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2ª-feira

3ª-feira

Leitura em voz alta
de texto literário
pela professora,
ou professor

Carta de leitor

Cara professora, caro professor,
Neste terceiro bimestre, você tem
duas sequências didáticas para trabalhar com os alunos: Lendo notícias prevê a leitura de notícias e reportagens
com o objetivo de formar leitores em
condições de se posicionar criticamente tanto em conversas quanto na hora
de escrever. Toda a produção está articulada com o 4º ano e é importante
que você busque e organize jornais e
outros materiais que veiculem textos
jornalísticos existentes na escola. A outra sequência didática vai preparar os
alunos para produzir cartas de leitor.
Além disso, há uma atividade ocasional, destinada a avaliar as aprendizagens específicas de produção de texto,
construídas no primeiro semestre.
Finalmente, como nos dois primeiros bimestres, as páginas finais do
Caderno do aluno trazem atividades de
análise e reflexão sobre a língua. Neste
bimestre, elas priorizam tarefas com
organizadores textuais argumentativos,
presentes nos comentários de leitores, além de retomar o trabalho com
pontuação e ditado interativo – agora
enfocando palavras consideradas irregulares. O trabalho com pontuação,
relacionado aos gêneros em estudo,

também é mantido e ampliado.
Da mesma forma, persistem as atividades permanentes propostas nos
bimestres anteriores:
• Leitura em voz alta pelo professor.
• Roda de jornal.
A proposta pedagógica sugerida
para o bimestre permite aos alunos ter
acesso, de forma reflexiva, a conhecimentos linguísticos de diferentes naturezas por meio das práticas fundamentais da linguagem: leitura, produção
escrita e oral e análise da língua.
É fundamental que, ao longo do
bimestre (em vez de você explicar as
tarefas), os alunos sejam incentivados
a ler os enunciados, compartilhando o
que entenderam sobre a tarefa a ser
realizada. Assim, eles têm mais um
momento de leitura em favor da compreensão do texto.
Por fim, caso ainda haja alunos com
escrita não alfabética na turma, consulte as orientações específicas referentes ao bloco de atividades para esses
estudantes na plataforma Nossa Rede
(www.nossarede.salvador.ba.gov.br).
O quadro abaixo exemplifica a rotina
de uma semana de aula. Ele é apenas
uma sugestão de como organizar as
atividades presentes neste caderno.

4ª-feira

5ª-feira

6ª-feira

Leitura em voz alta
de texto literário
pela professora,
ou professor

Carta de leitor

Roda de jornal
(quinzenalmente)

Leitura em voz alta
de texto literário
pela professora,
ou professor

Lendo notícias

Análise e reflexão
sobre a língua

Lendo notícias

Carta de leitor
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atividade ocasional
com esta atividade ocasional,
espera-se que os alunos
• Participem de uma atividade de leitura colaborativa de conto de assombração, identificando as principais ideias
que garantem a progressão temática.
• Planejem, em colaboração com os
colegas, um final para um conto de assombração.
• Produzam, individualmente, o final de
um conto de assombração – que seja
coerente e tenha a pontuação correta.

tempo estimado
• Quatro aulas.

produto final

• Um audiolivro com o conto.

introdução

As atividades em sala de aula podem se organizar em forma de sequências didáticas, projetos, atividades permanentes e atividades independentes
ou ocasionais – conforme classificação
definida pela pesquisadora argentina
Delia Lerner.
No início deste terceiro bimestre,
a proposta é realizar uma atividade
ocasional que tem um objetivo duplo:
avaliar as capacidades de textualizar
desenvolvidas pelos alunos nos dois
primeiros bimestres, especialmente
com a sequência de reescrita de contos; e diagnosticar a capacidade de
produzir um final para um conto de
assombração, mantendo as principais
características do gênero, o tipo de
personagem e o fio condutor da trama
– enfim, resolvendo o problema pro-

posto de forma coerente.
Para tanto, os estudantes lerão um
texto de assombração e planejarão coletivamente um final a ser escrito individualmente. Caso considere que o grupo
tem condições de recuperar as principais ideias presentes no início do texto
e, portanto, importantes para a continuidade – como a relação do título com o
final da história, os personagens e suas
atitudes e a resolução do problema da
assombração –, você pode propor que
todo o trabalho seja realizado individualmente. Por outro lado, caso avalie
que a turma ainda não tem condições
de produzir individualmente, você pode
manter a textualização em duplas.
Importante: não leia o final do conto
antes de propor a tarefa. Sem conhecer o final original, fica mais fácil para
considerar as sugestões da turma.

pág. 6

1 Espera-se que os alunos comentem
que o audiolivro é um livro sonoro, falado. Se possível, assista com eles a
uma reportagem veiculada na TV Glo-

bo sobre assombrações em Sabará,
Minas Gerais. O vídeo pode ser visto
em http://goo.gl/DN0GED, acesso em
16/6/2016.

