepararem para ler, ensaiando repetidas vezes os poemas, eles vão ganhando autonomia leitora e compreensão.
Por isso, toda a turma deve partici-

par da organização do sarau. Os alunos que leem com fluência ajudam no
preparo dos colegas, lendo em parceria a partir de suas orientações, modelizando uma entonação, determinada
ênfase a ser dada na leitura etc. Ao
longo do ano letivo, você pode realizar
mais de um sarau, o que dará espaço
para a participação de vários alunos. O
fundamental é garantir neste primeiro
sarau a participação efetiva dos alunos
com dificuldade de leitura, visto que
a sequência é para que eles ganhem
fluência ao se preparar para ler. Sem
falar que um poema, dependendo de
sua complexidade e extensão, pode
ser lido por mais de um estudante.
Contudo, deve-se considerar que esses alunos precisam ganhar autonomia
leitora e, portanto, é necessário muitos
ensaios para que leiam com fluência.
Combine com a turma a forma de
enviar os convites aos colegas, familiares e amigos.

com esse gênero de texto. Retome
e disponibilize, também, os poemas
lidos pela turma ao longo da sequência e ofereça outros que possam ser
do interesse dos alunos ou que se relacionem com o tema escolhido. No
caso do tema Guardar podem aparecer
poemas que remetam a outros tempos,

poemas que falem de infância, de amizade, de brinquedos, de histórias de lutas. Enfim, a ideia é o que cada poema
guarda e cada um traz uma mensagem.
A seleção prévia dos textos deve
considerar aspectos como a qualidade
do texto, a temática abordada, a organização interna do poema e os efeitos de
sentido decorrentes. Ao mesmo tempo,
é preciso escolher os poemas de acordo com as possibilidades de leitura,
gostos e necessidades de aprendizagem da turma.
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ETAPA 5 – Seleção e estudo
dos poemas
5A Escolha de poemas
e preparação da leitura
Para a escolha dos poemas, é importante que você selecione previamente o acervo disponível na escola

2º BIMESTRE
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5B Preparando a leitura
Para esta atividade você precisa definir previamente os trios, sendo um aluno com mais dificuldade de leitura (que
pode ser preparado para se apresentar
no sarau) e outros dois que, além de ser
os monitores no preparo da leitura, devem ficar responsáveis por apresentar o
autor e preparar um painel. O ideal para
um sarau são de oito a dez leituras.
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Após a seleção dos poemas, em roda,
a turma deve apresentar os poemas es-

colhidos, justificando as escolhas. Este
é um momento precioso para a ativação

de critérios utilizados para seleção dos
poemas. Aproveite para trabalhar com os
alunos critérios relacionados não somente à temática mas também à beleza do
poema, sua organização no espaço, tipo
de rima, forma como é apresentado etc.
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5C Preparando a leitura II
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Este momento de audição de poemas lido por poetas é importante para
mostrar aos alunos a ênfase dada a determinados versos, sinais de pontuação,
expressões e gestos que contribuem
para dar mais sentido ao texto, assim

como você fez ao longo da sequência.
Peça que os alunos anotem durante
a leitura, ou logo após, os comportamentos e procedimentos realizados
por você. Eles devem anotar todas as
coisas que você faz enquanto lê. Após

a leitura e tomada de notas, solicite
que apresentem a lista e registre no
quadro para que copiem e consultem
posteriormente.
Quando a lista estiver completa,
converse com os alunos sobre os efeitos na leitura, caso alguns dos procedimentos, ou formas de ler citados, não
sejam realizados. Explique que esses
procedimentos devem ser estudados e
considerados nos ensaios.
É possível exibir outras leituras em
saraus regionais. Caso tenha acesso à
internet, procure vídeos de saraus para
mostrar a seus alunos.
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A atividade de ler e se preparar
para ler deve ser realizada por todos
os alunos. Para o sarau apenas alguns
poemas serão escolhidos, mas é importante que todos se preparem, pois o objetivo é que avancem na leitura. Assim,
no retorno dessa tarefa de casa pode
ser realizada uma leitura em duplas e/
ou uma leitura para a turma toda.
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5D Ensaio em trios
A sugestão é que os alunos gravem
a leitura para que possam ouvir e realizar ajustes. Outra possibilidade de
ensaio é promover trocas parciais de
leitura entre os grupos para que observem a leitura, o timbre da voz, a entonação e se a forma como o poema

