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como
trabalhar com
as sequências
e o bloco

Neste caderno do terceiro bimestre,
você encontra duas sequências didáticas. A primeira delas, Lendo notícias,
envolve o trabalho de leitura de notícias
e reportagens e tem como objetivo formar leitores de jornal com condição de
se posicionar criticamente em discurso
oral e escrito, em um trabalho articulado
com as turmas de 5º ano. A segunda,
Chapeuzinho Vermelho: duas versões que
vão abalar a floresta, trata do trabalho de
leitura e de reescrita modificando o narrador, colocando em jogo questões da
linguagem escrita com base na mudança
do foco narrativo.
A exemplo dos bimestres anteriores,
o caderno tem o bloco Análise e reflexão
sobre a língua, no qual são propostas atividades sobre alguns aspectos da convenção da língua, incluindo a ortografia. Neste
bimestre, será priorizado o trabalho com
os organizadores textuais envolvidos nos
gêneros em estudo nas sequências didáticas, além de atividades de pontuação.
Também estão presentes as atividades
permanentes propostas nos bimestres anteriores: leitura em voz alta pelo professor
e roda de jornal.

A proposta de trabalho organizada para
este bimestre permite aos alunos ter acesso, de forma reflexiva, a conhecimentos linguísticos de diferentes naturezas por meio
das práticas fundamentais de linguagem:
leitura, produção escrita e oral e análise
da língua. No quadro abaixo, está uma proposta de rotina semanal de aulas.
Para o desenvolvimento do trabalho, é
importante que você busque e organize
livros, jornais e outros materiais existentes
na escola de forma que possam apoiar as
atividades. Se tiver alunos com escrita não
alfabética, retome, no caderno do segundo
bimestre e na plataforma Nossa Rede, as
orientações do bloco de atividades específico para esses casos.
Como já apontado anteriormente, é fundamental que, ao longo de toda a sequência, os estudantes sejam incentivados a
ler os enunciados e a compartilhar com os
colegas o que compreenderam sobre a tarefa a ser realizada. Retome o que foi proposto, promovendo assim mais momentos
de leitura em favor da compreensão do
texto. Portanto, não é recomendável que
as atividades sejam sempre lidas e explicadas por você.

2ª-feira

3ª-feira

4ª-feira

5ª-feira

6ª-feira

Roda de jornal e
leitura de notícias
pelo professor

Leitura em voz alta
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Leitura em voz alta
pelo professor

Chapeuzinho Vermelho:
duas versões que vão
abalar a floresta
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a língua
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lendo notícias
pág. 6

infográficos, fotos e dados em tabelas
– e elaboração de apreciações relativas
a valores éticos e/ou políticos, entre
outras).
• Coloquem em jogo comportamentos
e procedimentos típicos de leitores de
jornal (comentar com outras pessoas
sobre assuntos lidos, escanear títulos,
ler com base na seleção realizada, selecionar o caderno que deseja ler).
• Identifiquem e selecionem informações relevantes nos textos lidos, organizando-as em forma de tomada de
notas.
• Planejem a fala adequando-a à situação comunicativa definida, com base
nas leituras realizadas e nas notas.
• Participem de situação de intercâmbio oral, apresentando e sustentando
sua posição em relação ao tema estudado.
• Analisem e identifiquem elementos
da organização interna de comentários
argumentativos, em especial os articuladores textuais.
• Produzam comentários argumentativos com base na leitura e seleção de
informações e no contexto de produção
definido.

produto final

• Jornal mural em parceria com o
5º ano e “telejornal” para outras turmas.

tempo estimado
• 16 aulas.

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Leiam e compreendam textos da esfera jornalística, apoiando-se no conhecimento prévio sobre o tema tratado e
nas características do portador, para
posicionar-se diante do que foi lido.
• Leiam e compreendam os textos,

introdução

mobilizando as capacidades de leitura
de compreensão (antecipação e verificação de informações, localização de
informações explícitas e implícitas,
comparação e generalização, entre
outras) e de apreciação e réplica (relações de intertextualidade, articulação
de diferentes linguagens – desenhos,

A proposta desta sequência didática
é que os alunos compartilhem as notícias lidas/estudadas com os colegas
das turmas de 1º e 2º anos, por meio
da leitura em voz alta do lead/lide, além
da criação de um jornal mural para toda
a comunidade escolar.
Ela tem por finalidade complementar
e ampliar o trabalho de leitura de notícias
3º BIMESTRE
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e roda de jornal que vem sendo realizado como atividade permanente desde o
primeiro semestre, além de introduzir a
leitura e o contato mais frequente com
outros textos jornalísticos – sempre com
a intenção de formar leitores que se posicionem diante de fatos ocorridos no
meio em que vivem.
Com o avanço das novas formas de
produção e circulação de informações,
via redes sociais, rádio, televisão e internet, é urgente que a escola reflita
cada vez mais sobre como utilizar as
ferramentas disponíveis e sobre o que
priorizar no currículo, de modo a oferecer um trabalho com leitura que permita
um posicionamento crítico diante dessa
massiva oferta de informação.
Nesse sentido, é tarefa primordial
da escola ativar capacidades de compreender textos – articulando imagens
e informações escritas, disponíveis em
tabelas e gráficos, em títulos de notícias
ou mesmo implícitas nas diferentes formas de dizer.

sobre o portador – jornal

O jornal é um portador que reúne
textos de vários gêneros com função
prioritariamente informativa e de discussão de ideias (notícia, reportagem e
entrevista, entre outros), além de charges, histórias em quadrinhos, crônicas
e publicidade.
Nilson Lage, em seu livro Estrutura
da notícia (Ed. Ática), conta que “[...] O
primeiro jornal circulou em Bremen, na
Alemanha, em 1609; o segundo, em Estrasburgo, no mesmo ano; e o terceiro,
em Colônia, no ano seguinte. Dez anos
depois, já havia jornais em Frankfurt, Basileia, Hamburgo, Amsterdã e Antuérpia”.
Com enfoque mais econômico, os
primeiros jornais passaram a dar espaço a novos tipos de publicação, com
características mais políticas. Desde o
século XVIII, a imprensa passou a ter
outro papel: além de informar, começou
a divulgar ideias e opiniões.
O objetivo central do jornal é informar
os leitores, levando-os a se interessar
pelo texto publicado. Daí a importân-
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cia da primeira página, que contém a
manchete, publicada em letras grandes,
para ser lida mesmo a distância, de forma a levar o leitor a comprar a edição
para ler a notícia inteira.
Buscando aumentar as vendas e formar opiniões em várias esferas da sociedade, as maiores empresas jornalísticas
diversificam também seu público leitor,
publicando diferentes jornais, destinados a atingir diversos grupos sociais.
Os jornais vêm transformando suas
seções, incorporando muitos gêneros.
Além das notícias, há reportagens especiais, crônicas, horóscopo, roteiros
de lazer etc. As publicações são organizadas em cadernos, como Esportes,
Economia, Cultura, Cotidiano etc., o que
favorece o agrupamento dos gêneros e
a seleção dos assuntos.
Com a entrada das novas tecnologias, especialmente nos últimos 30
anos, houve uma mudança radical nas
formas de comunicação e no acesso à
informação, o que tem imposto outras
exigências aos leitores. Hoje, já não
esperamos a próxima edição do jornal
para saber da notícia. Ao ler uma notícia
na internet, precisamos saber quem a
publicou e o horário em que foi veiculada. Se, por um lado, o leitor ganha
liberdade de escolher o que lhe interessa, por outro, ele tem de aprender a
selecionar com rigor.
“O novo leitor deve construir índices
de confiabilidade, deve categorizar o
que decide conservar, deve lembrar
nomes de siglas momentâneas, rota
de acesso, chave de identificação e
senhas”, explica Emilia Ferreiro em seu
livro O ingresso na escrita e nas culturas do escrito – seleção de textos de
pesquisa (Cortez Editora).
Durante o trabalho em sala de aula, é
essencial que os alunos tenham acesso
tanto às notícias veiculadas nos jornais
impressos quanto àquelas provenientes
dos meios digitais, inclusive para poder
comparar as informações publicadas.
Ainda segundo Nilson Lage, no mesmo livro, notícia é um “relato de uma série
de fatos a partir do fato mais importante.

A estrutura da notícia é lógica; o critério
de importância e interesse envolvido em
sua produção é ideológico: atende a fatores psicológicos, comportamentos de
mercado, oportunidades etc.”.
A progressão no ensino de determinados conteúdos pode se dar pelo tipo de
conteúdo ensinado, pela complexidade
e natureza do mesmo e pelo grau de
autonomia dos alunos. Nesse sentido,
o trabalho de leitura de notícias e de
roda de jornal, realizado nos bimestres
anteriores, se amplia agora, já que os
conteúdos de leitura (capacidades, comportamentos e procedimentos) serão
aprofundados.
Este trabalho prevê também uma articulação entre as turmas de 4º e 5º anos,
de modo a garantir uma progressão no
ensino de capacidades de leitura e de
produção de textos orais.
• 4º ano: produção de comentários
orais e escritos, ainda que sem uma
formalização no planejamento, e análise
dos organizadores textuais. Os gêneros
orais começaram a ser trabalhados no
primeiro bimestre, com a exposição
sobre os povos indígenas, e foram ampliados no segundo, com a sequência
Lugares de Salvador e a roda de jornal.
• 5º ano: produção de comentários
orais e escritos, sendo os comentários
orais apoiados em planejamento escrito, realização de debate e análise dos
organizadores argumentativos.

Samiliane Pereira
EM Jaime Vieira Lima
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quadro de organização da sequência
Etapas

1

Exploração do portador e
dos locais de circulação
de textos jornalísticos

Atividades
1A Apresentação das etapas da sequência e combinados da finalização.
1B Levantamento dos conhecimentos prévios (exploração do portador e do veículo).
1C Roda de jornal para seleção de notícias.
2A Leitura colaborativa de notícia.
2B Releitura do texto para tomada coletiva de notas.

2

Leitura colaborativa de
matérias jornalísticas e
tomada de notas

2C Leitura colaborativa de outro texto jornalístico.
2D Leitura de uma nova notícia.
2E Releitura dos textos e tomada de notas.
2F Nova leitura colaborativa.
2G Leitura de entrevista.

3A Roda de jornal orientada – Parte I: tomada de notas para o comentário a ser feito
oralmente.

3

Roda de jornal/produção
de comentário oral

3B Roda de jornal orientada – Parte II: roda para comentar.
3C Organização do jornal mural.
3D Compartilhando as notícias no telejornal.
3E Preparo para a leitura no telejornal.

4A Leitura e análise de comentários argumentativos.
4

Análise de comentários
sobre matérias

4B Análise de comentário argumentativo e do uso de articuladores textuais.
4C Leitura e análise de outros comentários.
4D Leitura e análise de novo comentário.

5A Leitura de notícia sobre incêndio na Chapada Diamantina.
5

Participação em um
debate e avaliação

5B Participação em uma situação de debate.
5C Avaliação.

3º BIMESTRE
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ETAPA 1 – Exploração do portador
e dos locais de circulação de textos
jornalísticos
Considerando o trabalho que vem
sendo realizado ao longo do ano com
a leitura de notícias e a roda de jornal,
os alunos já construíram muitos saberes
em relação a esse portador e aos textos
que nele circulam.
Por isso, vão colocar esse conhecimento em jogo ao explorar um jornal.
Além disso, é hora de combinar o trabalho a ser realizado para a produção
de um jornal mural em parceria com o
5º ano.

pág. 7

1A Apresentação das etapas
da sequência e combinados da
finalização
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A conversa inicial pode ser ampliada
com comentários de notícias da semana.
Traga um jornal para a aula, leia a man-

chete e explique que nesta sequência
didática os alunos vão conhecer mais de
perto esse portador de textos. Apresente
as etapas do trabalho explicando que o 5º
ano também está realizando uma sequência para estudar textos jornalísticos e que,
ao final, as turmas farão um jornal mural
coletivo e participarão de uma discussão
conjunta sobre um dos temas estudados.

LENDO NOTÍCIAS - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 8 e 9

Informações encontradas na capa do jornal / 1ª página

Nome do jornal, data e nome do diretor (cabeçalho).
Manchete (título maior).
Títulos e chamadas das notícias.
Indicação da página e do caderno onde se encontra a notícia na íntegra.
Fotos com legendas.

Para orientar o leitor sobre o que há no jornal, chamar a atenção dele para
comprar o jornal.

Para localizar a notícia dentro do jornal (página e caderno) e ter acesso a
algumas informações.

1B Levantamento dos
conhecimentos prévios (exploração
do portador e do veículo)
Entregue um jornal completo para

cada dupla, podendo ser jornais diferentes. Eles não devem estar grampeados.
A proposta de exploração pela dupla com
registro supõe um conhecimento prévio,

já adquirido no trabalho com as rodas de
jornal. Durante a socialização, discuta com
a turma sobre o efeito de um artigo que é
assinado e de um que aparece sem a assinatura, reforçando a presença da opinião
e/ou da autoria. Após essa socialização,
você terá alguma ideia do que os alunos já
sabem sobre o jornal e como utilizar a capa
para selecionar e localizar o que se quer
ler, entendendo a organização dos cadernos
dentro desse portador e identificando a temática principal de cada um. Caso tenham
dificuldades, oriente-os. Você pode também
realizar a análise em grupo, deixando o registro para fazer em dupla.
Chame a atenção para os diferentes textos que circulam no jornal, como notícia,
reportagem, entrevista, artigo de opinião,
carta de leitor, propaganda, tirinha e charge.
Complete o quadro com a análise dos
jornais disponíveis, pois, com menor destaque, em geral, aparecem também na capa
informações sobre o tempo na cidade, endereço de contato do jornal (fale conosco)
e outros dados.
Quanto à questão sobre quem escreve
no caderno, peça que observem se há artigos assinados ou se tudo aparece sem
autor, sendo a autoria atribuída ao jornal.
A sugestão é que o registro da tabela
Organização do jornal contemple o nome
dos cadernos e a temática principal de
cada um.
É interessante observar que, em diferentes veículos, o nome dos cadernos
pode variar. Muda também o tipo de abordagem dos temas em cada publicação.
Por isso, convém analisar uma mesma
notícia em mais de um jornal. Conforme
realizam a análise, explicite essas questões comparando os cadernos.
Importante: caso seja necessário,
considerando o grau de autonomia para
realizar a tarefa e a familiaridade dos alunos com o jornal, divida essa atividade
em duas aulas.
3º BIMESTRE
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1C Roda de jornal para seleção de
notícias
Será necessário trazer jornais para
os alunos, garantindo a diversidade de
veículos recebidos pela escola. Como
orientado na roda de jornal, os jornais
precisam estar completos e não devem
ser grampeados.
Esta atividade será realizada individualmente para que você possa observar e
avaliar a aprendizagem construída pelos
alunos ao longo dos bimestres, considerando o trabalho recorrente de leitura de
jornal proposto desde o início do ano.