Larissa
EM João Pedro dos Santos
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Leitura colaborativa
da parte inicial do conto
para escrever o final

Primeira parada
• Quais são as expressões que nos
indicam uma distância entre o tempo da história e o nosso tempo?
• Como você imagina que deve ser
essa casa? Por quê?
• O que afastava os donos dessa
casa?

Segunda parada
• Quem dizia essas coisas?
• Quem escutava os lamentos, via
os objetos voarem e ouvia os passos na escada da casa?

Terceira parada
• O que será que há de diferente
na cozinha que deixava Salguerito
mais tranquilo?
• Por que será que ele só dorme ao
pé do pilão?

Conte para os alunos que, depois
da leitura colaborativa, eles devem

8
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completar o conto em folha avulsa. As
orientações estão na próxima página.

ATIVIDADE OCASIONAL - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 6

2 Explique a todos que, para comemorar o mês de agosto – considerado o
mês de assombração na cultura popular –, você organizou uma atividade
especial em que, além de produzir um
texto criando um final bem assombroso para ler para as turmas do 4º ano,
eles aprenderão a fazer um audiolivro
com efeitos especiais aterrorizantes.
Apenas a produção escrita será objeto
de avaliação.
Para tanto, todos terão de ouvir a
leitura atentamente, planejar o final do
conto e escrevê-lo, para depois criarem, juntos, os efeitos sonoros. Explique, também, o que é audiolivro, ou
livro falado. Essa ferramenta modifica
a forma de ler e, de certa forma, assemelha-se ao trabalho de leitura realizado na escola na atividade de leitura em
voz alta: o leitor passa a ser ouvinte,
sem perder o encanto do ato de ler e
se emocionar com uma obra.
Faça a leitura colaborativa chamando a atenção para as características
do gênero. Discuta, ao final, quem é
assombrado, como a assombração é
anunciada e compare esse conto com
os demais lidos. Questione-os:
• Com base no que estudamos, em
torno de que fatos um conto de assombração pode ser organizado?
• Por que a casa é assombrada?

Escreve final de
texto coerente e
com encadeamento
das ideias de acordo
com o início?

• Qual o mistério a ser resolvido?
Caso não saibam, recupere o título.
Relembre o fato de a história ter
um narrador ausente e quase não ter
diálogos – aparece somente o padre
falando – e questione-os sobre a fala
do padre (se está completa, se precisa
completar etc.).
Enfim, verifique se compreenderam
o trecho inicial do conto, relacionando-o ao título.
Faça a primeira parte do planejamento do texto, realizando um levantamento de tudo o que é preciso ter:
• A mesma época do texto original.
• O local (casa assombrada) e os personagens.
• A resolução do problema, já que nos
contos de assombração no final sempre há uma resolução (o que vai acontecer com as mulheres – ficam na casa
ou saem? – e o cachorro).
• O problema do fantasma e do tesouro
enterrado.
Anote os aspectos observados num
cartaz para que os alunos o consultem
durante a produção.
Pense, com a turma, nas possibilidades para o final do conto:
• Como poderia terminar o conto?
• Quem quer dar a primeira ideia?
E releia o final para iniciar a discussão.
Enquanto os estudantes sugerem

Respeita as
características do
gênero (presença da
assombração, fatos
desenvolvidos em
período de tempo
reduzido etc.).