está sendo lido garante a compreensão do ouvinte.
Problemas de falta de entendimento de uma palavra ou expressão
geralmente comprometem a leitura.
Portanto, ao longo dos ensaios você
precisa apoiar os trios para garantir a
compreensão dos textos.
2º BIMESTRE
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5E Ensaio geral
Organize a turma e garanta que todos os grupos tenham preparado poemas para ser lidos. O local e os equi-

pamentos para o ensaio (microfone,
músicas etc.) também precisam estar
testados e organizados para esse momento. Anote o tempo de cada apre-

sentação e o tempo geral do ensaio,
pois isso ajudará a realizar cortes ou
acréscimos, caso necessário.
Antes do ensaio, você precisa preparar a apresentação das leituras,
escolhendo com a turma um ou dois
apresentadores. O texto de apresentação pode ser elaborado por um grupo
de alunos que não esteja participando
das leituras, a partir do conhecimento
dos poemas, do nome dos autores,
sua biografia, além do nome do leitores. Essa apresentação poderá trazer
aspectos curiosos sobre o poema, sobre o autor etc. Trata-se de mais uma
leitura que deve ser preparada pelos
apresentadores, afinal serão eles os
anfitriões no dia.
Ao final do ensaio, realize uma roda
de conversa para avaliar as apresentações de forma construtiva dando sugestões para aprimoramento das leituras de
acordo com os futuros espectadores.
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ETAPA 6 – Apresentação
de leituras no sarau
6A Sarau literário
Antes do evento, será necessário
providenciar os poemas, impressos
com fonte maior para evitar dificuldade
de leitura. Os textos dos apresentadores também devem estar ajustados às
leituras que serão feitas.

No dia do evento, é importante que
você dê todo o apoio aos alunos, pois
muitos sentirão dificuldade e podem
até não realizar as leituras como nos
ensaios, o que é natural. Incentive-os a
não desistir da tarefa.
Esse é um momento em que os
apresentadores serão os responsáveis
pelo desenvolvimento do evento. Você
deve atuar apenas apoiando.
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6B Roda de avaliação
Organize uma roda de conversa
depois do evento para avaliar tanto a
participação como a audição dos poemas. Deixe que os alunos tomem notas
e faça registros que possam contribuir
na organização do próximo sarau.
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análise e reflexão sobre a língua
pág. 51

TEMPO ESTIMADO
• Oito aulas.

INTRODUÇÃO

COM ESTE BLOCO, ESPERA-SE
QUE OS ALUNOS
• Aproximem-se da noção de metáfora, reconhecendo seu uso em textos
poéticos e outros.
• Familiarizem-se com alguns recursos
da linguagem escrita, como o uso de
adjetivos e seus efeitos na caracterização de personagens e cenários dos

contos – e a pontuação como parte
fundamental na articulação da progressão temática do conto.
• Façam uso de alguns procedimentos
de uso do dicionário.
• Construam e façam uso das regularidades ortográficas trabalhadas,
bem como dos procedimentos para
lembrar a grafia de palavras de uso
frequente.

Este bloco de atividades dá suporte
ao trabalho de leitura e produção de
textos proposto neste segundo bimestre. Foram sugeridos alguns momentos
de análise e reflexão sobre a língua, a
partir de textos e/ou temas abordados
nas sequências didáticas.
Há atividades de ortografia que buscam ampliar a consciência sobre a necessidade da escrita correta. É importante destacar que o trabalho proposto
é apenas uma referência, sendo necessária uma intervenção persistente para
a aquisição do sistema ortográfico, e,
nesse sentido, algumas atividades do
primeiro bimestre podem ser retomadas. Além disso, uma mesma atividade
pode ser realizada com outros textos.
As sistematizações parciais feitas
com base nas análises e descobertas dos alunos serão mantidas neste
bimestre. Portanto, você pode manter a rotina de usar parte do caderno
pessoal dos estudantes, como sugerido anteriormente. Essas anotações
devem ser feitas sempre que a turma
estudar, por exemplo, uma lista de organizadores textuais para auxiliar na
reescrita dos textos, uma nova regra/
constatação de ortografia etc.
2º BIMESTRE
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1A
• Em sua opinião, por que o autor
faz uso dessas expressões quando
escreve um poema? “Voar fora da
asa” e “azular a voz das andorinhas”
são expressões metafóricas que não
podem ser lidas ao pé da letra. Conte
aos alunos que a metáfora é uma marca dos poemas de Manoel de Barros,
pois ela serve para dar leveza e imprimir mais emoção ao texto. Também
converse sobre o uso dessas expressões nos poemas e como elas abrem
possibilidades de reflexão a respeito do
sentido dos textos.
• O que o poeta quer dizer com “Poesia é voar fora da asa”? Com essa
frase, Manoel de Barros diz que a poesia permite falar sobre tudo, ir além,
extrapolar, até voar.
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1B Retome as expressões poéticas de
Meus oito anos, de Casimiro de Abreu,
ou na imagem da curva do rio como
“um vidro mole”, de Manoel de Barros,
de modo a deixar ainda mais clara para
os alunos a ideia da metáfora como um
recurso da linguagem poética.
Discuta as sugestões de frases do