Observe e avalie se os alunos já conseguem selecionar com autonomia as reportagens para ler e saber mais sobre o
assunto e compartilhar a informação com
os colegas. Durante a atividade, repare
se eles: leem rapidamente as manchetes
do dia na capa; buscam pelo caderno ou
seção do jornal e selecionam pela primeira
página do caderno ou seção; buscam na
capa indicação da página onde encontrar
a reportagem completa; relacionam imagem e título; observam a data e o local
da publicação; e socializam o que leram,
comentando e se posicionando diante do

conteúdo das reportagens.
Registre as observações deles de
modo que possa avaliar quais procedimentos e comportamentos de leitor já estão
em uso pelos alunos e quais ainda não.
Outra sugestão de encaminhamento é distribuir os jornais pelos grupos
e indicar somente o nome da notícia
(ou assunto) para os alunos buscarem.
Depois você pode pedir que discutam
como fizeram isso de forma mais econômica ou ajustada, compartilhando
os procedimentos que utilizaram. Por
exemplo: se pensaram no caderno em
que poderia estar ou buscaram um índice e localizaram ou foram folheando
página por página até encontrar. Com
base nessa discussão, peça que organizem coletivamente uma lista com dicas
para encontrar uma notícia no jornal.

ETAPA 2 – Leitura colaborativa
de matérias jornalísticas
e tomada de notas

cedimentos de leitura que estarão em
jogo durante as leituras colaborativas.
• Capacidades de leitura de compreensão e de apreciação e réplica:
a) Buscar, em outros materiais, informações necessárias para a compreensão do texto.
b) Localizar informações explícitas.
c) Buscar informações em mapas, infográficos etc., comparando-as.

d) Antecipar com base em conhecimentos prévios sobre o assunto e na
articulação entre os índices do texto.
e) Posicionar-se criticamente em relação ao assunto em discussão.
• Procedimentos de leitura:
a) Realizar uma leitura exploratória.
b) Grifar informações relevantes para
posterior tomada de notas.

com um parceiro mais experiente em
relação à leitura, de forma a garantir o
acesso às informações. Todos precisam
estar com o texto em mãos, podendo
ser um único caderno para cada dupla.
Explique às crianças que elas farão a
leitura de uma notícia retirada do jornal
digital Zero Hora. Leia o título questio-

nando-as se já ouviram falar do assunto e o que sabem sobre ele. Oriente e
possibilite que explorem as imagens,
legendas, os subtítulos, mapas etc.
O roteiro da leitura colaborativa de
notícias, previamente planejado, cumpre o papel de ajudar os alunos a construir sentidos para o texto, bem como
ativar capacidades e procedimentos
leitores, principalmente. Contudo, a
leitura deve acontecer de forma a dar
espaço aos comentários dos alunos e a
novas perguntas, não sendo necessário

Nesta etapa, estão propostas leituras colaborativas de diferentes textos
(alguns sobre o mesmo assunto), de
forma que os alunos possam estabelecer relações de comparação entre eles.
A seguir, algumas capacidades e pro-

pág. 9

2A Leitura colaborativa de notícia
A leitura colaborativa precisa ter a
participação efetiva de todos. Por isso,
antes de começar, organize a sala em
círculo para que todos os alunos se vejam e possam apoiar o texto na carteira.
É importante que aqueles que ainda não
leem com autonomia estejam em dupla
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que as perguntas sugeridas no Caderno
do aluno sejam seguidas linearmente.
Devem ser considerados os seguintes princípios que envolvem a leitura
de textos jornalísticos: relacionar texto

com imagens, gráficos e conhecimentos
prévios dos alunos; ativar as principais
capacidades de compreensão leitora; no
campo da formação do sujeito, ativar
capacidades de apreciação e réplica e

permitir posicionamento crítico em relação à matéria; e ativar a capacidade de
leitura e explicitação no coletivo – o foco
não é somente o conteúdo temático da
notícia que está sendo lida.

págs. 9 e 10
Site ZH

10 de fevereiro de 2016
Valter Campanato-Agência Brasil

OMS decreta emergência
sanitária mundial por zika
vírus e microcefalia
Para a Organização Mundial da Saúde,
disseminação do vírus e sua provável ligação
com a microcefalia justificam o alerta de
emergência
A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou
nesta segunda-feira estado de emergência sanitária
mundial por conta da ameaça do zika vírus. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa em
Genebra, na Suíça. A declaração, dada apenas em
casos de ameaças globais, representa o maior nível
de alerta da OMS.
O alerta surge principalmente em função da
provável ligação entre o vírus e a microcefalia, que
tem aumentado no Brasil. Há 270 casos confirmados em bebês brasileiros e 3.449 suspeitos desde
2015. O anúncio foi feito ao fim da primeira reunião
do Comitê de Emergência sobre zika vírus da OMS.
– É necessária uma resposta internacional para minimizar essa ameaça nos países infectados e reduzir o
risco de disseminação internacional – disse a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, informando que a concentração de quadros de malformação congênita em
bebês e síndromes neurológicas em regiões afetadas
pelo zika constituem “um evento extraordinário e uma

A diretora-geral da OMS, Margaret Chan, fez o anúncio de
emergência de saúde internacional nesta segunda-feira

ameaça à saúde pública de outras partes do mundo”.
Chan avaliou ainda que a ausência de uma vacina
contra o zika e de testes de diagnóstico confiáveis,
somados à falta de imunidade na população dos países afetados pelo vírus, constituem fatores de preocupação para a OMS.
O mais alto nível de alerta só havia sido dado em
três outras ocasiões pela OMS: em 2009, com a
epidemia da gripe H1N1; em maio de 2014, com o
ressurgimento de uma forma de poliomielite na Síria e
no Paquistão; e em agosto de 2014, devido ao ebola.
Texto extraído do site ZH (http://goo.gl/QJALPL),
acesso em 10/2/2016

As diferenças entre três das doenças transmitidas pelo Aedes
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CASOS DE ZIKA NO MUNDO

não sentem
nenhum
sintoma

38 0C

39 0C

Dor aguda e
vermelhidão nas
articulações, como
joelhos, tornozelos,
mãos, cotovelos e
ombros

Manchas
avermelhadas
no corpo que
não coçam

37 0C

Manchas
avermelhadas
sempre com
coceira

Dor leve
nas juntas

CASOS DE MICROCEFALIA NO BRASIL

-geral da OMS.
• É a primeira vez que a
RR
RN
133
31
5
PB
4
OMS toma uma medida
497
Dinamarca
CE
PA
MA
218
emergencial como essa?
Reino Unido
PE
119
Suíça
6
1.125
PI
A resposta esperada dos
Espanha
Estados Unidos
Itália
91
Portugal
Martinica
138
TO
AL
RO
Israel
alunos é “não”. O texto
Saint Martin
70
BA
158
México
1
Porto Rico
MT
471
Haiti
SE
República Dominicana
110
35
aponta que essa medida
DF
172
Barbados
Cabo Verde
Guatemala
GO
Venezuela
El Salvador
MG
62 5
Guiana
já havia sido tomada anteHonduras
8
Suriname
Colômbia
ES
MS
Panamá
1
Equador
52
SP
riormente: em 2009, com
Brasil
3
Bolívia
RJ
3.448
PR
18
122
Casos suspeitos
Paraguai
a epidemia da gripe H1N1;
2
Casos confirmados
em maio de 2014, com o
RS
462
1
270
ressurgimento de uma forConfirmados Investigados Descartados
ma de poliomielite na Síria e
no Paquistão; e em agosto
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• Que relações podemos estabelecer entre o mapa Casos de zika no
mundo e a fala de Margaret Chan?
É preciso que os alunos percebam que
a fala da dirigente (“É necessária uma
resposta internacional para minimizar
essa ameaça nos países infectados e
reduzir o risco de disseminação internacional.”) é confirmada pelo mapa, já
que, apesar de a concentração de casos
As perguntas desta atividade não
Além disso, apoiados em informações de zika estar no continente americano,
precisam ser respondidas por escrito. que conseguirem pela exploração geral especialmente na América do Sul, há rePor isso, não há espaço destinado às do texto e pelos conhecimentos prévios latos em vários outros países ao redor
respostas no Caderno do aluno. A ideia sobre o assunto, os alunos podem an- do mundo, o que confirma que a doença
é que os alunos discutam sobre elas e tecipar e apontar algumas razões para está se espalhando e, com ela, o risco
respondam oralmente. Isso não impede tal medida (essa questão será retomada da microcefalia. Portanto, é necessário
que façam anotações no caderno de uso no final). A leitura do olho oferece infor- minimizar a ameaça (da microcefalia)
na América do Sul e reduzir o risco em
pessoal ou em folhas à parte.
mações.
• O que é OMS? Como você desco- • Por que o trecho “um evento ex- outros lugares do mundo.
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am que OMS é a sigla da Organização pública de outras partes do mundo” os mesmos sintomas? Como se pega
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mundial e por que será que a OMS
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• Qual a diferença entre casos suspeitos e casos confirmados? Os
alunos precisam entender que casos
suspeitos são os que apresentam os
indícios da doença, mas ainda não há
certeza dela (estão investigando). Já
os confirmados têm exames que comprovam a microcefalia. Além disso, eles
devem recuperar a questão apontada
por Chan sobre a falta de testes de diagnóstico confiáveis, o que dificulta ainda
mais a confirmação dos casos. A turma
pode buscar a informação na legenda

do mapa, na observação dos números
com cores diferentes (preto/vermelho),
dos tamanhos e cores diferentes dos
círculos e na diferença numérica em
cada estado. É importante que compartilhem com os colegas como encontraram a resposta.
• Qual o número de casos na Bahia?
Os alunos precisam localizar a Bahia
no mapa, identificando o estado pela
sigla BA, e verificar que são 471 casos suspeitos e 35 confirmados. Para
chegar a essa informação, novamente

precisarão consultar a legenda.
• Quais os estados mais afetados?
Como descobriu? Os estados com
maior número de casos suspeitos são
Pernambuco, Paraíba e Bahia; e com
mais casos confirmados são Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia. Os
alunos podem responder a essa questão
apontando que observaram o tamanho
dos círculos pretos e vermelhos, localizando os estados no mapa e reconhecendo as siglas. Se os alunos não
conhecerem-nas, informe-os.
• Você acha que a medida tomada
pela OMS foi adequada? Por quê?
Espera-se que os alunos se posicionem
sobre o que leram e justifiquem sua opinião, recuperando questões apontadas
pelo texto e estabelecendo relações
com informações que já tinham sobre
o assunto.

pág. 11
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O olho amplia, traz mais informações sobre a notícia e chama a atenção do leitor
para ele continuar lendo. Ele fica sabendo mais sobre o que a notícia vai tratar.

No título, aparece OMS; no olho, a sigla é esclarecida (Organização Mundial da Saúde). O título anuncia que a OMS decretou emergência mundial; o olho justifica que foi
por causa da disseminação do vírus e a provável relação dele com a microcefalia.

2B Releitura do texto para tomada
coletiva de notas
Aqui espera-se que os alunos relacionem o nome olho ao fato de esse recurso gráfico e editorial colocar o olho
do leitor nas informações importantes
que aparecerão no corpo da notícia.
Durante a releitura da notícia com
a finalidade de buscar essas informações, oriente todos a grifar o texto, de
modo que possam tomar notas posteriormente. No primeiro mapa, é interessante que identifiquem que há registros
de casos de zika em muitos países de
diversas partes do mundo. Com tantos
casos confirmados, o risco de microcefalia também aumenta. Outra informação diz respeito ao número elevado de
casos de microcefalia já confirmados e
suspeitos no Brasil.

pág. 12

BBC Brasil

27 de abril de 2016

Dentro de 100 dias, o Rio de Janeiro receberá
atletas de 206 países para competirem por
4.924 medalhas em 42 esportes... durante
17 dias.
As competições dos Jogos Olímpicos do Rio
2016 ocorrerão em quatro locais no Rio – nos
bairros de Deodoro, Barra e Copacabana, além do
Maracanã, onde fica o Estádio Olímpico.
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Marcello Dias/Futura Press

Medalhas, tuítes e peixes
mortos: Rio 2016 em 8 gráficos

Peixes mortos surgiram na Baía de Guanabara,
perto do Galeão
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págs. 13 e 14
Quantas pessoas virão?

Uma frota de 21 aviões jumbo seria necessária
para levar todos os 10.500 atletas participantes para
o Rio. Ocuparia o espaço de 21 campos de futebol.
Serão necessárias 140.000 pessoas para organizar os Jogos em agosto. Dessas, 90.000 serão
funcionários e 50.000, voluntários.
Onde os visitantes ficarão?

Durante Londres 2012 (que ficou conhecida como
a primeira Olimpíada das redes sociais), 10 milhões
de tuítes relacionados aos Jogos foram publicados
todos os dias.
O Comitê Olímpico Internacional espera ter aproximadamente 3,6 milhões de espectadores dos Jogos em todo o mundo, dos quais mais de 3 bilhões
estarão usando dispositivos móveis como ‘segunda
tela’ enquanto assistem às competições – o equivalente às populações da China, da Índia e dos Estados
Unidos juntas.
O jogador Neymar é atualmente o atleta com mais
seguidores nas redes sociais entre os que estarão
no Rio. E, com o futebol dominando a atenção do
país – após o fiasco da Copa do Mundo 2014 –, será
que outro atleta poderá ter o mesmo impacto?
Talvez o time de basquete americano...
Quem vai fazer história?

Os preços de quartos de hotel no Rio saltaram de
cerca de US$ 98 (R$ 345) para US$ 286 (R$ 1.010)
por noite, em média. Atualmente, apenas 14% dos
quartos de hotel oficiais estão disponíveis.
Quem serão as estrelas das redes sociais?

Neymar pode ter mais seguidores que o americano Michael Phelps, mas ninguém chegará perto do
nadador em termos de conquistas olímpicas.
Ele ganhou suas 18 medalhas nos últimos três
Jogos – sete a mais do que o total acumulado, no
mesmo período, por todos os atletas brasileiros que
competirão em 2016.
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E os problemas?

Ainda consigo comprar ingressos?

Uma equipe de 60 pessoas removerá cerca de
32 toneladas de peixes mortos da Lagoa Rodrigo
de Freitas, onde ocorrerão as competições de remo
e canoagem.
Isso seria o suficiente para alimentar 47 mil pessoas com moquecas de peixe, por exemplo.
A poluição das águas da Lagoa e da Baía de Guanabara é um dos principais problemas da organização dos Jogos no Rio.

Aproximadamente 7,5 milhões de ingressos para
os Jogos foram postos à venda. Até agora, 60% foram vendidos.
O ambiente político instável, a crise econômica e
preocupações com a epidemia de vírus da zika têm
contribuído para a lentidão na venda dos ingressos.
Os organizadores do evento, no entanto, afirmam
que o hábito de deixar a compra dos ingressos para
a última hora pode fazer com que eles sejam vendidos mais rapidamente nas semanas que antecederão a Olimpíada.
Mesmo assim, ainda é possível que o número de
entradas vendidas no Rio seja inferior ao de Londres
2012.

Adaptado do site da BBC Brasil (http://goo.gl/iryfBL),
acesso em 15/6/2016

pág. 15
Na seção de Esportes ou em alguma seção especial sobre as Olimpíadas.