Textualiza
de acordo
com o que
foi planejado,
com
detalhamento
das ideias.

como terminar o conto, você deve
observar se há encadeamento lógico
dos acontecimentos (se eles fizerem
sugestões incoerentes, questione para
que recuperem o fio condutor).
Depois disso, organize as duplas e
deixe que os alunos façam a segunda
parte do planejamento: listar os acontecimentos na ordem em que vão aparecer no conto. Em seguida, oriente a
produção – que, se possível, deve ser
individual.
Separe um tempo para que os alunos releiam o conto já com o final produzido, revisem se as ideias ficaram
bem encadeadas e se nada faltou. Depois, solicite que realizem mais uma leitura para conferir a ortografia. Revisar
em momentos diferentes, depois da
produção, permite um distanciamento
do texto que costuma ser de grande
valia para garantir a qualidade.
Na análise do conto, você deve observar os mesmos aspectos orientados
na atividade de revisão da sequência
de contos de assombração, tais como
a existência de quebras de sentido por
falta de informação ou dados imprecisos, o desrespeito às características
do gênero (criação de elemento mágico, por exemplo) e a capacidade de
textualizar (escrever o que foi planejado), entre outros.
Por fim, preencha a tabela a seguir,
anotando os maiores problemas e destacando (com caneta marca-texto, por
exemplo) os alunos que precisam de
mais ajuda.

Usa organizadores
textuais que
marcam o tempo,
coerentes com
o gênero (então,
depois, naquele
dia, horas depois
etc.).

Usa
pontuação
adequada
de diálogo
e final.

João

3º BIMESTRE
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3 O audiolivro pode ser feito em pequenos grupos e nem todos os finais
precisam ser produzidos. Proponha a
leitura dos diferentes finais criados pelos alunos para escolher os que serão
editados em áudio para mostrar aos
alunos do 4º ano.
O audiolivro pode ser feito com um
único recurso digital – um gravador de
celular ou computador, ou mesmo um
aparelho gravador – utilizando o próprio corpo ou materiais diversos para
a realização de efeitos sonoros, assim
como sons prontos, baixados da internet. Confira a seguir um pequeno roteiro, adaptado do livro Música na Educação Infantil: propostas para a formação
integral da criança, de Teca Alencar de
Brito (Editora Peirópolis).
1. Partindo do conto pronto e revisado,
recupere com o grupo os personagens
envolvidos, o cenário do conto e as
ideias principais.
2. Veja que recursos sonoros podem
ser utilizados na história e como conse-

gui-los. Por exemplo, se quiser criar o
som de um trovão, use chapas de raio
X. Se quiser o barulho do vento, assopre bem forte. Se quiser fazer o som
de pássaros voando, bata um par de
luvas grossas.
3. Ensaie a leitura do conto com a turma. Defina quem será o narrador. Os
demais podem ser responsáveis por
executar os efeitos.
4. Grave toda a história.
5. Ouça o que gravou, ajuste o que for
preciso e regrave.
6. Combine dia e horário para apresentar a leitura na sala do 4º ano.
Veja aqui alguns exemplos de efeitos sonoros que podem ser criados:
1. Pessoa caindo no chão: encha uma
mochila com roupas e jogue-a no chão.
2. Som de fogo: amasse uma folha de
papel celofane e estale alguns gravetos para soar como uma fogueira crepitante.
3. Andar na floresta: andar sobre uma
caixa de areia.

4. Pássaros voando: luvas de couro
sendo agitadas.
5. Som de andar na neve: aperte um
pacote fechado de amido de milho de
maneira rítmica.
6. Pessoa correndo: bata sapatos na
tábua de madeira, um após o outro, em
ritmo acelerado.
7. Ruído de gangorra, com crianças
brincando: garfo arranhando um prato
fundo de louça.

quer saber mais?
• Sites de referência
sobre efeitos sonoros:
Baixamais (http://goo.gl/bxLdUk),
acesso em 30/5/2016
EHow (http://goo.gl/uM10zp), acesso
em 30/5/2016
Walmyr Bento (http://goo.gl/Ak6lTM),
acesso em 30/5/2016
• Exemplo de audiolivro produzido por
alunos de uma escola estadual em Mococa (SP) disponível no YouTube (https://
goo.gl/LDLt6d), acesso em 3/6/2016