dia a dia com metáforas, comentando
que o novo sentido que a junção das
palavras traz não pode ser lido literalmente, como em “comer como um
leão”, “matar o touro à unha”, “esperto
como uma raposa” etc. Nos poemas,
da mesma forma, a compreensão deve
vir pelo contexto em que a frase é dita.

metáfora
A metáfora, uma das figuras de linguagem mais usadas pelos poetas, caracteriza-se pela invenção de um novo significado para palavras
aparentemente sem conexão, em expressões que não podem ser lidas em sentido literal.
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Há expressões metafóricas que já
foram cristalizadas na língua, como “pé
da mesa”, “braço da cadeira”, “batata
da perna” etc.
Finalmente, outro recurso muito utilizado na linguagem poética é a comparação. Por exemplo: a manga está
doce como mel.
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2 No primeiro bimestre, foi proposta
uma análise da pontuação nos diálogos. Agora, você pode continuar fazendo esse tipo de análise usando os
contos de assombração, presentes
na sequência didática Assombra-Ação.
Uma possibilidade é retomar os diálogos de Maria Angula com dona Mer-

cedes, analisando a paragrafação, o
uso dos sinais gráficos e os efeitos de
sentido provocados. Depois, proceda à
realização da atividade proposta aqui.
A pontuação é um recurso importante para garantir a coesão nos textos,
além de definir o estilo do autor. Ao longo deste semestre, a ideia é abordar

este conteúdo de diferentes formas,
mas é na hora da produção coletiva, em
duplas ou individual, que os problemas
relativos a como pontuar aparecem. É
importante discutir com os alunos os
efeitos de sentido pontuando de uma
ou de outra maneira. Assim, é possível
pensar na articulação do sistema de
pontuação com a intencionalidade presente nos textos.
A anedota, por ser um texto curto
e trazer geralmente diálogos, pode se
tornar uma aliada no ensino e na aprendizagem da pontuação. Vale ressaltar
que é bom fazer uma análise prévia
do conteúdo para evitar histórias de
cunho preconceituoso.
Aqui a ideia é um exercício coletivo
para refletir sobre a pontuação. O primeiro passo é uma leitura compreensiva
do texto, que pode ser feita por você,
com base no texto original contido neste
guia. Em seguida, os alunos devem reler e separar as falas com uma barrinha
(/). Depois retomam cada parte para
inserir a pontuação, de acordo com o
que acharem mais adequado. Feito isto,
apresentam o que pensaram para comparar nos grupos e no coletivo. A proposta é refletir sobre paragrafação, uso
de travessão e pontuação final e medial
(apenas no caso de ponto), já que as vírgulas do texto foram mantidas.
O exercício de pensar como fica o
texto com uma ou outra forma de pontuar, separando ou não tal trecho, é o
que mais ensina, como explica a repor2º BIMESTRE
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tagem sobre pontuação publicada pela
revista Nova Escola em agosto de 2010:
“Uma avaliação da pontuação, mais
especificamente sobre o uso da letra
maiúscula no início das frases na escrita infantil, foi o tema da tese de doutorado de Telma Weisz, especialista em
alfabetização e supervisora pedagógica do programa Ler e Escrever, da
Secretaria Estadual da Educação de
São Paulo. Na pesquisa, ela ressalta
duas atividades importantes para levar
a criançada a refletir. Uma ocorre durante a revisão, quando os aprendizes
se debruçam sobre as próprias produções. A outra consiste na apreciação
de obras de bons autores. Dessa forma, elas conseguem notar as regularidades existentes no estilo de escrita
em questão e os efeitos que elas causam na leitura. Afinal, para conseguir
escrever composições de qualidade, é
preciso ter um bom repertório.
Telma cita os textos jornalísticos
como um material interessante. […]
Sempre é possível repensar o uso de
um sinal e trocar ideias com os colegas
sobre ele. ‘A intervenção pedagógica é
voltada para a reflexão sobre o funcionamento da pontuação num texto em
particular e não para a formulação de