2C Leitura colaborativa de outro
texto jornalístico
Explique aos alunos que, por ter sido
veiculada somente num site, não faz
sentido dizer que a notícia foi publicada
em um caderno, termo mais usual para
jornais impressos. Nesse caso, o termo
mais adequado é seção.
Nesta leitura, os grupos precisam articular as informações veiculadas pelo
texto, estabelecendo relação entre as
partes ou os trechos da notícia com os
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gráficos e infográficos. Fazer essa análise configura uma importante capacidade de leitura. Será necessário definir
qual gráfico cada grupo irá analisar.
Além disso, o fato de ler uma notícia sobre as Olimpíadas pode suscitar
interesse por outras informações que
não estão no texto, como verificar o número de medalhas do Brasil em 2016
e saber quais esportes são disputados.
Para tanto, seria interessante, caso
possível, acessar a internet com os alu-

nos na busca desses dados. Outra possibilidade, considerando que o número
de alunos com smartphones é cada vez
maior, é pedir que os utilizem para fazer a pesquisa se houver rede Wi-Fi na
escola.
O uso desses equipamentos e recursos em sala de aula é um procedimento
importante para o acesso a uma informação rápida e atualizada, já que, na
internet, as informações noticiosas costumam ter atualização frequente.
Algumas sugestões: buscar uma informação atual, um dado específico sobre determinado assunto, acompanhar
uma notícia, um assunto, um acontecimento relevante para o grupo e que,
portanto, requeira acesso à informação
mais recente possível.
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G1

27 de abril de 2016

Pará lidera arrecadação com multas
por desmatamento ilegal na Amazônia
Segundo o Ibama, R$ 30 milhões foram arrecadados em multas neste ano.
Empresários da indústria madeireira afirmam que burocracia afeta setor.
Segundo o Ibama, R$ 30 milhões foram arrecadados em multas neste ano. Empresários da indústria
madeireira afirmam que burocracia afeta setor.
Dados do Ibama apontam que o Pará é o estado
brasileiro que mais arrecada dinheiro com multas
decorrentes do desmatamento ilegal na Amazônia.
Só em 2015, as operações de combate à retirada e
venda ilegal de madeira resultaram na arrecadação
de cerca de R$ 15 milhões, neste ano o número
subiu para R$ 30 milhões.
Porém, representantes da indústria madeireira do
estado alegam que o rigor no combate aos criminosos do setor tem prejudicado os negócios dos
empresários que trabalham dentro da legalidade. Roberto Pupo, presidente da Associação da Indústria
Madeireira (AIMEX), afirma que, ao longo de nove
anos, os prejuízos são milionários.
“Em 2007, os associados chegaram a exportar
US$ 800 milhões, quase US$ 900 milhões, e no ano
passado paramos em US$ 240 milhões”, detalha.
O Brasil possui atualmente uma das tecnologias
de manejo florestal mais modernas do mundo, mas
a extração ilegal de madeira ainda é expressiva. Por
isso, a legalização do processo de retirada, transporte e venda da matéria-prima é criteriosa.
Em Belém, a empresária Alessandra Forte trabalha
com madeira há 15 anos. Ela conta que o negócio
começou promissor, com exportações para os Estados Unidos, Europa, China, Japão, Austrália e Nova
Zelândia. Mas não pode se manter no mesmo ritmo,
já que a burocracia para a aquisição de madeira e a
falta de credibilidade provocada pelo desmatamento
ilegal provocaram uma queda de cerca de 80% no
faturamento da empresa nos últimos anos.

Para continuar no ramo, Alessandra diz que foi
necessário se adaptar: parou de vender madeira e
passou a fabricar móveis. Como trabalha apenas
com madeira legalizada, que tem um alto custo no
Pará, ela decidiu comprar a matéria-prima dos estados do Amazonas e Mato Grosso, onde o produto
é mais barato. Porém, a crise econômica afetou os
negócios, e a empresária se viu obrigada a fazer
cortes drásticos na empresa, que antes contava com
60 funcionários e atualmente possui apenas seis.
“Isso se deve justamente ao descontrole que há
no estado sobre o setor madeireiro. Houve uma
marginalização no setor em que se entendeu que o
desmatador é a indústria que trabalha com madeira,
quando não é”, justifica.
Para combater o desmatamento e a exploração
ilícita da floresta na Amazônia, o Ibama tem intensificado as fiscalizações: em 2016, seis grandes operações já foram realizadas. E a maior de todas até o
momento apreendeu quase 700 metros cúbicos de
madeira serrada no distrito de Icoaraci, em Belém.
O volume é suficiente para encher 23 caminhões.
“Punir efetivamente quem financia, como nós temos
conseguido fazer com essas grandes operações em
conjunto com outras instituições, e aí você pega o
financiador disso e não só aquela pessoa que está lá
no meio do mato, que tem um trator, um caminhão
e duas ou três trabalhando com ela. Essa não nos
interessa, quem nos interessa é o grande infrator, e
esse está sendo punido”, conclui Alex Lacerda, superintendente regional do Ibama no Pará.

2D Leitura de uma nova
notícia
• Você sabe o que significa Ibama? O que
esse órgão faz? Espera-se que os alunos concluam que Ibama é a sigla de Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, órgão federal que
cuida da preservação e da
manutenção do meio ambiente do Brasil. Ainda que
não saibam o que significa
a sigla, é importante que
compreendam pela leitura
o papel desse órgão.
• Considerando o que
já estudou sobre a importância do meio ambiente para a vida das
pessoas, especialmente para os povos indíExtraído do portal G1 (http://goo.gl/5xc69C),
genas, você acha que
acesso em 24/5/2016
é bom para o estado
do Pará ter essa arrecadação? Justifique. A turma deve
perceber que a alta arrecadação do
Pará, com multas decorrentes do desmatamento ilegal, não é boa para o estado, pois decorre de danos à natureza
já consumados.
3º BIMESTRE

19

págs. 16 e 17

Decreto de
emergência sanitária
mundial.

Competições dos
Jogos Olímpicos
Rio 2016.

OMS.

Arrecadação de R$ 30
milhões com multas por
desmatamento ilegal.
Ibama.

Genebra, Suíça.

2/2016.

Dentro de 100 dias
(a contar do dia
27/4/2016).

Durante uma coletiva
de imprensa.

Durante 17 dias.

Por causa da ameaça
do zika vírus.

Em 2016.

Decorrentes do
desmatamento ilegal
na Amazônia.

Sim, encontramos todas as informações. As informações não estavam todas no
primeiro parágrafo. Algumas estavam no lide e outras, no olho.

Não. As informações não aparecem na notícia na mesma ordem do quadro e nem na mesma
ordem em todas as notícias. Há algumas no olho e no lide ou no título e no lide, por exemplo.
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2E Releitura dos textos e tomada
de notas
A proposta de sublinhar o texto com
lápis colorido é apenas para apoiar o
preenchimento da tabela. Portanto, é
necessário que você ajude os alunos
na localização das informações e no
preenchimento do quadro.
A discussão sobre o olho e o lide da
notícia tem a finalidade de oferecer informações aos alunos sobre esses elementos que apoiam a leitura do texto
e oferecem aos leitores a informação
de que ele precisa de forma rápida e
organizada. Esses recursos existem
porque o texto jornalístico é organizado
pelo critério de relevância. As informações mais importantes precisam estar
no início do texto, destacadas no título
e no olho. Tomar consciência desses
recursos editoriais faz com que os alunos aprimorem os procedimentos de
leitura de jornal, tornando-se leitores
mais críticos.
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2F Nova leitura colaborativa
A fim de promover uma discussão
mais aprofundada das questões em jogo
na notícia que acabaram de ler, como o
tema do preconceito racial, é interessante assistir com os alunos ao documentário Vista a minha pele, produzido pelo
Centro de Estudos das Relações de Tra-

balho e Desigualdades (Ceert). Criado em
1990, o Ceert é uma organização não governamental que produz conhecimento,
desenvolve e executa projetos voltados
para a promoção da igualdade de raça
e de gênero. Conta com uma equipe de
psicólogos, juristas, educadores, sociólogos, assistentes sociais e gestores de

pessoal que faz diagnósticos, elabora e
implementa programas de promoção da
igualdade racial em sindicatos, escolas,
empresas e órgãos públicos, desenvolvendo os principais projetos nas áreas de
acesso da população negra à Justiça, ao
direito de igualdade racial, à liberdade de
crença, de implementação de políticas
públicas, de educação, saúde e relações
de trabalho. Para saber mais, acesse
www.ceert.org.br.
Dê especial atenção à música-tema
do documentário, cuja letra vale a pena
ser trabalhada com os alunos.
Além disso, é importante destacar
que a Lei Federal no 10.639/03 coloca
para todos nós, educadores brasileiros,
a necessidade e a importância de tratar
as questões que envolvem a vida na África, a trajetória dos afrodescendentes no
Brasil, a reflexão sobre a ancestralidade
e o racismo como temas a ser abordados cotidianamente em sala de aula.

pág. 19

G1

11 de dezembro de 2006

"Internet está fora de controle",
afirma criador da rede
Em entrevista ao G1, Vinton Cerf alerta que
dados colocados na web são "inapagáveis",
criando desafios para preservação da
privacidade.
Por Juliana Carpanez
Hoje, o uso da internet não é passível de controle e é
impossível manter a privacidade depois que alguém coloca informações na rede – uma vez lá, ela nunca mais
sai, por mais que o internauta insista em apagá-la. O
diagnóstico é de ninguém menos que Vinton Cerf, o vice-presidente do Google, conhecido como pai da internet.
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Diretor Evangelista de Internet no Google, Cerf compara sua
criação a um grande sistema rodoviário
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págs. 20 e 21
“Os jovens são muito abertos à ideia de dividir
suas informações on-line”, disse Cerf em entrevista
ao G1. “Conforme eles forem ficando mais velhos,
podem se arrepender de ter colocado algumas informações e seus pensamentos jovens na internet. E
esses dados podem nunca mais desaparecer, mesmo se forem retirados dos sites originais.”
O norte-americano recebeu o título não oficial de
“pai da internet” por ter participado da criação do
protocolo TCP/IP, que possibilita a conexão entre
computadores. Cerf também é conhecido por defender a criação de uma internet interplanetária. Em projeto realizado com o Laboratório de Propulsão a Jato
da Nasa, ele trabalha para padronizar protocolos utilizados na comunicação espacial – isso possibilitaria
que as pessoas na Terra recebessem dados de veículos espaciais, como aqueles que exploram Marte.
G1 – O senhor é o Diretor Evangelista de Internet do Google, provavelmente a única pessoa a ter esse cargo. Pode definir exatamente
o que faz?
Vinton Cerf – No Google, eu tenho a missão de
continuar aquilo que venho fazendo nos últimos 30
anos: falo sobre a construção da internet e incentivo
as pessoas a usá-la. [...]
G1 – E não é cansativo falar tanto sobre um
mesmo assunto?
Cerf – Não, porque a internet está sempre mudando. Há sempre novas aplicações, novas ideias,
novos modelos de negócio. Gosto muito de falar
sobre o assunto, porque nunca é a mesma coisa,
há sempre algo novo e fresco. O fato de ter bilhões
de pessoas conectadas à rede indica que bilhões de
pessoas podem ter ideias, elas estão livres para fazer isso sem pedir autorização.
G1 – O senhor consegue acompanhar tantas
mudanças?
Cerf – A internet está mais dinâmica agora e fica
mais difícil de acompanhar. São muitas aplicações,
softwares... as pessoas sempre inventam coisas
novas. No início, os textos e as imagens eram estáticos. Agora, quando entramos em uma página, nosso navegador é convidado a puxar um software. De
repente, seu computador está fazendo algo que não
sabia como fazer antes, porque baixou um software.
Isso pode ser bom, mas também é ruim. Pessoas
mal-intencionadas podem induzir os computadores
dos internautas a fazer coisas ruins, como apagar
informações do disco rígido ou atacar sites. [...] Para
encontrarmos o equilíbrio em um ambiente tão aberto, temos de construir melhores aplicativos e melhores sistemas operacionais, que não sejam dominados
tão facilmente. Além disso, podemos desenvolver defesas contra esse tipo de abuso e punir as pessoas
que cometem esses crimes, com multas e detenções.
G1 – Falando ainda sobre o aspecto negativo, o que o senhor não gosta na internet? O se-

nhor criou uma ferramenta bastante útil, mas...
Cerf – ... mas as pessoas também a utilizam para
fazer o mal. O spam [mensagens não solicitadas] é
muito irritante. E, em alguns casos, ele consome recursos caros, principalmente daquelas pessoas que
ainda pagam por minuto para acessar a internet. [...]
Hoje há pessoas que são pagas para interceptar a
comunicação de outras. Empresas tentam roubar informações de seus concorrentes, há a violação dos
direitos autorais, difamação, esse tipo de coisa. Não
estou feliz com isso, mas reconheço que é muito
difícil controlar esses problemas se quisermos manter um ambiente tão livre. Temos de aprender a lidar
com esses desafios, mas a solução não é simplesmente acabar com a rede. É necessário identificar
aqueles que destroem e também construir defesas.
G1 – E o que realmente funciona na internet,
aquilo que lhe deixa orgulhoso?
Cerf – Podemos comparar o que fiz com a construção de um grande sistema rodoviário. Eu não
desenvolvi os carros. Outras pessoas fizeram isso
e, conforme seguiram as regras desse sistema rodoviário, foram criando novos serviços: o posto de
gasolina, a loja de conveniência. Levando isso para o
mundo da internet, minha estrada ajudou a construir
um sistema de transportes, padronizá-lo e convencer
as pessoas de que deveriam usá-lo. Fico orgulhoso
em saber que esse é um fenômeno mundial e acessível para um número muito grande de pessoas.
G1 – Mas conforme esse sistema cresce, aumenta a necessidade da seleção do conteúdo...
Cerf – Há uma avalanche de informações na rede
de computadores. Muitas delas são realmente úteis,
enquanto outras não valem nada. No entanto, fico
feliz quando realizo uma busca e consigo encontrar
aquilo que procuro. Ainda fico surpreso quando acho
algo em particular e vejo que alguém se deu ao trabalho de colocar aquela informação na internet. A
quantidade de informação que está sendo trocada
na internet é absurdamente benéfica.
G1 – Falando em colaboração, gostaria que
o senhor comentasse o fenômeno das redes sociais que mantêm uma quantidade enorme de
pessoas conectadas.
Cerf – É um fenômeno muito interessante, que representa o que a internet tem de melhor: reunir as
pessoas em grupo para elas dividirem os interesses
que têm em comum. Sites como o MySpace e o Facebook são desenvolvidos para que as pessoas compartilhem informações sobre elas mesmas, seus interesses ou o que elas vêm fazendo. Mas esse tipo de
cultura tem um futuro imprevisível, porque os jovens
de hoje são muito abertos à ideia de trocar informações. Conforme eles forem ficando mais velhos, podem se arrepender de ter colocado seus pensamentos jovens na internet. E esses dados podem nunca
mais desaparecer, mesmo se forem retirados dos
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pág. 21
sites originais. Pode ser um problema de geração, e
os jovens provavelmente vão aprender que deveriam
pensar com mais cuidado sobre o que tornam público.
Futuramente, as pessoas vão perceber que deveriam
ter guardado certas informações para elas. Elas não
pensam no fato de que, quando algo está no computador, pode ser reproduzido e distribuído. Conforme o
tempo for passando, as pessoas vão aprender a lidar
com os efeitos colaterais do uso da internet.
G1 – Um estudo recente mostra que 43% dos
internautas ligados a redes sociais consideram
seus contatos virtuais tão importantes quanto
os reais. O que o senhor acha disso?
Cerf – Bom, eles são pessoas reais de todo jeito
[risos]. O fato de você interagir com pessoas no universo virtual não significa que elas não sejam reais.