Emanuelle
EM Manuel Lisboa
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lendo notícias
pág. 7
infográficos, fotos, 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, observar títulos,
ler com base na seleção realizada e escolher o caderno que deseja ler).
• Identifiquem e anotem as informações relevantes nos textos lidos, organizando-as na forma de tomada de
notas.
• Planejem a fala adequando-a à situação comunicativa definida, com base
nas leituras realizadas e nas notas.
• Participem de uma situação de debate sobre o tema estudado, apresentando sua posição, argumentando e contra-argumentando.
• Analisem e identifiquem elementos
da organização interna de comentários
argumentativos, em especial os articuladores textuais.
• Planejem e produzam comentários
argumentativos com base na leitura e
seleção de informações e no contexto
de produção definido.

tempo estimado
• 16 aulas.

produto final
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,

• Debate sobre um tema veiculado na
sequência didática e produção do jornal mural em parceria com o 4º ano.
mobilizando as capacidades de leitura
e 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,

introdução

A proposta desta sequência didática
é que os alunos compartilhem as notícias lidas/estudadas com os colegas
das outras turmas (1º e 3º anos). A finalidade é complementar e ampliar o
trabalho de leitura de notícias e roda de
3º BIMESTRE
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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 da
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, 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 (Editora 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, esses primeiros jornais logo deram espaço a novos tipos de publicações, com
características mais políticas. E, 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 infor-

12
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mar os leitores, levando-os a se interessar pelo texto publicado. Daí a importância da primeira página, que contém
a manchete, sempre 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 diferentes esferas da
sociedade, as maiores empresas jornalísticas diversificam também seu público leitor, publicando diferentes jornais,
destinados a atingir diferentes grupos
sociais.
Os jornais vêm transformando suas
seções, incorporando diferentes gêneros. Além das notícias, há reportagens,
crônicas, horóscopo, roteiros de lazer
etc. As publicações são organizadas
em diferentes 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 novas
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 deve 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).
Ao conduzir esse 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, 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 dentro da escola, de modo a
garantir uma progressão no ensino de
capacidades de leitura e de produção
de textos orais.
Para o 5º ano, as tarefas previstas
são: produção de comentários orais e
escritos, sendo os comentários orais
apoiados em planejamento escrito; e
organização de um debate, com participação do 4º ano e análise dos organizadores argumentativos. Esta sequência
didática também serve de base para o
trabalho com produção de cartas argumentativas de leitor. No primeiro bimestre, houve, ainda que de forma breve,
um trabalho com exposição oral dos
verbetes pesquisados pelos alunos sobre os temas África e Brasil. No segundo
bimestre, a roda de jornal permitiu uma
ampliação da capacidade de expor textos jornalísticos lidos, e, agora no terceiro, os alunos vão produzir textos opinativos oralmente, tanto nas rodas quanto
no momento de debate. Vale lembrar
que o trabalho com leitura de poemas
no sarau não se configura como ensino
de gêneros orais, mas como oralização
de textos escritos, visto que o discurso
não está sendo produzido no momento
da interação face a face.
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algumas informações
sobre o gênero debate
Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz,
em seu livro Gêneros orais e escritos
na escola (Editora Mercado de Letras),
defendem o ensino de gêneros orais na
escola e explicam que “o debate, que
desempenha um papel importante em
nossa sociedade, tende igualmente a
tornar-se necessário na escola atual,
onde faz parte dos objetivos prioritários as capacidades dos alunos para
defenderem oralmente ou por escrito
um ponto de vista, uma escolha ou um
procedimento de descoberta”. Pesquisa realizada com professores de 6ª série na Suíça mostra, por exemplo, que
o debate é pouco praticado, mas que,
apesar disso, é considerado como uma
das formas mais úteis para desenvolver um melhor domínio do oral. Esses
pesquisadores classificam o debate
em três tipos: o debate de opinião
sobre fundo controverso, em que
há a discussão de temas sem tomada
de decisão; a deliberação, na qual a
argumentação visa a uma tomada de
decisão; e o debate para resolução
de problemas, em torno de temas
científicos, sem a pretensão de uma
deliberação.
Nesta sequência didática, a proposta é que os alunos utilizem esse terceiro tipo de debate, em que a oposição
é da ordem dos saberes, dos conhecimentos, dos não-saberes ou dos
saberes parciais. Esse tipo de debate
ocorre para que uma solução, desconhecida dos alunos, seja elaborada
coletivamente, com base nos estudos
realizados.
O debate contribui para que os alunos aprendam a gerir a busca de soluções, formulando as próprias e escutando as dos outros, a fim de aprender
com o conjunto dos saberes do grupo.
Para os autores, essa situação coloca
em jogo capacidades fundamentais,
dos pontos de vista linguístico (técnicas de retomada do discurso do outro,
marcas de refutação etc.), cognitivo