prescrições genéricas’, diz Telma.”
A reportagem, na íntegra, está disponível em http://goo.gl/8iBorY, acesso em 13/4/2016. Se possível, faça
outras atividades semelhantes a essas.
Os alunos podem inicialmente trabalhar
em grupos. E, depois da revisão coletiva, a atividade de passar a limpo pode
ser realizada em casa.
Observação: o texto foi transcrito
em letras maiúsculas no caderno do
aluno para evitar pistas sobre a pontuação (por exemplo, a letra maiúscula

no início da frase, após um ponto). E,
também, para permitir uma boa leitura
reflexiva pela dupla, visto que ela é fundamental para a utilização da pontuação. Caso julgue necessário apoiar os
alunos nesta atividade, faça um quadro
com as pontuações, como o que está
publicado abaixo. Mas o ideal é que
eles cumpram a tarefa sem esse apoio.

. . . . . . . :! ! ?

Texto original
Notícias do além
Aquele que morrer primeiro e for para o céu deverá voltar à Terra para contar
ao outro como é a vida lá no paraíso. Assim ficou combinado entre Francisco e
Sebastião, amigos inseparáveis e apaixonados pelo futebol. Francisco teve morte
súbita e, passado algum tempo, no meio da noite, sua alma apareceu ao colega:
– Nossa Senhora, Chico! Você veio mesmo!
– Estou aqui, Tião, para cumprir a minha promessa, trazendo-lhe duas notícias.
– Então me fala.
– O céu é uma maravilha, um colosso, uma beleza. Tem futebol todo dia.
– E a outra?
– A outra é que você está escalado para jogar no meu time amanhã cedo.
DIAS, M. V. R. Humor na Marolândia. In: ILARI, R. Introdução à semântica:
brincando com a gramática. São Paulo: Contexto, 2001
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Essas palavras são utilizadas para qualificar, caracterizar, descrever ações ou
pessoas, objetos ou fenômenos nos contos de assombração, causando uma
ampliação das imagens que podem inspirar medo ou para dar uma ideia de
como é a assombração e dar detalhes sobre um cenário ou personagem de
forma mais assustadora ou vibrante...

O recurso utilizado é a comparação.

DATA__/__/__
Hoje descobrimos que...

3 A proposta aqui é chamar a atenção
para o efeito do uso de adjetivos nos
contos. Uma forma de explorar a adjetivação nos textos é reler um trecho de
um conto, previamente compreendido
pelos alunos, e pedir que eles destaquem as palavras que qualificam os
substantivos, sem enfatizar a nomenclatura. Depois, abrir uma conversa sobre o efeito de sentido do trecho com,
ou sem, os adjetivos, ou com o uso de
adjetivos antecedendo o substantivo.
Esse tipo de análise pode ser objeto
de reflexão também nos momentos de
revisão dos textos.
Nesta atividade, aparecem palavras
e expressões que qualificam substantivos, e a proposta de dar destaque ao
recurso de comparação nesse momento é uma primeira aproximação com
esse recurso, que será utilizado nas
produções de texto de autoria a partir
do terceiro bimestre.
Organize um cartaz com o registro
dessa reflexão coletiva – que deve ficar
disponível para futuras consultas da turma. Uma dica é analisar essas palavras e
expressões em outros contos de assombração. Outra atividade de análise de texto bem escrito, a ser realizada com os
contos lidos, é a identificação dos organizadores textuais que funcionam como
elementos de ligação entre os períodos
(naquela noite, um dia, no instante seguinte e outros), conforme mencionado
na sequência didática Assombra-Ação.
Após a releitura do(s) conto(s) escolhido(s) e o destaque dos organizadores textuais, elabore um cartaz (como
o que aparece à esquerda) com essas
palavras e expressões e deixe disponível para futuras consultas – isso vai
contribuir muito com a turma no momento de reescrever os contos, pois
será um ótimo material de consulta.
2º BIMESTRE
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Ele não se fez de difícil OU Ele aceitou prontamente ir ao cemitério
OU Ele não hesitou.