Mesmo nos jogos de RPG on-line [nos quais usuários
controlam personagens que interagem], trata-se de
pessoas reais atrás de avatares. Existe uma preocupação procedente de que as pessoas podem se
envolver tanto com o ambiente virtual que prefiram
esta alternativa ao mundo real. Mas estamos falando
dos extremos. No geral, não vejo esses jogos on-line como mais perigosos do que os de tabuleiro ou
brincadeiras em que as crianças se vestem com as
roupas dos pais.
G1 – A última pergunta, porque não há como
fugir dela: qual será o futuro da internet?
Cerf – Mais mobilidade, mais banda larga e vamos
sair do planeta, construindo uma rede interplanetária.
Extraído de CARPANEZ, Juliana. Portal G1.
(http://goo.gl/z7jEii), acesso em 15/6/2016

2G Leitura de entrevista
Ressalte aos alunos que, observando
o texto, fica claro que as opiniões a respeito do tema da entrevista estão todas
nas respostas do entrevistado. A jornalista mostra isenção ao não colocar a
própria opinião nas perguntas formuladas por ela.

ETAPA 3 – Roda de jornal/
produção de comentário oral
Nesta etapa, os alunos vão participar de uma roda de jornal para comentar sobre o tema lido, planejando a fala

de forma a explicitar sua posição e a
sustentá-la.
Como se trata de uma situação essencialmente de compartilhamento de
opiniões e impressões sobre textos li-

dos, o comportamento leitor é o conteúdo de leitura privilegiado nesse caso.
Contudo, perceba que as capacidades e os procedimentos de leitura
também estarão em jogo.

pág. 22
3A Roda de jornal orientada –
Parte I: tomada de notas para o
comentário a ser feito oralmente
Conforme o texto lido, o tema abordado pode ser muito genérico, o que dificultaria uma argumentação oral neste
momento de roda de jornal. Portanto,
após a definição do tema que será discutido na roda, ajude os alunos a levantar aspectos passíveis de discussão por
meio de anotações e grifos nos textos.
No caso da notícia sobre o zika vírus,
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por exemplo, a descrição da microcefalia não favorece uma discussão argumentativa oral.
Por outro lado, é possível discutir de
forma mais objetiva sobre as medidas

de controle de proliferação do mosquito, a demora da OMS em decretar situação de emergência, o desmatamento ilegal na Amazônia e as questões
de privacidade no uso da internet. As

anotações e os próprios textos grifados poderão ser usados como apoio
para comentar na roda, de modo que
os alunos participem explicitando sua
opinião.

e incentivando-os a comentar e se posicionar sobre o assunto em discussão.
Promova debates confrontando diferentes posições e/ou aspectos apontados
e solicite que os alunos justifiquem as
opiniões com base nas informações li-

das e estudadas, lembrando-os de que
as anotações da atividade 3A devem
nortear a fala para que não se percam
nos comentários.
Nesse momento, é importante registrar quem são os alunos mais participativos ou os que monopolizam a fala.
Observe se estão ouvindo com atenção
e se, ao explicitar sua posição, respeitam e/ou consideram o ponto de vista
do colega. Note se complementam as
questões apontadas, se fazem colocações que consideram as falas anteriores e em que medida as anotações e
os textos lidos apoiam o comentário.
Como em outras sequências dos bimestres anteriores, aqui está em jogo um
trabalho de linguagem oral.
No retorno da lição de casa, incentive que comentem as notícias com base
nas anotações realizadas.

pág. 22

3B Roda de jornal orientada –
Parte II: Roda para comentar
Os alunos irão participar desta roda
fazendo uso das anotações da atividade
3A. É fundamental você assumir o papel de mediador, orientando os alunos

págs. 22 e 23

3C Organização do jornal mural
Promova uma discussão sobre
como as reportagens lidas poderão ser
selecionadas e compartilhadas com a
comunidade escolar. Decida com a turma se haverá espaço para comentários
no mural.
Importante: como já apontado, o mural deverá ser atualizado semanalmente, podendo ser utilizado para acompanhar os desdobramentos de uma
notícia específica. Nesse caso, será necessário planejar um espaço reservado
para esse fim.
3º BIMESTRE

25

págs. 23 e 24

3D Compartilhando as notícias no
telejornal
A leitura comentada será realizada
para os alunos de 1º e 2º anos. No caso
do 1º ano, a leitura será revezada com
o 5º ano. Poderão ser lidos o lide das
notícias e um trecho da entrevista, além
dos comentários selecionados pelos
alunos (na etapa 4). Esta atividade tem
um objetivo duplo: ampliar a fluência
leitora dos alunos e divulgar notícias e
reportagens para as demais turmas da
escola. Organize o trabalho em parceria
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com a professora, ou o professor, do
5º ano e das demais turmas envolvidas.
Escolha os alunos que têm menor
fluência leitora e oriente os mais fluentes
a planejar a leitura a ser apresentada
em parceria com eles. Desse modo, os
alunos com menor fluência terão uma
referência a seguir.
Reserve um espaço na rotina da
turma a fim de que todos se preparem
para realizar a leitura do texto como
se estivessem lendo no telejornal. Uma
alternativa é construir uma televisão de

papelão para realizar a leitura nas outras
classes.
Uma possibilidade durante os ensaios é gravar em vídeo as leituras.
Essa gravação pode ser feita com um
smartphone que tenha esse recurso.
Com isso, todos poderão ver e ouvir a
apresentação e propor ajustes necessários à leitura que será realizada nas
outras turmas.
Proponha também que os alunos
assistam a telejornais e ouçam programas de notícia em rádio para ampliar
as referências de como fazer uma boa
leitura dos textos.
É importante conversar com a turma
sobre a postura durante a leitura nas
outras salas. Ressalte alguns pontos de
atenção. Como vou me comportar ao realizar a leitura em outra sala? De que aspectos preciso cuidar? O que for levantado nessa conversa deve ser relembrado
e praticado durante as leituras. Repare
que o eixo da conversa não é uma lista
de regras, mas o respeito aos colegas e
a postura de leitor.
A leitura para outra turma é uma
situação real em que ganha sentido a
preparação da leitura em voz alta. Com
isso, os alunos sentem a necessidade
de ler e compreender o texto a ser
apresentado, relendo-o até considerar que está pronto para ser falado. A
oralização de textos escritos tem sido
uma aliada no avanço e na ampliação
da fluência leitora das crianças, que,
tendo compreendido e estudado o texto, podem antecipar a leitura, cada vez
com mais rapidez, de trechos cada vez
maiores.
O 4º ano já fez isso com a leitura
de mitos, no primeiro bimestre, e agora
a proposta é retomar a prática de se
preparar para ler numa situação pública
com os gêneros da esfera jornalística.
É importante criar um momento de
estudo da leitura em voz alta em que,
divididos em pequenos grupos, os alunos leiam e comentem sobre ajustes
necessários considerando a audiência.
Esse estudo deve acontecer também
em casa com a ajuda de um adulto.
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3E Preparo para a leitura no
telejornal
Antes de realizar a leitura para as
turmas de 1º e 2º anos, os alunos vão
ler para os próprios colegas da classe,
que avaliarão se a apresentação está
pronta para ser feita.

Incentive-os a analisar e a comentar
sobre a performance do colega para
que todos possam se preparar e ajustar a leitura dos textos em voz alta.
Considerando que a leitura no telejornal irá acontecer várias vezes ao
longo do bimestre, organize sua turma

em grupos definindo: quem serão os
alunos e os possíveis agrupamentos,
o texto que será lido por cada grupo,
quando e para quem (1º ou 2º ano). É
interessante registrar essas informações num cartaz e deixá-lo disponível
na sala.

ETAPA 4 – Análise de comentários
sobre matérias

publicados em diferentes veículos.
O trabalho tem duas finalidades: ler
os textos, compreendê-los e dar sua
opinião em relação à posição assumida
pelo leitor; e analisar os comentários do

ponto de vista dos elementos que organizam esses textos. Esta etapa se articula
com algumas atividades propostas no
bloco Análise e reflexão sobre a língua
deste caderno.

Nesta etapa, os alunos vão ler e analisar os comentários de alguns leitores

pág. 24
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Olímpiadas no Brasil.

Disseminação do vírus zika.

A campanha para reunir livros com garotas negras.

Opinar sobre um fato/notícia.

Fábio Couto.

Opinar sobre um fato/notícia.

Glauco Torres.

Opinar sobre um fato/notícia.

Maria Luiza.

Em geral, aparecem no espaço do leitor, no jornal ou na internet.

4A Leitura e análise de
comentários argumentativos
Organize os alunos em trios ou quartetos para realizarem a atividade.
Nesta proposta, o que se pretende é
aproximar os alunos do gênero comentário de leitor. É importante que identifiquem alguns pontos, como: nesses
textos aparece a opinião dos leitores
sobre determinado assunto; esses textos geralmente circulam na internet, em
que há espaço para que eles comentem
e se posicionem sobre o que leram; e
que, em alguns casos, é possível estabelecer uma espécie de bate-papo com
outros leitores. Questione os alunos se
já escreveram comentários na internet,
em que situações e com qual finalidade.
Além disso, está em jogo a capacidade de compreensão dos comentários
e o estabelecimento de relação com a
respectiva notícia lida anteriormente.

págs. 25 e 26
4B Análise de comentário
argumentativo e do uso de
articuladores textuais
• Qual a relação que o leitor faz
entre a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil? Espera-se que os
alunos respondam que o leitor Fábio
compara os dois eventos, tomando
como referência o que aconteceu durante a Copa.
• Qual é a posição do leitor em relação a isso? Os alunos devem observar que a mensagem que Fábio tenta
passar é a de que, assim como aconteceu na Copa do Mundo, tudo dará certo
nas Olimpíadas.
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Sim, ajudam, pois o leitor usa palavras e expressões para opinar, se posicionar e defender sua posição. Por exemplo: “e certamente
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Veja um exemplo
à direita.

X

dará tudo certo com as Olimpíadas”. Ele usa
certamente para enfatizar sua ideia.

Essa é uma das possíveis justificativas que será apontada pelos alunos.
O importante é que eles reconheçam o
uso dessas palavras e expressões nos
textos opinativos.
Nesta atividade, está em jogo a leitura e compreensão de um comentário
produzido por leitor, de modo que os
alunos identifiquem a opinião/posição
assumida por ele e como organiza seu
texto para sustentá-la.

págs. 26 e 27
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Referem-se à reportagem lida na atividade 2F, Cansada de ler sobre garotos,
menina reúne 4.000 livros com garotas negras.

O leitor usa a expressão ubuntu, que significa
que Marley tem capacidade de pensar nos
outros, de compartilhar.
A campanha de Marley demonstra respeito às
diferenças e contribui para a erradicação do racismo.
A iniciativa de Marley é uma forma de valorizar os
negros, que, desde sempre, tiveram suas produções
culturais desvalorizadas ou execradas pela sociedade.

pág. 28
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4C Leitura e análise de outros
comentários
As justificativas podem tanto se
referir à questão do protagonismo de
Marley em relação ao combate ao racismo quanto ao impacto em relação a
formação leitora de meninos e meninas,
já que a lista e os livros indicados e doados serão compartilhados com outras
crianças.
Nesta atividade, além da leitura e
compreensão dos comentários relacionados à notícia que leram sobre Marley,
os alunos terão de estabelecer relações
entre os comentários lidos, identificando
as justificativas dos leitores para sustentar sua posição, que é a mesma entre
os três, já que todos concordam com a
iniciativa da menina.

4D Leitura e análise de novo
comentário
Espera-se que os alunos concluam
que o comentário do leitor Glauco Torres
(na atividade 4A) refere-se à situação do
surto do vírus zika, por causa da proliferação descontrolada do mosquito Aedes
aegypti.
O tom interrogativo marca a indignação do leitor. Além disso, as respostas
curtas e diretas ajudam a confirmar sua
revolta. A justificativa está no trecho que
cita que as autoridades não fizeram sua
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parte e também quando aponta que precisava ser feito algo muito simples (não
deixar água limpa parada).
Ao começar com uma pergunta, Glauco implica o leitor, chama-o para a reflexão de maneira mais próxima. Espera-se
que os alunos percebam que o uso da
interrogação indica o tom de questionamento do leitor, de indignação, até
porque ele mesmo responde que “não
precisava ter chegado a esse ponto”.
Quando o autor do comentário usa o
recurso de fazer uma interrogação, além
de implicar o leitor, ele busca cumplicidade com o uso da expressão “não
é mesmo?”, quase obrigando o leitor a
concordar com ele.
O texto é organizado com frases curtas e separadas por pontos que, colocadas em sequência, contribuem para
o argumento: evitar a proliferação do
mosquito era uma medida muito simples.

Ellen Suzarth Rocha
EM Piratini
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ETAPA 5 – Participação em um
debate e avaliação

Nesta etapa, os alunos vão acompanhar um debate realizado pela turma do
5º ano. Para tanto, vão ler para saber

sobre o assunto em questão. Aqui também está prevista a avaliação do trabalho realizado ao longo da sequência.

págs. 29 e 30

A Tarde

2 de dezembro de 2015

Parque Nacional da Chapada Diamantina

Incêndio na Chapada devastou quase 8 mil hectares do Parque

Parque Nacional da Chapada Diamantina tem 152 mil hectares

O incêndio que atingiu a Chapada Diamantina,
na região central da Bahia, em novembro, destruiu
aproximadamente 8 mil hectares do Parque Nacional Chapada Diamantina. O balanço foi divulgado
nesta quarta-feira, 2, pelo Parque.
Os 7.909 hectares queimados equivalem a 5,20%
da área total do Parque, que tem ao todo 152 mil
hectares. De acordo com César Gonçalves, chefe
do Parque, essa foi a 3ª maior área queimada, no
histórico de incêndios. “Em 2015, já foram queimados 15 mil hectares, 10% do Parque, é muita coisa”,
disse o chefe.
Área queimada representa 5,20% do total
do Parque
Ele falou ainda que os fenômenos El Niño e La
Niña, que interferem na temperatura do Oceano
Pacífico e no clima do Hemisfério Sul, ajudam ou
atrapalham o fogo. “Este ano, com o El Niño, temos pouca chuva. Com isso, os incêndios se espalham mais rápido. Já em 2010, com o La Niña e
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consequentemente mais chuva, registramos pouquíssimos incêndios”, esclareceu César.
Contudo, o chefe do Parque salientou que todos
os incêndios registrados este ano foram causados
por ação humana.
César preferiu não estimar tempo para que a
região queimada se recupere. “A Chapada é uma
área de transição, temos caatinga, cerrado, floresta, então cada área tem um tempo de recuperação.
Algumas se recuperam em meses, outras em dois,
três anos e outras em décadas”, disse.
Segundo último balanço divulgado pela Secretaria
de Meio Ambiente da Bahia (Sema), a estimativa é
de que ao menos 30 mil hectares foram atingidos
em toda a região da Chapada com o incêndio. A
secretaria informou que um novo balanço seria divulgado ainda nesta quarta.