(capacidade crítica), social (escuta e
respeito pelo outro) e individual (capacidade de se situar, de tomar posição e
construir identidade). Como já apontado no segundo bimestre, é fundamen-

tal que, ao longo de toda a sequência,
o aluno seja incentivado a ler os enunciados de trabalho e compartilhar com
os colegas o que compreendeu sobre
a tarefa a ser realizada.

quadro de organização da sequência
Etapas

Atividades

Exploração do
portador e dos locais
de circulação de
textos jornalísticos

1A Apresentação das etapas da sequência e
combinados da finalização.
1B Levantamento dos conhecimentos prévios
(exploração do portador e veículo).

Leitura colaborativa
de textos
jornalísticos e
tomada de notas

2A Leitura colaborativa de reportagem com destaque
de informações.
2B Leitura de notícia para se atualizar sobre o tema e
aprender sobre o gênero.
2C Leitura colaborativa de reportagem para estudo de
novo tema.
2D Releitura para destaque e identificação de opinião.
2E Estudando os títulos das notícias e reconhecendo
a intencionalidade.

3

Roda de jornal/
produção de
comentário oral

3A Roda de jornal orientada (parte I) com
planejamento escrito de comentário oral.
3B Roda de jornal orientada (parte II) para comentar.
3C Organização do jornal mural.
3D Organização do jornal falado para leitura de textos
jornalísticos no 1º e 3º anos.

4

Análise de
comentários sobre
reportagens

4A Leitura de comentários argumentativos sobre
o tema com recuperação da estrutura.
4B Análise de comentários argumentativos com
destaque dos articuladores textuais.

5

Planejamento e
realização de um
debate sobre o tema
estudado

5A Discussão argumentativa com base na análise
de outros comentários.
5B Organização de materiais para o debate e o ensaio
(retomada dos textos estudados).
5C Debate com a turma do 4º ano.
5D Avaliação.

1

2

3º BIMESTRE
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pág. 8

ETAPA 1 – Exploração do portador
e dos locais de circulação
de textos jornalísticos
Deu no jornal...
O título “Deu no jornal...” faz referência
direta ao programa Por trás das letras,
produzido pela professora Telma Weisz,
na década de 1990, como uma das primeiras tentativas de introduzir o trabalho
com jornal em sala de aula.

pág. 8
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1A Apresentação das etapas
da sequência e combinados
da finalização
A conversa inicial pode ser ampliada
com comentários de notícias da semana. Traga um jornal para esta aula, leia a
manchete 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 4º ano também está estudando 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

pág. 9

podendo ser exemplares diferentes.
Eles sempre devem estar completos e
não grampeados. A proposta de exploração na dupla com registro supõe um

conhecimento prévio, já adquirido no
trabalho com as rodas de jornal. Durante a socialização, discuta com a turma
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, principalmente,
como utilizar a capa para selecionar e
orientar a localização do que se quer
ler e a organização dos cadernos dentro desse portador, 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
na dupla.
É interessante chamar a atenção
para os diferentes textos que circulam
no jornal, como notícia, reportagem,
entrevista, artigo de opinião, editorial
com a opinião do jornal, carta de leitor,
propaganda, tirinha e charge.
Complete o quadro com a análise
dos jornais disponíveis, pois em geral
aparecem também na capa informações sobre o tempo na cidade, endereço de contato do jornal (fale conosco)
e outros dados.
E, na questão sobre quem escreve
no caderno, observe se há artigos assinados ou se tudo aparece sem autor
(ou seja, todos os textos são atribuídos
ao próprio jornal).

É interessante discutir com a turma
que, em diferentes veículos, o nome
dos cadernos pode variar. Muda tam-

bém o tipo de abordagem dos temas
em cada publicação. Daí a importância de observar uma mesma notícia
em mais de um jornal. Atenção: considerando o grau de autonomia para
realizar essa tarefa e a familiaridade
da turma com o jornal, você pode
realizar essa atividade em duas aulas,
caso considere necessário.

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

Orientar o leitor sobre o que há no jornal, chamar sua atenção para comprar o jornal.