4 Aqui estão em jogo duas capacidades:
• Analisar expressões e definir qual
palavra buscar no dicionário para compreender determinado trecho do texto.
• Selecionar entre as definições do
verbete de dicionário pesquisado a que
mais se adequa ao texto.
No primeiro bimestre, já foram

propostas atividades de uso do dicionário e é importante que os alunos façam isso com um grau de autonomia
cada vez maior. Eles devem buscar o
verbete por ordem alfabética, tanto a
letra inicial quanto as posteriores; considerar o primeiro e o último verbete
para confirmar se o que se busca está

naquela página; buscar pelo verbo no
infinitivo quando ele aparece flexionado, como neste exemplo (eles podem
encontrar rogado ou rogar); procurar
a forma no singular quando o verbete
está no plural etc.
É importante que na socialização
a turma reflita sobre a diferença entre o significado da palavra fora do
contexto (rogado/rogar, que significa
pedir com insistência, implorar) e da
expressão que se configura como uma
forma de dizer da língua. Explique que,
nesse caso, é necessário considerar
o efeito da palavra não na expressão
“Ele não se fez de rogado”, ou seja,
não se trata apenas de escolher um
significado no dicionário, é importante
ajustá-lo ao texto para compreender.
Portanto, problematize as diferentes
reflexões das duplas buscando o ajuste ao texto, até chegar à explicação
mais adequada. Para que os alunos
aprendam esse conteúdo, proponha
novas atividades como esta.
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sentiu
resolveu
deitou

apanhou
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ouviu

ficou

5A Este é um dos livros indicados para
leitura em voz alta para o 5º ano. Nele,
há várias cartas trocadas entre jovens
personagens que participam de uma
organização chamada 1001 fantasmas.
Eles querem ajudar Vitor, o protagonista,
em seus problemas com assombrações.
Se possível, leia a carta toda antes da
realização da atividade.
Os alunos devem conjugar os verbos
no passado, com base na leitura. Caso
tenham dificuldade de descobrir que os
verbos devem ir para o passado, retome
a expressão “antigo Japão” e converse
com eles sobre o tempo em que ocorrem os fatos. Experimente as sugestões
que fizerem, verificando se dão sentido
ao texto, até que cheguem à conjugação
correta para completar as lacunas.
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As palavras têm em comum o som da última letra. Mas a grafia se diferencia.
As palavras terminadas em L, presentes na coluna 1, são nomes; e as terminadas em U representam ações, são verbos.

5B A proposta de analisar listas de
palavras de forma reflexiva, como no
trabalho com ortografia, contribui para
que os alunos compreendam o sistema
ortográfico. Algumas das convenções
ortográficas se relacionam com o co-

nhecimento gramatical. Sabe-se que
é possível ajudar os alunos a resolver

alguns problemas de ortografia a partir
da compreensão de princípios gerativos vinculados à categoria gramatical
da palavra em questão.
Os erros de ortografia envolvendo
palavras terminadas em L e U podem
ser amenizados quando se sabe que
os verbos conjugados na terceira pessoa do singular, no passado (pretérito
perfeito do modo indicativo), como
os deste exercício, grafam-se com U,
enquanto vários nomes com o mesmo
som têm o L no final (não são todos, é
claro – chapéu, céu, mingau e outros
substantivos são escritos com U).
A proposta é que os alunos leiam
a lista e façam as observações, construindo sistematizações. O registro
dessas reflexões facilita o ato de guardar a regularidade.

DATA__/__/__
Hoje descobrimos que...
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Elas se relacionam com a palavra destacada e apresentam uma parte
da grafia igual.

peleja, pelejando, pelejado, pelejarão
peneirar, peneirou, peneirando, peneirava
chuvisco, choveu, chuvarada, chover, chovia
fugiu, fugido, fugindo, fuga

5C Os alunos precisam perceber que as
palavras conservam traços comuns dependendo da família a que pertencem.
Chamamos de palavras primitivas as
que dão origem a outras e uma forma
de avançar na aquisição do sistema ortográfico é lembrar que a grafia da palavra
primitiva ajuda a escrever as derivadas.
É importante deixar claro que as respostas ao lado não são as únicas possíveis e que, provavelmente, os alunos
responderão apenas algumas delas. Nos
quatro exemplos, temos palavras primitivas e derivadas, simples e compostas.
Os alunos devem aprender que as palavras derivadas têm um significado parecido com o da primitiva – e, por isso, uma
parte da grafia é igual. A proposta não
é discutir a nomenclatura, mas aprender
a dica de guardar a grafia de palavras
primitivas para escrever outras palavras.
Observação: no caso de fugir, o verbo
também pode ser grafado com j.
2º BIMESTRE
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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