5A Leitura de notícia
sobre incêndio na
Chapada Diamantina
Nesta leitura, o objetivo
é aproximar os alunos do
assunto que será foco do
debate no 5º ano. Ao final
da leitura e da discussão
Extraído de A Tarde (http://goo.gl/l65EZG),
para relacionar as informaacesso em 25/5/2016
ções trazidas pelos alunos
e as veiculadas no texto,
faça uma anotação coletiva sobre
as questões e dúvidas que surgirem
a respeito do tema. Isso ajudará a
mobilizar a participação dos alunos
na sessão de perguntas que haverá
no final do debate do 5º ano.
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5B Participação em uma situação
de debate
Após a observação do debate realizado no 5º ano, promova uma roda para

conversarem sobre essa situação, analisando: o que puderam saber mais sobre
o assunto discutido (nesse momento,
é importante socializar as anotações

da turma), qual a posição dos alunos
em relação ao assunto debatido, como
cada grupo se colocou durante o debate, como os grupos se prepararam
para a realização desse debate, qual
foi a postura dos participantes, como o
debate foi organizado. Chame a atenção
dos alunos sobre como os grupos do 5º
ano organizaram as falas (por exemplo,
não justificaram com expressões como
porque sim, porque não) e sobre o uso
de alguns organizadores textuais argumentativos, como embora, entretanto,
mas e portanto.

págs. 30 e 31

5C Avaliação
Esta é uma atividade individual de
avaliação. É importante verificar quanto
os alunos são capazes de ler e compreender o comentário, justificar sua posição e elaborar justificativas coerentes
com a posição assumida, entre outras
questões.
Se tiver alunos que ainda não leem
com autonomia, você pode apoiá-los na
leitura e ser escriba do texto. Note que
algumas das questões que pretendemos
avaliar continuam em jogo. Por exemplo,
compreender o comentário e a justificativa da posição do leitor e, na resposta
a ele, elaborar justificativas coerentes
com a posição assumida, seja ela favorável ou não ao leitor.
3º BIMESTRE
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chapeuzinho vermelho: duas versões
que vão abalar a floresta
pág. 32
• Analisem os contos lidos, comparando-os e estabelecendo relações de semelhanças e diferenças, principalmente,
nos aspectos relacionados à voz narrativa.
• Utilizem procedimentos de escrita
de textos, como planejar, textualizar e
revisar.
• Planejem o texto a ser produzido considerando a sequência dos acontecimentos, as características do gênero e do
texto e a perspectiva na qual a história
será narrada.
• Recontem apoiados no planejamento
do texto realizado coletivamente.
• Produzam o texto, coletivamente e
em parceria, considerando as características do gênero e da linguagem e o
contexto de produção definido.
• Revisem o texto, coletivamente e em
parceria, relendo-o enquanto escrevem
para controlar a progressão temática e
a organização textual, considerando o
seu planejamento.
• Revisem novamente o texto (depois de
finalizada a primeira versão) considerando a coerência e a coesão, com especial atenção à perspectiva de quem está
narrando, e, no caso das produções em
parceria, também a ortografia.
• Planejem e realizem uma sessão de
leitura dos contos produzidos considerando a situação comunicativa definida.

produto final
com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Desenvolvam e ampliem o comportamento leitor de compartilhar impressões
sobre os materiais lidos.
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• Leiam e compreendam os contos
identificando os personagens e suas
características, reconhecendo-as como
resultado da perspectiva do narrador,
além da relação com o encadeamento
das ações.

• Sessão de leitura para os alunos do
1º ano, podendo também ser realizada
outra sessão para familiares e comunidade escolar.

tempo estimado
• 16 aulas.

CHAPEUZINHO VERMELHO: DUAS VERSÕES QUE VÃO ABALAR A FLORESTA - CADERNO DO PROFESSOR

introdução

No segundo bimestre, os alunos tiveram como desafio a reescrita de contos
de aventura. Nesta sequência, que envolve as práticas de leitura e produção
de texto, o desafio se amplia, já que a
proposta é de uma situação de produção
de texto conhecida como reescrita com
modificação. Nela, os alunos, tendo o
conteúdo temático já definido e conhecendo a história a ser contada, enfrentam o desafio de contá-la do ponto de
vista de um dos personagens da trama.
Contar a história, tão conhecida, de
Chapeuzinho Vermelho do ponto de vista
da protagonista ou do Lobo Mau é uma
tarefa muito complexa e instigante. Os
alunos precisam tomar muitas decisões
em relação a o que Chapeuzinho e o
Lobo Mau sabem (ou podem saber) da
história, como assumir o papel de narrador e personagem ao mesmo tempo,
qual é o lugar de quem está narrando o
conto, de que jeito a história será narrada por esse ou aquele personagem, além
das questões relacionadas à linguagem
literária típica desses contos.
A tarefa de narrar em primeira pessoa
(narrador-personagem) não se resume
a acrescentar pronomes relacionados a
essa voz narrativa. Narrar do ponto de
vista de um personagem exige dos produtores fazer muitas outras mudanças
no texto, como suprimir cenas em que
o personagem não participa, reelaborar
outras, mudar a ordem dos acontecimentos reescrevendo a versão original com
base na visão e no crivo do personagem
que assumirá a narração.
O desafio apresenta alguns problemas
discursivos aos alunos. De acordo com
Emilia Ferreiro e Ana Siro, no livro Narrar
por escrito do ponto de vista de um personagem, estes são alguns exemplos:
“Quando é o lobo que conta suas
trapaças, de que modo consegue ele ludibriar suas vítimas sem que percebam
e, ao mesmo tempo, informar seu leitor
sobre tais feitos?
Quando Chapeuzinho narra, de que
maneira consegue ela se manter ingênua
no âmbito da história se, no relato, tem

de deixar ‘pistas’ para o leitor de que
está sendo enganada por um lobo feroz?
Se Chapeuzinho é a narradora, como
repor o episódio do lobo enganando a
avó, já que ela não esteve presente?
Se o lobo conta, a trapaça aparece triplicada: ele engana Chapeuzinho
quando a encontra pela primeira vez
no bosque, engana a avó quando simula ser sua neta e, por fim, engana
de novo a menina quando esta chega
à casa da vovozinha. Ao mesmo tempo, o lobo enfrenta com sua ferocidade
duas mulheres indefesas, e esse fato
o obrigará a seduzir e/ou manipular o
leitor, apelando para a sua compaixão
ou cumplicidade em função do conhecimento que ele acredita que o leitor tem”
(Editora Ática, 2010, p.70).
No mesmo livro, as autoras apresentam um exemplo de como um aluno de
4º ano narra da perspectiva do Lobo
Mau: “Daqui, das profundezas do inferno,
lhes fala o lobo. Com muita fome porque
sempre, na hora de comer os personagens, uma casa de tijolo ou um caçador
me impedem. Uma das muitas vezes em
que me senti envergonhado foi quando
tentei comer essa doce e desapiedada
menina chamada Chapeuzinho Vermelho”.
As escolhas feitas por essa criança
revelam um entendimento primoroso da
perspectiva do lobo-narrador. Ela chega
a pensar no sentimento do lobo e com
isso, sem saber, utiliza uma modalização quando escolhe os adjetivos doce
e desapiedada. Ao fazer isso, o lobo
leva o leitor a uma nova visão de Chapeuzinho, bem como a uma percepção
menos malvada dele, visto que ele não
deixa de informar o lugar de onde fala
– das profundezas do inferno.
Por que o conto Chapeuzinho
Vermelho?
A escolha desse conto não é, de
modo algum, aleatória. Essa narrativa
literária trata-se de um conto tradicional
muito familiar dos alunos e uma obra
universalmente conhecida.
De acordo com Emilia Ferreiro et al.,
no livro Chapeuzinho Vermelho aprende

a escrever (Editora Ática), “Pedir a escrita de uma história conhecida facilita a tarefa dos escritores principiantes, já que
não devem assumir a carga cognitiva
de inventar uma história”. Dessa forma,
com a trama da história e os personagens já dados, o escritor iniciante pode
concentrar-se nas questões apontadas
anteriormente e as relacionadas à forma
de dizer, além das questões ortográficas e de apresentação geral do texto.
Além disso, os personagens têm características bem marcantes, especialmente Chapeuzinho Vermelho e o Lobo
Mau, que serão os narradores nas versões a ser produzidas pelos alunos. A
análise dessas questões contribui para
compreender o lugar de onde irão narrar e sob qual ponto de vista, definindo
assim como a história deve ser contada.

Geovana Gomes da Silva
EM Juiz Oscar Mesquita
3º BIMESTRE
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quadro de organização da sequência
Etapas

1

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

Atividades
1A Roda de leitura e levantamento dos contos tradicionais conhecidos pelos
alunos.
1B Socialização da proposta de trabalho e definição do produto final.
2A Leitura do conto Os três porquinhos e análise do texto com levantamento dos
acontecimentos.

2

Leitura e análise
comparativa de duas
versões do conto
Os três porquinhos

2B Leitura do conto A verdadeira história dos três porquinhos!.
2C Comparação entre os contos lidos com foco no conteúdo temático e tomada
de notas.
2D Comparação entre os contos lidos com foco na voz narrativa e tomada de
notas.
3A Leitura do conto Chapeuzinho Vermelho e análise do texto.
3B Planejamento do texto a ser escrito coletivamente.

3

Produção coletiva
em forma de ditado
à professora, ou ao
professor (Chapeuzinho
Vermelho como narradora)

Parte I: definição da perspectiva de quem narra (Chapeuzinho Vermelho).
Parte II: levantamento e ordem dos acontecimentos.
3C Reconto com base no planejamento do texto.
3D Produção do conto com revisão processual, com base no planejamento coletivo
(ditado para a professora, ou o professor).
3E Revisão coletiva (depois de produzida a primeira versão).
4A Planejamento coletivo do conto a ser escrito.
Parte I: definição da perspectiva de quem narra (Lobo Mau).
Parte II: levantamento e ordem dos acontecimentos.

4

Produção em duplas (Lobo
Mau como narrador)

4B Reconto com base no planejamento.
4C Produção em duplas, com revisão processual, com base no planejamento coletivo.
4D Revisão coletiva (posterior).
4E Revisão em duplas.
4F Revisão final.
5A Planejamento e organização da sessão de leitura.

5

Sessão de leitura dos
contos produzidos e
avaliação

5B Leitura/estudo do conto a ser lido.
5C Sessão de leitura para os alunos do 1º ano.
5D Avaliação do trabalho.
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pág. 33

ETAPA 1 – Levantamento dos
conhecimentos prévios dos
alunos sobre contos tradicionais
e apresentação da proposta de
trabalho
Nesta etapa, os alunos vão colocar
em jogo seus saberes sobre os contos
tradicionais, além de planejar e organizar o trabalho a ser realizado ao longo
da sequência.

1A Roda de leitura e levantamento
dos contos tradicionais conhecidos
pelos alunos
Para a realização da roda, selecione
livros de contos clássicos tradicionais
como Chapeuzinho Vermelho, Os três
porquinhos, Branca de Neve, Cinderela

e Pinóquio. Pesquise no acervo da escola e disponibilize os livros para serem
explorados pelos alunos.
Promova uma conversa com base
nas questões apontadas, de maneira
que os alunos coloquem em jogo alguns comportamentos leitores, como

socializar critérios de escolha e de
apreciação estética dos contos ou livros, ler trecho(s) do(s) conto(s) de que
gosta mais para os colegas, comentar
sobre as obras, recomendar livros ou
contos que considera que vale a pena
ler e por quê.
Depois disso, organize a lista com
os contos preferidos da turma.

versões produzidas para os alunos do
1º ano, além de organizar coletivamente
todo o trabalho a ser realizado.
É importante deixar claro para os
alunos que eles não vão inventar as his-

tórias, mas reescrever o conto do ponto
de vista do personagem – Chapeuzinho
e Lobo Mau. Além disso, o texto produzido será compartilhado com os colegas
(e/ou familiares e comunidade escolar)
numa sessão de leitura. Portanto, o desafio será se preparar para realizar a
leitura em voz alta, e não dramatizar o
texto ou fazer uma encenação do conto.

verdadeira história dos três porquinhos!.
A proposta é que os alunos analisem
questões que envolvem a mudança da
voz narrativa, a perspectiva sob a qual

os narradores contam a história e as
diferenças no conteúdo temático (quais
acontecimentos aparecem num e noutro
texto), entre outras questões.

pág. 33

1B Socialização da proposta de
trabalho e definição do produto
final
Você irá combinar com os alunos a
produção final: sessão de leitura das

ETAPA 2 – Leitura e análise
comparativa de duas versões
do conto Os três porquinhos
Nesta etapa, os alunos terão como
desafio ler e comparar o conto tradicional Os três porquinhos e o conto A

3º BIMESTRE
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págs. 33 e 34

2A Leitura do conto Os três
porquinhos e análise do texto com
levantamento dos acontecimentos
Incentive os alunos a comparar
as capas dos livros e analisar, por
exemplo, a forma como o Lobo Mau e
os porquinhos aparecem, as expressões
dos personagens, as cores utilizadas, as
proporções (o tamanho do lobo e dos
porquinhos), entre outras questões.
Após a leitura do conto, oriente os
alunos a buscar pistas no texto que
justifiquem o fato de o narrador não
participar da história (questão proposta).
Eles poderão apontar que o texto está
na terceira pessoa, que ele não participa
dos acontecimentos narrados, que não
emite opiniões etc. A socialização dessas
diferentes observações é fundamental
nesse momento.
Além disso, está proposta a análise
dos personagens do conto e espera-se
que os alunos identifiquem que se trata
dos porquinhos e do lobo. Retome a
leitura do conto para buscar informações
sobre esses personagens, já que nem
todas as características aparecem de
forma explícita no texto.
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págs. 34 e 35

• Mãe porca manda os três filhos partirem.
É um narrador que não participa da história.

• Primeiro porquinho encontra camponês e
pede palha.
• Primeiro porquinho constrói sua casa.
• Lobo pede para entrar e porquinho não deixa.
• Lobo derruba a casa e porquinho foge.

Primeiro porquinho.
Segundo porquinho.
Terceiro porquinho.
Lobo.

• Segundo porquinho encontra homem e pede
madeira.
• Segundo porquinho constrói sua casa.
• Lobo pede para entrar e porquinho não deixa.
• Lobo derruba a casa e porquinho foge.
• Terceiro porquinho encontra homem que fabricava tijolos e pede tijolos.
• Terceiro porquinho encontra seus dois irmãos, que contam sobre o lobo.
• Os três porquinhos constroem casa de tijolos.
• Lobo pede para entrar e porquinho não deixa.

Leia uma possibilidade de resposta à direita.

• Lobo tenta derrubar a casa e não consegue.
• Lobo tenta entrar pela chaminé.
• Porquinhos colocam caldeirão com água
fervente.
• Lobo cai no caldeirão e voa pelos ares.
• Caçadores matam o lobo.
• Todos ficam livres do lobo.
3º BIMESTRE
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2B Leitura do conto A verdadeira
história dos três porquinhos!
Aqui é importante que os alunos antecipem que se trata de outra versão,
muito provavelmente, contada pelo
lobo (a capa do livro e a indicação abaixo do título, no texto reproduzido, fornecem essa informação).
Os alunos podem observar que o
lobo não tem uma expressão malvada,
feroz. Ao contrário, aparece com óculos e boca pequena, pescoço e braços
magros/finos e vestido com terno, o
que faz com que pareça inofensivo.
Da boca dele sai um pequeno sopro e
não o famoso “vou soprar e bufar até
a casa derrubar”. Questione os alunos
sobre o fato de a história estar num jornal, cujo nome é O Diário do lobo.
Os alunos terão acesso à integra do
conto ao assistir ao vídeo disponível
na plataforma do projeto Nossa Rede
(www.nossarede.salvador.ba.gov.br)
em que, além da leitura em voz alta,
são exibidas as ilustrações da obra.
Nesse livro, há uma relação de interdependência entre texto escrito e imagem
e, portanto, estabelecer relações entre
esses elementos é condição fundamental para a compreensão do texto
e, especialmente, do ponto de vista de
quem narra (o lobo).
Na discussão sobre o uso do itálico
(veja na página ao lado), relacione a
análise dos alunos com o quadro Curiosidade.Se sua escola tiver acesso a
internet, ou laboratório de informática,
faça uso desses recursos para exibir o
vídeo para a turma. Outra possibilidade
é baixar o vídeo da plataforma Nossa
Rede para exibi-lo em sala de aula, no
computador ou na televisão.
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O narrador é o lobo. Alexandre T. Lobo.