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

pág. 10

A sugestão é que o registro da tabela contemple o nome dos cadernos
e a temática principal de cada um.

3º BIMESTRE
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ETAPA 2 – Leitura colaborativa
de textos jornalísticos
e tomada de notas
Organização da turma:
• Organize a sala em círculo para que
todos os alunos possam se ver e apoiar
o texto na carteira.

• Para os alunos que ainda não leem
com autonomia, é importante que estejam em dupla com um parceiro mais
experiente nesse quesito, de forma a
garantir o acesso às informações.
• Os alunos precisam estar com o texto
em mãos (pode ser um para cada dupla).

pág. 10

2A Leitura colaborativa de
reportagem com destaque de
informações
Explique aos alunos que eles farão a
leitura de uma reportagem sobre um fato
ocorrido na Bahia. Princípios que envolvem a leitura de textos jornalísticos:
• Relacionar texto com imagens e gráficos, bem como com os conhecimentos
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prévios dos alunos.
• Ativar as principais capacidades de
compreensão leitora.
• Formação do sujeito – capacidades de
apreciação e réplica, permitir posicionamento crítico em relação ao texto; ativação da capacidade de leitura e explicitação no coletivo dessa capacidade. Peça
que um aluno leia o título e pergunte:

• Alguém se lembra de ter ouvido
algo sobre esse assunto?
• Sabe onde ocorreu esse incêndio?
• Como descobriu? É provável que alguns comentem que viram pela TV ou
em jornais e que busquem informações
no título e no mapa para explicar onde
ocorreu o incêndio. Oriente-os a explorar
a foto, com sua legenda, e o mapa da
próxima página.
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pág. 11

Numa leitura colaborativa de notícias,
o roteiro, previamente planejado, cumpre o papel de ajudar os alunos a construir sentidos para o texto, bem como
ativar as capacidades e os procedimentos leitores. Contudo, a leitura deve

acontecer de forma a dar espaço para
comentários e novas perguntas, não
sendo necessário que as questões aqui
sugeridas sejam seguidas linearmente.
• Há, no título, três palavras com letra maiúscula. Por que isso ocorre?

Espera-se que reconheçam que incêndio
está com maiúscula porque é a primeira
palavra do título e que Chapada e Parque
aparecem em maiúsculas porque se referem ao nome de lugares específicos, não
se trata de qualquer parque, é o Parque
da Chapada Diamantina.
• Na sua opinião, quais as implicações de um incêndio como esse? Explique. Espera-se que os alunos falem
sobre a perda das matas, com consequente poluição e intoxicação de pessoas, perda de fauna e flora primitivas
etc. Liste o que disserem para conferir
ao longo da leitura.
• Quem é César Gonçalves? O que
ele diz sobre a abrangência do fogo?
Chefe do Parque, ele diz que em 2015 já
foram queimados 15 mil hectares.
• Por que você acha que o jornal não
colocou a informação sobre o total
de área queimada em 2015 no título da reportagem? O foco é no incêndio atual. O jornal poderia colocar uma
chamada informando o que já ocorreu
naquele ano, contudo deixa essa informação diluída. Converse com os alunos
sobre esse fato e o destaque menor.
• Onde fica o local do incêndio?
Como percebeu? Observando o mapa.
• Pela fala do secretário, é possível saber o que são os fenômenos
El Niño e La Niña? Como fazer para
buscar essa informação? Grife no
texto. Não é possível saber o que significam os fenômenos. Caso os alunos não
comentem como achar a informação, explique que eles precisarão pesquisar, ler
outros textos – ou informe diretamente
o que são os fenômenos (que estão explicados no quadro da próxima página).
• Pode-se afirmar que os fenômenos El Niño e La Niña interferem na
existência, ou não, de incêndios? Por
quê? Sim, esses fenômenos interferem
no clima e na temperatura. El Niño impede a ocorrência de chuvas, o que facilita
a presença de focos de incêndio. Já com
La Niña, há mais chuva e menos fogo
nessa região.
3º BIMESTRE
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hectare