Lobo.
Primeiro porquinho.
Segundo porquinho.
Terceiro porquinho.

Para dar destaque à versão do lobo, à história que será contada por ele.

Como na atividade anterior, retome
a leitura do conto para buscar as pistas
que comprovem que quem está narrando a história é o lobo e de que forma
ele se apresenta para o leitor.
A turma poderá apontar que o próprio lobo inicia o texto dando essa informação para o leitor, que o texto está
em primeira pessoa, que o lobo participa dos acontecimentos, entre outras
questões.
Além disso, busquem no texto e
discutam sobre como os personagens
estão apresentados nessa versão.

Ana Julia de Moreira
EM João Pedro dos Santos
3º BIMESTRE
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• Apresentação do lobo (quem é, o que come).
• Lobo resfriado faz bolo para a avó.
• Vai até a casa de palha do primeiro porquinho
pedir açúcar.
• Lobo espirra e derruba a casa.
• Lobo come o porquinho.
• Vai até a casa de lenha do segundo porquinho
pedir açúcar.
Leia uma possibilidade de resposta à direita.

• Porquinho não deixa o lobo entrar.
• Lobo espirra e derruba a casa.
• Lobo come o porquinho.
• Vai até a casa (tijolos) do terceiro porquinho
pedir açúcar.
• Porquinho manda o lobo ir embora.
• Porquinho ofende a avó do lobo.
• Lobo perde a cabeça e tenta derrubar a
casa.
• Polícia chega.
• Repórteres descobrem que o lobo havia
comido os outros porquinhos.

2C Comparação entre os contos
lidos com foco no conteúdo
temático e tomada de notas
No trabalho de comparação, oriente
a discussão para que ela gire em torno
de que é a mesma história sendo contada, mas sob pontos de vista diferentes. Leve a turma a perceber que isso
interfere nas informações fornecidas
ao leitor, na ordem em que aparecem
e como.
Antes de iniciar a atividade, recupere

com os alunos a lição de casa. Nesse
momento, é importante que eles compartilhem as anotações e observações
sobre o livro. Mesmo os alunos que
não tenham assistido ao vídeo poderão
participar desse momento já que o que
está em jogo é compartilhar impressões
e todos já tiveram acesso ao material.
Considerando que os alunos não terão o texto A verdadeira história dos três
porquinhos! impresso, retome o vídeo
da leitura auxiliando-os no resgate dos

acontecimentos, que é o foco desta
atividade. Além de recuperar os acontecimentos do conto, é importante que
os alunos os compreendam e estabeleçam relação entre eles. Apoie a turma
perguntando, por exemplo:
• O lobo vai até a casa do primeiro
porquinho, mas por que mesmo?
• Por que o lobo ficou tão bravo com
o terceiro porquinho?
• Por que não teve a mesma reação
com os outros dois?

Ricardo
EM João Pedro dos Santos
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págs. 38 e 39

Narrador que não participa da história.
Lobo, personagem que participa da história.

Conto 1

Ele conta a história, sabe tudo que aconteceu,
não participa da história e não interfere nela.
A gente não sabe quem é porque ele não diz.

Conto 2

Apresenta-se como Alexandre Lobo, diz que o papo de Lobo
Mau deve ser por causa da alimentação dos lobos, que
estava resfriado e fazendo um bolo para sua vovozinha.
É educado com os porquinhos.

2D Comparação entre os contos
lidos com foco na voz narrativa e
tomada de notas
Nesta atividade, ao comparar os contos, os alunos precisam analisar que o
lobo assume o papel de narrador da história, se apresenta ao leitor como tal e
anuncia, logo de início, que contará a
verdadeira história, ou seja, uma história
que já seria conhecida de todos, mas
abordada sob o ponto de vista dele.

É possível que as crianças identifiquem ou observem que há uma tentativa
de defesa por parte do lobo, já que ele
aponta questões como “esse papo de
Lobo Mau está completamente errado”.
O movimento de análise aqui proposto
contribuirá para que os alunos compreendam a importância de oferecer essas
informações ao leitor, de que forma elas
podem ser dadas no texto (implícita ou explícitamente) e, principalmente, sob que

ponto de vista a história será contada.
Nesta atividade, os alunos vão retomar os textos, analisando as características das personagens.
Além disso, os estudantes observarão quem está narrando a história lida
e como é possível saber isso, de que
maneira as características das personagens aparecem no texto e por que
são mostradas de determinada forma
num e noutro conto.

Etapa 3 – Produção coletiva em
forma de ditado à professora,
ou ao professor (Chapeuzinho
Vermelho como narradora)

zinho Vermelho tendo a protagonista
como a narradora da história.
É imprescindível que você recupere
as orientações propostas em relação
ao trabalho de produção na sequência didática Nas ondas dos contos de
aventura, do segundo bimestre.

Como se trata de uma reescrita com
modificação, algumas questões serão
discutidas e planejadas para além do
levantamento e da recuperação dos
acontecimentos do texto-fonte, antes
de iniciar a escrita do texto.

Nesta etapa, os alunos vão reescrever, coletivamente, o conto Chapeu-

3º BIMESTRE
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págs. 39 e 40

3A Leitura do conto Chapeuzinho
Vermelho e análise do texto
Muito provavelmente, toda a turma
conhece o famoso conto de Chapeuzinho Vermelho. Antes de iniciar a leitura,
converse com as crianças sobre essa
história, as diferentes versões que conhecem, em que momentos aparecem
essas diferenças, sobre como são os
personagens, em especial Chapeuzinho e o Lobo Mau.
Como proposto na etapa 2, aqui
também é sugerida a leitura e a análise
do conto do ponto de vista de quem
narra a história e de como é o personagem Chapeuzinho Vermelho. Incentive
as crianças a analisar como a menina
age durante o conto, já que apenas
algumas características aparecem de
forma explícita no texto: menininha encantadora, todos a adoravam, amada
por sua avó, por exemplo.
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págs. 40 e 41

• Quem é Chapeuzinho Vermelho (por que é
chamada assim).
• Mãe pede para Chapeuzinho levar bolo e vinho para a avó doente.
• Mãe faz recomendações para a filha.
• Chapeuzinho encontra o lobo na floresta e
conta que vai pra casa da avó.
• Lobo convence Chapeuzinho a colher flores.
• Lobo chega à casa da avó e a devora.
• Lobo se disfarça com as roupas da avó e
deita na cama.
• Chapeuzinho colhe muitas flores e vai para
a casa da avó.
• Chapeuzinho acha sua avó esquisita (diálogo
entre Chapeuzinho e “lobo-vovó”).
• Lobo devora Chapeuzinho e dorme.
• Caçador ouve os roncos do lobo.
• Caçador entra na casa e encontra o lobo
Leia uma possibilidade de resposta à direita.

dormindo.
• Caçador pega uma tesoura e abre a barriga
do lobo.

Narrador que não participa da história.

• Chapeuzinho e a vovó saem da barriga do
lobo.
• Chapeuzinho cata pedras para encher a barriga do lobo.

Menininha adorável e gentil, que todos adoravam.

• Lobo acorda, tenta sair correndo e morre.
• Caçador esfola o lobo e leva a pele para a
casa dele.
• A avó come o bolo e o vinho e se recupera.
• Chapeuzinho aprende uma lição.
3º BIMESTRE
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No encontro na floresta, quando o lobo sugere que a menina observe as
flores e os passarinhos; na casa da vovó quando o lobo se disfarça de avó.

Mau, matreiro, engana
Chapeuzinho e a vovó,
quer “papar as duas”.

Não tinha a menor ideia do animal
malvado que ele era, pensava que
podia confiar nele.

3B Planejamento do texto a ser
escrito coletivamente
Parte I: definição da perspectiva
de quem narra (Chapeuzinho
Vermelho)
Os alunos irão iniciar o planejamento
do texto a ser escrito. A atividade começa, mais uma vez, com a definição e
a retomada de como irão produzir, para
quem e onde o texto irá circular. Essas
questões implicam decisões que serão
tomadas pelos escritores (os alunos)
e, portanto, precisam ser recuperadas
durante todo o processo de produção
do texto.
A turma vai analisar como é Chapeuzinho Vermelho, tomando nota para
que possam usar essas informações
na abertura do texto a ser produzido,
quando a menina se apresenta ao leitor
como narradora da história. Analise e
discuta com todos as características da
menina que aparecem de forma explícita no conto e, também, a visão que
Chapeuzinho tem dos fatos e do lobo,
já que fica evidente que ela não sabe as
reais intenções do malvado, retomando
o que já discutiram na atividade anterior.
Além disso, é importante rever a lista de acontecimentos produzida na atividade 3A e o conto, lendo e analisando cada um dos acontecimentos para
identificar aqueles em que Chapeuzinho
está presente ou não.
Ana Julia de Moreira
EM João Pedro dos Santos
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Não, mesmo prometendo à mãe que faria tudo o que ela estava dizendo.

Não. O texto aponta que, quando Chapeuzinho encontrou o lobo, não teve
medo, pois não tinha a menor ideia de que ele era uma animal tão malvado.

Parte II: levantamento e ordem
dos acontecimentos
É importante que os alunos percebam
que a questão do zelo da mãe de
Chapeuzinho fica evidente na fala dela
para a filha, no segundo parágrafo.
Em relação aos acontecimentos,
um episódio do qual Chapeuzinho não
participa e que provavelmente será
apontado pelos alunos é o da chegada
do lobo na casa da avó. Chapeuzinho
não pode saber o que aconteceu pois
ainda está no bosque colhendo flores
quando o malvado chega à casa da
avó. Portanto, ela não sabe que está

sendo enganada pelo lobo. Nesse
caso, a maneira como essa informação
poderá ser dada ao leitor é indicando o
estranhamento da menina ao chegar à
casa da avó (como no conto original).
Ela poderá reparar que a barriga do
“lobo-vovó” está muito grande, inchada,
ou indicar, mais adiante, depois de ser
devorada pelo lobo, que encontrou a
avó na barriga do animal. E, então, a
vovó pode lhe contar o que se passou
na casa antes da chegada dela. Na
monografia Elaborações discursivas em
produções de texto com personagemnarrador, da professora Raphaelle

Fernandes Vicentin, da rede municipal
de São Paulo, a autora relata como uma
aluna do 4º ano resolveu essa questão:
“[...] E ele me engoliu sem mastigar.
Quando cheguei ao fundo da barriga
dele, encontrei minha vovozinha”.
Outro episódio é a farsa que o lobo
prepara na floresta para que Chapeuzinho
não suspeite que a intenção dele é
devorá-la. Nesse trecho, não poderão
aparecer pensamentos ou falas diretas
do lobo com a verdadeira intenção dele,
já que, se ele informar Chapeuzinho,
ela tentará fugir e o plano irá por água
abaixo. Essa intenção também não pode
aparecer em forma de pensamento, pois
a menina não sabe nada sobre isso.
Veja mais um exemplo, citado pela
professora Raphaelle, sobre como um
aluno fez o registro considerando essa
questão: “[...] Pelo caminho encontrei
um lobo que parecia ser legal e fui logo
conversar com ele. Também acabei
contando ao lobo que eu ia à casa de
minha vó. Depois conversamos mais
um pouco. Só que já estava tarde e, por
isso, o lobo foi embora e não vi mais ele”.
É importante analisar cada um
dos acontecimentos levantados
anteriormente, promovendo a discussão
proposta com os alunos e levantando
possibilidades de como resolver da
melhor maneira para informar o leitor.
Conforme a discussão avançar, vá
registrando, no quadro ou num cartaz,
os acontecimentos que aparecerão na
produção e em que ordem, de forma
comparativa. Por exemplo, na lista que
realizaram na atividade 3A, aparece
que o “lobo chega à casa da avó e a
devora”. Na versão que irão produzir,
isso aparecerá depois que o lobo comer
Chapeuzinho – “menina encontra sua
avó na barriga do lobo”. Essa será uma
boa maneira de os alunos analisarem
e compararem as diferenças entre as
versões narrada pelo narrador que
não participa da história e tudo sabe e
aquela em que o narrador é também
personagem.
3º BIMESTRE
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3C Reconto com base no
planejamento do texto
Para encaminhar o reconto, recupere
as orientações dadas na atividade 3B da
sequência Nas ondas dos contos de aventura, do caderno do segundo bimestre.
Além disso, oriente os alunos a não

seguir apenas a lista de acontecimentos,
mas considerar o que discutiram sobre
as características de Chapeuzinho e a
visão dela sobre a história, em especial
sobre o lobo. Para tanto, todos esses
registros devem estar à disposição dos
alunos durante a atividade.

Intervenções possíveis:
• Você acha que Chapeuzinho falaria assim? Contaria dessa forma?
• Qual seria uma forma bem interessante de Chapeuzinho se apresentar
para o leitor?
• Se é Chapeuzinho quem está
narrando, pode aparecer “Então,
ela...”?
• Como contar a parte do encontro com o lobo na floresta, já que
Chapeuzinho não sabe que o lobo
a está enganando? Pode aparecer
o lobo pensando sobre isso?

das citadas na referida sequência, são:
• Como podemos iniciar o conto?
“Era uma vez” ou “Há muito tempo”
são as expressões mais adequadas
para essa história?
• Como apresentar Chapeuzinho
para que o leitor a conheça?
• Se Chapeuzinho é narradora-personagem, qual é o melhor pronome

para usar? Eu ou ela?
Uma discussão necessária nesse
momento é sobre o uso dos pronomes
pessoais, os possessivos, ajustando-os
à voz em primeira pessoa, o que, provavelmente, não será uma tarefa fácil
para os alunos. Durante as várias aulas
em que essa produção será realizada,
você poderá propor que os alunos escrevam um trecho em duplas para posteriormente socializarem com a turma.
Dessa forma, possibilitará uma interessante discussão sobre diferentes jeitos
de escrever, comparando e analisando
os trechos produzidos nas duplas com
base na adequação da voz narrativa
e em como Chapeuzinho Vermelho se
apresenta, entre outras questões, para
definir qual trecho está mais adequado.

já orientado na sequência de reescrita
de contos de aventura, é fundamental
analisar a produção e definir qual aspecto do texto será revisado com os alunos. Possivelmente serão encontrados
no texto problemas, como a forma de
iniciar o conto e apresentar o narrador,

que poderão ser tratados na revisão,
verificando se foi adequada.
Uma intervenção nesse caso é retomar a leitura do trecho inicial de A verdadeira história dos três porquinhos! e
observar as estratégias do autor para
que o lobo-narrador se apresente.
• Quais informações ele, o lobo, oferece ao leitor? De que forma? Será
preciso trabalhar com a turma a necessidade de iniciar o texto de forma que fique
claro para o leitor quem está narrando

pág. 44

3D Produção do conto com
revisão processual, com base no
planejamento coletivo (ditado para
a professora, ou o professor)
O ditado da história deverá ser realizado em várias aulas. Retome as orientações da atividade 3C da sequência de reescrita de contos de aventura. Algumas
sugestões de intervenção, para além

pág. 44

3E Revisão coletiva (depois de
produzida a primeira versão)
O objetivo dessa revisão coletiva é
problematizar e ampliar as possibilidades de resolver as questões relacionadas à complexa tarefa de narrar do ponto de vista de uma personagem. Como
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aquela história.
• A forma como a história está narrada oferece informações para o
leitor sobre as intenções do narrador (do personagem)?
• Indica as características do per-

sonagem que está narrando? Por
exemplo, fica claro para o leitor que
Chapeuzinho está sendo enganada
pelo lobo?
• De que forma podemos ajustar
isso?

Durante a discussão sobre a revisão
do texto considerando o leitor, os alunos
vão compreendendo cada vez mais a
importância de ajustar o texto que estão
produzindo aos seus interlocutores.

págs. 44 e 45

Etapa 4 – Produção em duplas
(Lobo Mau como narrador)
Nesta etapa, os alunos vão produzir
o texto em duplas, desta vez tendo o
Lobo Mau como narrador. As discussões realizadas na etapa 3 serão retomadas aqui pela perspectiva do lobo.

A primeira enganação acontece na floresta e a segunda na casa da vovó
(engana a avó e Chapeuzinho).

Mau, enganador, sua
intenção é devorar
Chapeuzinho e a vovó (está
em busca de comida).

Gentil, amigo, sugere que observe as flores e
os pássaros (engana a avó e Chapeuzinho).

4A Planejamento coletivo do conto
a ser escrito
Parte I: definição da perspectiva
de quem narra (Lobo Mau)
Nesta atividade, a classe irá reler
o conto com foco nas características
do lobo – como ele é e como se apresenta – para tomar decisões, de forma
coletiva, de como o lobo vai se apresentar aos leitores, seguindo a mesma
proposta da etapa 3, em relação a
Chapeuzinho. Essa discussão é fundamental para que as crianças compreendam o ponto de vista do lobo, já que
ele será o narrador dessa nova versão.
Os alunos também irão retomar a
lista de acontecimentos da atividade
3A, lendo e analisando cada um deles
para identificar aqueles em que o lobo
participa ou não. A sugestão de usar lápis colorido é para uma melhor organização/identificação das informações.
3º BIMESTRE
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Parte II: levantamento e ordem
dos acontecimentos
Um acontecimento que possivelmente será identificado pelos alunos é
o inicial, quando a mãe de Chapeuzinho
faz as recomendações à filha. O lobo
não tem como saber o que se passou
nesse diálogo, pois ainda não entrou na
história e, portanto, a trama não poderá
iniciar nesse ponto.
Discuta com os alunos se será necessário repor esse episódio e como
poderão fazê-lo. Por exemplo, essa informação poderá aparecer no momento
em que o lobo encontra Chapeuzinho
Vermelho na floresta, questionando a
menina sobre onde está indo e para quê.
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4B Reconto com base no
planejamento
Para esta atividade, recupere os encaminhamentos propostos na atividade 3C,
considerando a perspectiva do lobo como
narrador e os sugeridos para o reconto
em dupla na sequência de reescrita dos
contos de aventura.
Ofereça todos os registros realizados
na etapa, para que sirvam de apoio e fonte de informação para os alunos.
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4C Produção em duplas, com
revisão processual, com base
no planejamento coletivo
Para essa produção, será necessário
planejar os agrupamentos considerando
os saberes dos alunos, como indicado
em atividades anteriores. Como o tra-
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balho será realizado em parceria, cada
dupla deverá receber apenas uma folha.
Circule pela sala acompanhando a
produção das duplas, recuperando o
planejamento coletivo, auxiliando na textualização, oferecendo possibilidades,
ensinando a consultar e fazer uso dos

registros disponíveis.
Essa tarefa também deverá ser realizada em várias aulas. Considerando
as necessidades da turma, você poderá conduzir uma parte dessa reescrita
como ditado à professora, ou ao professor, ou seja, coletivamente.
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4D Revisão coletiva (posterior)
A revisão propriamente dita será feita
em duas partes: primeiro, no coletivo,
com foco em um problema e, em seguida, nas duplas, podendo ser realizada
com outro trecho do texto ou de outro
texto que contenha o mesmo problema.
Além das questões já apontadas na
atividade 3E, outros problemas poderão aparecer nas produções das duplas.
Veja um exemplo de análise de uma produção de aluno, narrado da perspectiva
do lobo, citado na monografia da professora Raphaelle.
“Eu era um lobo muito malvado,
feroz, mentiroso, guloso, esperto e
apressado. Eu vivia em uma mata perto de uma casa da senhora vovozinha.
Conheci uma menininha bem suculenta.
Estava de chapéu vermelho, calça azul,
com uma camisa branca e blusa marrom e carregava uma cesta. Naquele
dia eu falei:
– Olá Chapeuzinho Vermelho o que
você vai fazer com esta cestinha? – ela
me disse:

– É pizza. Estou levando para a minha
vovozinha.
Ele tenta enganar a Chapeuzinho e vai
para a casa da vovozinha antes dela.”
O aluno inicia a história com o lobo
assumindo o papel de narrador, descreve o lobo de maneira clara, trazendo
algumas de suas características.
É interessante observar que se refere a Chapeuzinho como “uma menininha
bem suculenta”, o que revela as reais
intenções dele. Além disso, informa ao
leitor que ele morava na floresta, perto
da casa da vovó. No diálogo entre o lobo
e a menina, acaba cometendo um deslizamento na perspectiva de quem narra
essa história, pois não explica como
sabe o nome da garotinha.
No terceiro parágrafo, a narração é
assumida por um narrador em terceira pessoa que se refere ao lobo como
“ele”. “Ele tenta enganar a Chapeuzinho
e vai para a casa da vovozinha antes
dela.”
O texto aponta que o lobo tenta enganar Chapeuzinho, quando, na verda-

de, ele não tenta, ele de fato engana a
menina que vai por um caminho mais
longo. Nesse texto, estas são algumas
questões que podem ser revisadas:
• Explicar quem é a vovozinha a que ele
se refere no começo da história.
• Substituir o nome Chapeuzinho Vermelho por um substantivo comum (menina/
garota). Só usar Chapeuzinho Vermelho
se explicar antes como ele sabe o nome
dela ou perguntar como ela se chama.
• Dizer que a menina está levando uma
cesta com pizza para a vovozinha ficou
estranho.
• Substituir o pronome ele por eu e fazer as outras mudanças necessárias no
texto.

quer saber mais?
Vídeos mostrando a revisão coletiva do texto,
feita pela professora Raphaelle Fernandes Vicentin, da rede municipal de São
Paulo, disponíveis no YouTube.
• Parte 1 – https://goo.gl/Sbxgng
• Parte 2 – https://goo.gl/d9nECz,
acesso em 2/6/2016
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4E Revisão em duplas
Esta atividade está diretamente ligada à revisão coletiva. Você deverá entregar os textos dos alunos assinalados
com o mesmo aspecto que foi revisado
coletivamente.
Considere a seguinte situação: se, no
coletivo, a intervenção foi ajustar a pers-

pectiva de quem narra a história, como
no exemplo retirado da monografia da
professora Raphaelle, quando aparece
a informação de que o lobo não tem
como saber, ou, ainda, acontecimentos
não vividos pelo personagem que narra
a história, nas duplas, a tarefa deverá
ser a mesma.

Lembre-se de que o que está em jogo
nesse caso é o ensino de procedimentos
de revisão. Portanto, o objetivo não é
livrar o texto de todos os supostos erros
que contenha, mas aproximar o grupo
de um comportamento revisor.

3º BIMESTRE
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4F Revisão final
Os critérios apontados no roteiro
são sugestões de análise do texto pelos alunos. Não é necessário que a revisão aconteça com base em todas essas categorias. Selecione um aspecto
e oriente a reelaboração do trecho que
foi avaliado com problemas. Ofereça
papel e oriente os alunos a conservar o
texto original, colando ou grampeando
o texto revisado junto do original. Após
a revisão final na dupla, quando todas
as questões estiverem resolvidas, os
alunos deverão passar o texto a limpo,
para a sessão de leitura.

Etapa 5 – Sessão de leitura dos
contos produzidos e avaliação
Nesta etapa, os alunos vão se preparar para realizar a leitura em voz alta
do texto para os alunos do 1º ano (e

pág. 46
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outros, definidos no início da sequência)
e avaliar todo o trabalho realizado.

5A Planejamento e organização
da sessão de leitura
Para organizar os grupos que participarão das sessões de leitura, será preciso considerar a quantidade de alunos
do 1º ano e o número de duplas da sua
turma. Combine a atividade com as professoras, ou os professores, do 1º ano.
Uma sugestão é organizar a sessão no
pátio da escola, reunindo os alunos em
pequenas rodas de leitura. Monte uma
tabela, como a mostrada na página seguinte, com o nome das duplas que vão
ler os textos e os alunos do 1º ano que
vão ouvir a leitura. Depois mostre essa
tabela para que cada dupla registre no
caderno o nome dos ouvintes.

CHAPEUZINHO VERMELHO: DUAS VERSÕES QUE VÃO ABALAR A FLORESTA - CADERNO DO PROFESSOR

Dupla que lerá o texto

Alunos do 1º ano que participarão
da sessão de leitura

Caso haja muitos alunos de 1º ano,
você poderá organizar mais de uma sessão e também uma sessão para outro
público, como sugerido anteriormente,
para familiares e a comunidade escolar.
Essa decisão deve ser tomada tanto
em função do tempo, da quantidade de
público, das condições materiais e de
espaço para organizar o evento, quanto da ampliação da fluência leitora da
turma.
Uma sugestão é abrir a sessão de
leitura com a produção coletiva, que tem
Chapeuzinho Vermelho como narradora.
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5B Leitura/estudo do conto
a ser lido
Conforme já orientado na sequência
Mitos indígenas, do primeiro bimestre,
e na atividade de leitura de notícias, os
alunos precisam se preparar para realizar a leitura em voz alta do texto que
produziram.

Como você também vai ler no evento, é preciso se preparar. Dessa forma,
você será uma referência de leitura para
os alunos. Pergunte a eles, considerando que Chapeuzinho é a narradora,
como poderá ser a sua leitura.
Levando em conta que a versão das
duplas é narrada pelo lobo, recupere

com os alunos o perfil do lobo e oriente-os para que leiam de acordo com o
perfil explicitado e assumido no texto
que produziram. Não é preciso teatralizar, apenas cuidar da entonação, do
ritmo, da postura e de alguns gestos.
Acompanhe a preparação da leitura,
sugerindo e ajustando o que for preciso.
Além disso, se considerar necessário,
organize outros momentos para que os
alunos possam se preparar.

Sunamita Reis de Jesus
EM Juiz Oscar Mesquita

3º BIMESTRE
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5C Sessão de leitura para os
alunos do 1º ano
Antes de realizar a leitura para as
salas do 1º ano, os alunos podem fazer
uma última leitura para toda a turma
avaliar se está tudo bem.
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5D Avaliação do trabalho
A avaliação será realizada em dois
momentos: nas duplas, pelos alunos que
trabalharam juntos, e de forma coletiva,
para que as duplas possam socializar o
que apontaram e discutiram no primeiro
momento. Incentive os alunos a avaliar
e se posicionar criticamente em relação
ao trabalho realizado durante a sequência. Oriente a turma a comentar sobre
o que aprendeu, do que mais gostou e
o que achou que poderia ficar melhor.

Textos sobre o tema:
• FERREIRO, Emilia, e SIRO, Ana. Narrar por escrito do ponto de vista de um personagem. São Paulo: Ática, 2010.
• FERREIRO, Emilia, PONTECORVO, Clotilde, MOREIRA, Nadja, e HIDALGO, Isabel.
Chapeuzinho Vermelho aprende a escrever. São Paulo: Ática, 1996.
• VICENTIN, Raphaelle Fernandes. Elaborações discursivas em produções de texto com personagem-narrador
(Monografia). Orientação: professora doutora Telma Weisz. São Paulo: ISE Vera Cruz, 2012.
• NOVA ESCOLA. Como reescrever um texto mudando o narrador, disponível em http://goo.gl/TmHZ0D,
acesso em 3/6/2016.

quer saber mais?
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análise e reflexão sobre a língua
pág. 48

tos para buscar a grafia correta das
palavras.

tempo estimado
• Oito aulas.

introdução

com este bloco,
espera-se que os alunos

• Familiarizem-se com recursos da linguagem escrita, como organizadores
textuais que indicam modo, intensidade e tempo; concordância verbal; e

pontuação, de forma a reconhecê-la e
utilizá-la como parte da coesão textual,
considerando a intenção do autor.
• Construam as questões ortográficas
trabalhadas até o momento e façam
uso delas, bem como de procedimen-

Este bloco de atividades dará suporte
ao trabalho de produção e leitura de textos. Nele, como nos outros bimestres,
estão propostas situações de análise
e de reflexão sobre a língua nos textos
abordados nas sequências didáticas,
sem pretensão de esgotar os conteúdos
possíveis de ser trabalhados. Há também
atividades de ortografia que buscam ampliar a consciência sobre a necessidade
da escrita correta.
É importante destacar que, desde
o primeiro bimestre, houve um forte investimento nas práticas de leitura e de
produção de textos, que se constituem
como conteúdo privilegiado do trabalho
com Língua Portuguesa, de acordo com
os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) e também com especialistas como
a pesquisadora argentina Delia Lerner. Os
estudos de reflexão sobre a língua e a
linguagem são propostos prioritariamente
com base na situação de uso e não devem se sobrepor à prática de produção
de textos e de leitura na sala de aula,
tendo por base sempre o diagnóstico dos
saberes e dos não saberes da turma.
O trabalho proposto é apenas uma referência, sendo necessária uma intervenção frequente. Dessa forma, uma mesma
atividade pode e deve ser realizada com
diversos outros textos. A intenção é provocar nos alunos a reflexão sobre o uso
de determinadas convenções, fazendo
breves e provisórias sistematizações, em
vez de simplesmente levá-los a decorar
definições. É importante que continuem
registrando essas sistematizações no
caderno para que possam consultá-las
quando necessário.
3º BIMESTRE
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Análise da pontuação (intenção do
autor)
1 Nesta atividade, é importante garantir
a leitura dos comentários de modo que
as crianças compreendam o que esse
leitor do site quis transmitir. A atividade
será realizada após a leitura das primeiras notícias da sequência didática
Lendo notícias e, portanto, os alunos
terão informações sobre a disseminação do vírus zika, sobre o decreto de
emergência por causa da possível relação do vírus com a microcefalia, além
de informações sobre a (não) dissemi-
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nação do vírus em países como EUA
e China. Assim, poderão acionar esses
conhecimentos sobre o assunto para
inferir do que trata o comentário do leitor, estabelecendo relações em favor
da compreensão do texto.
Pergunte aos alunos como descobriram o tema do comentário, possibilitando que mostrem as relações que
estabeleceram. Eles precisam compreender que o leitor está indignado, revoltado com a disseminação do vírus zika
e com a demora da OMS em decretar
emergência, já que, segundo ele, essa

lentidão está relacionada ao fato de o
vírus estar presente no Brasil e em outros países da América Latina.
Escrever todo o texto em letra maiúscula na internet indica voz alta, grito,
destaque dado pelo autor. Nesses dois
comentários, ele utiliza o recurso para
marcar o tom de irritação, indignação
com o surto do vírus zika na América Latina e a relação dele com a microcefalia.
Aproveite para perguntar aos alunos
se já usaram esse recurso quando escrevem na internet ou em redes sociais,
se sabiam que a letra maiúscula usada
dessa forma tem essa intenção, ou se
já receberam alguma resposta ou comentário escrito assim. Pergunte o que
acharam disso, discutindo sobre esse
uso nos meios digitais.
O texto dos comentários lidos se
vale de sinais de pontuação de forma
restrita: vírgula, ponto medial e final e
maiúsculas. Contudo, as escolhas do
autor para pontuar o texto compõem a
argumentação no contexto em que foi
publicado.
Conforme nos indica a educadora
Telma Weisz, há um conjunto de sinais
gráficos que compõem a pontuação de
um texto. A opção por um ou outro recurso está diretamente relacionada com
a intenção do autor.
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págs. 49 e 50

A vírgula foi utilizada para enumerar as
cidades baianas por onde a tocha olímpica
passou.

A vírgula foi utilizada para separar as ervas
medicinais que são muito utilizadas pelo

Análise da pontuação (uso da
vírgula)
2 Leia com os alunos a notícia sobre
a tocha olímpica, conversando sobre
os lugares por onde esteve, se sabiam
dessas informações, se acompanharam pessoalmente ou pelos meios de
comunicação. Na sequência, retome
com eles o texto já estudado sobre o
povo Pataxó, para que possam realizar
a análise proposta nesta atividade.
Analise e discuta com os alunos o
uso da vírgula como recurso para separar elementos que podem ser enumerados. Depois oriente o registro no
caderno de uso pessoal.
Uma sugestão de como fazer essa
anotação:

povo Pataxó.

Data ___/___/___
Analisamos que a vírgula
pode ser usada para separar
e enumerar.

3º BIMESTRE
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pág. 52

Texto 1
Recurso
utilizado
pelo
autor.

Texto 2

Travessão, ponto de
Travessão, ponto de
interrogação ao final da
exclamação ao final de
fala de Chapeuzinho,
cada fala de Chapeuzinho e
ponto final na fala do
do lobo.
lobo e travessão duplo.

Travessão para
indicar fala; ponto de Travessão para indicar fala;
ponto de exclamação na
interrogação na fala
fala de Chapeuzinho para
de Chapeuzinho para
Por que o indicar questionamento indicar assombro e na do
lobo para marcar ironia,
autor usou ou dúvida; ponto na
esses
deboche.
fala do lobo para
recursos?
indicar a falta de
negociação; e
travessão duplo para
indicar quem falou.

A escolha
do
autor se
manteve
durante o
texto?

Sim.

Sim.

Texto 3

Aspas, ponto de
interrogação e
dois pontos.

Aspas para indicar
os diálogos; ponto
de interrogação
na fala de
Chapeuzinho
para indicar
questionamento,
dúvida; dois
pontos indicam o
falante na primeira
fala. Por exemplo,
“E o lobo:”.

Sim.

Análise de pontuação
(comparação)
3 É interessante chamar a atenção para
o uso do itálico no texto 3, que também
é um recurso de pontuação, de acordo
com a pesquisadora Telma Weisz. Além
disso, não é necessário que os alunos
saibam o nome de todos os recursos.
O importante é identificá-los e entender
para que estão sendo utilizados.

pág. 52

4 Nesta tarefa de casa, os alunos colocarão em jogo uma importante questão
que envolve a pontuação de um texto: há
uma intenção do autor ao escolher essa
ou aquela pontuação, mas é necessário
manter a escolha ao longo do texto.

Esse será o desafio da tarefa proposta – tomar a decisão e mantê-la ao reescrever o diálogo. Portanto, é importante
que você recupere e analise essa questão com a turma durante a socialização
dos textos.
3º BIMESTRE
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págs. 52 e 53

• Porém: no entanto, todavia.
• Pior ainda: também, além disso.
Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta.
Leia exemplos de substituições possíveis à direita.

Uso dos articuladores textuais
5 Após a socialização e a discussão coletiva sobre as diferentes possibilidades
de substituição, organize uma lista com
os articuladores textuais utilizados.
Essa será uma boa fonte de consulta para os alunos quando estiverem
produzindo comentários. Oriente-os a
registrar essa lista no caderno de uso

• Mas: no entanto, porém.
• Certamente: com certeza, sem dúvida,
seguramente.

pessoal. Abaixo, um exemplo de como
pode ser essa sistematização.

Data ___/___/___
Algumas palavras que poderemos usar ao produzir nossos comentários: ...

Adson Menezes de Jesus
EM Juiz Oscar Mesquita
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págs. 53 e 54

disse

mudou

espalha

identificaram
foram
realizados

poderiam

contaminadas

disse

O verbo precisa estar no passado, pois o texto
indica “na semana passada”. E na terceira pessoa
do singular, pois é a fala da diretora-geral da OMS.

mudou

O verbo precisa estar no passado.

espalha
identificaram

O verbo precisa estar no presente, pois o texto
indica “agora”, e no singular, pois se refere
ao vírus zika.
O verbo precisa estar no passado, pois o texto
indica “em abril de 2015”, e na terceira pessoa
do plural: “professores da UFBA”.

foram

O verbo se mantêm no passado. E é usado
no plural, pois se refere a “os primeiros casos”.

realizados

O verbo se mantém no passado. E é usado
no plural, pois se refere a “exames”.

poderiam

O verbo precisa estar no futuro, pois trata-se
de uma “projeção da Opas para o ano de 2016”.

contaminadas

O verbo precisa concordar com “pessoas”,
no plural e no feminino.

Concordância verbal
6 Após a discussão nas duplas, peça
que os alunos socializem as decisões,
comparando-as umas com as outras,
anotando-as e verificando se dão sentido ao texto. Na tabela sugerida, eles
deverão organizar e sistematizar as discussões. Dada a complexidade dessa
análise, a proposta é que o trabalho
seja coletivo. Não se pretende aqui
ensinar conceitos, mas analisar que,
no texto, todos os elementos precisam
combinar, e que, portanto, o verbo será
flexionado com base nesses outros elementos (pessoa, número, tempo, modo
e voz). Sistematize esse conceito com
os alunos, pedindo que eles ditem para
que você escreva no quadro, como no
exemplo abaixo. Em seguida, todos
copiam no caderno.
Data ___/___/___
Nas produções escritas, o
verbo sempre precisa concordar com o sujeito da frase,
sendo coerente, por exemplo,
se está no plural ou singular.
Precisa, também, levar em
consideração se é algo que já
aconteceu, está acontecendo
ou irá acontecer.
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págs. 54 e 55

As palavras apresentam uma parte da grafia igual.

português

enchimento

mensal

machuquei

aportuguesado

encher

mensalmente

machucar

portuguesa

enchente

mensalidade

machucado

cheio

mês

machucou

As palavras agrupadas têm um significado parecido e uma parte da
grafia é igual.

Ortografia
7 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. Uma forma
de avançar na aquisição do sistema
ortográfico é lembrar que a grafia da
palavra primitiva ajuda a escrever as
derivadas.
A reflexão dos alunos deve girar
em torno de que as palavras derivadas têm um significado parecido com
o da primitiva e, por isso, uma parte da
grafia é igual. Não se trata de discutir
nomenclatura, mas de aprender uma
dica valiosa: guardar a grafia de palavras primitivas para escrever outras.
Data ___/___/___
As palavras pertencem a famílias e, por isso, saber a grafia da palavra primitiva ajuda
a escrever outras.
Alguns exemplos: …

Raissa Cerqueira Anjos
EM Nova Sussuarana
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pág. 55

caixote, caixinha, encaixar
fugitivo, fugindo, fugiu
cabeçudo, cabeceira, cabeçada, cabeçalho
terreno, enterrar, enterrado, aterrar, terráqueo

8 As respostas apontadas não são as
únicas possíveis. Os alunos, provavelmente, responderão algumas delas ou
outras.

págs. 55 e 56

9 Acesse o texto na íntegra no site
da revista Ciência Hoje (http://goo.gl/
uHoAa5, acesso em 3/6/2016) e leia-o
para os alunos.
O trecho sugerido para o ditado interativo é o seguinte:
Você sabia que há cem anos uma
cidade inteira protestou contra a obrigação de se vacinar?
Hoje, se uma nova vacina é criada
e o governo aconselha a população
a tomá-la, ninguém fica indignado. A
maioria das pessoas até corre para os
postos de saúde com o intuito de se
livrar logo da ameaça de pegar uma
doença. Mas, há exatos cem anos, uma

lei que obrigava as pessoas a tomar
uma vacina causou o maior rebuliço na
cidade do Rio de Janeiro: foi a Revolta
da Vacina, uma verdadeira rebelião que
tomou conta das ruas.
Para realizar o ditado interativo,
retome as orientações do caderno do
segundo bimestre. Nesta sugestão de
texto, podem ser abordadas dificuldades como:
• Uso de C ou S, em cidade, vacina,
cem.
• Uso do S com som de Z, em causou.
• Uso de X com som de Z , em exatos.
Importante: como já apontado, o
ditado interativo é uma situação pri-

vilegiada para refletir sobre algumas
convenções da língua.
O trabalho com ortografia deve ter
sempre como foco as dificuldades ortográficas apresentadas pela classe. No
primeiro semestre, indicamos a realização de um ditado como sondagem
para levantamento das questões ortográficas que seriam objeto de reflexão
com a turma. Neste segundo semestre,
é importante observar as produções de
texto dos alunos e registrar as ocorrências de erros ortográficos, sem,
contudo, intervir de forma frequente
nesse aspecto, pois, no momento da
produção, o foco dos alunos estará em
outros aspectos.
3º BIMESTRE

63

pág. 56

mexer
coxinha
baixo
caixa
faixa
mexerica
macaxeira
lixo
alexandre

exagero
exemplo
exalar
exercício
exigir
êxito
exército
inexistente
examinar
exato

auxiliar
próximo
auxílio

o X tem som de CH
o X tem som de Z
o X tem som de SS

pág. 56

Uso do dicionário
11 Nos cadernos anteriores, foram
propostas várias atividades de uso do
dicionário. Desta vez, os alunos terão
de colocar em jogo os procedimentos
para localizar um verbete. A atividade é
um desafio e os alunos terão um curto
tempo para realizar cada uma das tarefas. A definição de um tempo tem re-
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lação com usar estratégias mais ágeis
e econômicas ao buscar o verbete. Os
alunos trabalharão em duplas para que
interajam na análise das escolhas.
Além disso, abra um espaço de discussão para que as duplas socializem
as descobertas, recuperando e problematizando com os alunos as dicas para
encontrar verbetes com mais rapidez.

Alguns procedimentos possíveis:
buscar o verbete pela ordem alfabética,
tanto a letra inicial quanto as posteriores; considerar o primeiro e o último
verbete para confirmar se o que se busca está na página; pesquisar pelo verbo
no infinitivo quando aparece flexionado;
buscar pelo singular quando a palavra
está no plural, entre outros.
Leia o texto na página à direita em
voz alta para os alunos. Em seguida,
releia-o e peça que procurem as palavras sublinhadas. São sugestões. Você
poderá indicar outras ou apenas algumas. Tome essa decisão considerando
os saberes de seus alunos.
Importante: disponibilize apenas um
dicionário por dupla.
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Portal Brasil - Saúde

12 de maio de 2016
Governo de Mato Grosso

Prefeitos recebem carta
de compromisso sobre
combate ao Aedes aegypti
Declaração elaborada pela Sala Nacional
de Coordenação e Controle confirma a
necessidade de que as ações de enfrentamento
ao vetor sejam permanentes
Gestores municipais de todo o País receberam nesta quinta-feira (12) uma carta de compromisso para a
continuidade das ações de combate ao mosquito Aedes
aegypti, vetor de transmissão do zika vírus, da dengue
e da febre chikungunya. A entrega está sendo feita pela
equipe da Sala Nacional de Coordenação e Controle (SNCC) junto com técnicos do Ministério da Saúde
durante o encerramento da XIX Marcha dos Prefeitos,
evento aberto na última segunda-feira em Brasília.
A carta é um alerta aos prefeitos de que o combate
ao mosquito não pode sofrer interrupções. O documento adverte que uma eventual suspensão nas ações
de erradicação pode acarretar em aumento da infestação do Aedes aegypti, favorecido pelas condições
climáticas.
“Não podemos deixar que todas as ações que temos
desenvolvido desde o fim do ano passado tenham seu
ritmo reduzido ou sejam extintas em razão da diminuição da incidência do mosquito. Por isso, recomendo
não só aos prefeitos, mas à população dos municípios,
que continuem engajados nessa luta. Juntos, podemos
vencer o mosquito de uma vez por todas”, destacou a
coordenadora da Sala Nacional, Marta Damasco.
Desde que foi decretado estado de emergência em
saúde pública, no final do ano passado, os mais de 5
mil municípios do País passaram a contar com a ajuda
de 46 mil agentes de controle de endemias e 266 mil
agentes comunitários de saúde. Eles, que já atuavam
regularmente nessas atividades, passaram a realizar vi-

quer saber mais?

Até o último dia 6, as equipes de combate ao
mosquito informaram ter visitado mais de 28,3
milhões de imóveis
sitas de rotina às residências para eliminação e controle
do vetor.
Além disso, as ações realizadas nos municípios tiveram a participação de militares das Forças Armadas,
que auxiliaram com transporte, comunicação e pessoal.
Foi também elaborado pelo Ministério da Saúde o
Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, que
contemplou o combate ao mosquito Aedes aegypti.
Para eliminar o mosquito, o governo federal engajou vários órgãos privados e governamentais, com a criação
de salas de coordenação e controle em nível nacional,
estadual e municipal. Atualmente, 1.096 municípios notificaram possuir salas ou comitês de monitoramento
das ações de combate ao zika vírus e à microcefalia.
A Sala Nacional é responsável pela consolidação,
monitoramento e divulgação dos dados de imóveis visitados e de focos encontrados, os quais são repassados por Estados e municípios, além de promover ações
para eliminação de criadouros do mosquito e de acompanhar e divulgar os resultados obtidos.
Trecho de notícia publicado no Portal Brasil
(http://goo.gl/icNFAc, acesso em 3/6/2016),
com informações do Ministério da Saúde

Tese de doutorado sobre o tema:
• WEISZ, Telma. Relações entre aspectos gráficos e textuais: a maiúscula e a segmentação do texto na
escrita de narrativas infantis. Universidade de São Paulo, 1998.
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Como já comentado anteriormente,
é necessário realizar uma sondagem
periodicamente com os alunos que ainda não escrevem alfabeticamente.
Para a realização dessa atividade, se
for preciso, retome as orientações que
estão no caderno do primeiro bimestre.
Os alunos deverão escrever as palavras e a frase ditadas na folha que está
no fim do Caderno do aluno (reproduzida ao lado). Lembre-se de recolhê-la e
anotar o resultado no mapa de acompanhamento que você recebeu no primeiro caderno. Consulte sempre esses
registros para planejar as atividades e
intervenções e montar os grupos de
trabalho. Em caso de dúvida, converse
com os colegas e o coordenador para
chegar a um consenso.
PARA A SONDAGEM
DO 3º BIMESTRE
LISTA
GINÁSTICA
FUTEBOL
CORRIDA
VÔLEI
REMO
FRASE
EU GOSTO DE FUTEBOL.

Daniele Santos Santana
EM Jaime Vieira Lima
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