1 hectare = 10 mil metros
quadrados

• Por que ocorre essa oscilação de
informação? Os alunos devem localizar a informação do secretário, que
traz o dado de 15 mil hectares de queimadas em 2015, e, no final do texto,
o dado de 30 mil hectares em toda a
Chapada Diamantina (não só na área do
Parque). A informação sobre a extensão da devastação oscila nessa notícia
e em outras sobre o fato. Isso pode ser
resultado da dificuldade de precisar a

devastação, pela resistência do poder
público em assumir um número tão alto
de queimadas e/ou da intencionalidade
do veículo.
Explore as justificativas apresentadas, pedindo que os alunos mostrem
como acharam a informação. Isso
contribuirá para que aqueles que não
saibam passem a fazer uso do procedimento de ler rapidamente o texto como
um todo para compreendê-lo melhor.

el niño e la niña
São fenômenos climáticos que ocorrem no Oceano Pacífico tropical
(no litoral do Peru e do Equador), que afetam a temperatura das águas
superficiais e, consequentemente, a atmosfera da região, causando
também efeitos em outros lugares do planeta.
El Niño é o fenômeno climático em que ocorre o aquecimento fora
do normal naquela parte do oceano. As causas desse fenômeno ainda
não são bem conhecidas pelos especialistas em clima.
La Niña trata-se de um evento igualmente oceânico-atmosférico,
mas com características opostas, ou seja: consiste no esfriamento
anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico tropical. Por isso
mesmo, ele pode neutralizar os efeitos causados pelo El Niño.

Luiz Cairo Brito França
EM Professor Guedes
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págs. 12 e 13

2B Leitura de notícia para se
atualizar sobre o tema e aprender
sobre o gênero
Retome as informações sobre o papel do lide em uma notícia, explicando
aos alunos que, em geral, o mais importante vem nos primeiros parágrafos
e o restante da notícia aprofunda a informação principal. Ou seja, ela é sempre organizada obedecendo o princípio

de relevância: o que é mais importante
vem em primeiro lugar.
Durante a socialização você pode,
ainda, fazer questionamentos como:
• Que informações das duas notícias lidas são complementares e
que informações são divergentes?
• É possível dizer que o fogo tem
um lado bom?
Leve a turma a refletir que o fato de

a natureza reverter o fogo, insistindo
na produção da vida, não significa que
o incêndio e o descaso das autoridades no combate possa ser justificado:
a biodiversidade da floresta não está
sendo completamente recuperada com
a beleza das flores, que duram pouco
tempo e não contribuem para a reprodução de toda a vida que existia antes
do incêndio.
3º BIMESTRE
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Nasceu uma flor típica da região da Chapada.
Na Serra da Larguinha, entre os municípios de Palmeiras e Lençóis,
no Parque Nacional da Chapada Diamantina, Bahia.

Flores nasceram sobre os tocos das árvores queimadas, 30 dias após o fogo.

págs. 13 e 14

Ambos os textos falam sobre o incêndio. O primeiro apresenta os danos provocados pelo incêndio e a possível causa. O segundo mostra as flores que
nasceram no local da queimada, além de informar outros dados sobre a área
devastada e a época em que o incêndio foi controlado.
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No item “Quando?”, há várias respostas possíveis. O que se espera é
que os estudantes entendam que as
flores apareceram após o incêndio na
Chapada Diamantina, mais precisamente no mês de março de 2016.
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pág. 14

2C Leitura colaborativa
de reportagem para estudo
de novo tema
Caso os alunos não percebam, infor-

me que a reportagem, publicada no Estado de Minas em novembro, refere-se
ao acidente com os rejeitos de minério
da empresa Samarco (despejados no

Rio Doce, em Mariana, Minas Gerais,
no dia 5 de novembro de 2015). Para
que compreendam a expressão Amazônia marinha, é preciso que estabeleçam
relação entre o que é a Amazônia (e o
que ela representa) e as proporções do
acidente. Isso permitirá compreender
o sentido dado pelo jornalista no título.
Veja aqui algumas informações sobre
rejeitos, para passar aos estudantes.

rejeitos de minério

Barragens de rejeitos são estruturas de terra construídas com a
finalidade de reter os resíduos sólidos e a água extraídos dos processos provenientes de beneficiamento de minério. Esses rejeitos contêm elevado grau de toxicidade, além de partículas dissolvidas e em
suspensão, metais pesados e reagentes.
Nesses processos de beneficiamento, a quantidade de rejeitos produzida é muito alta. O armazenamento dos rejeitos, dependendo dos
objetivos econômicos da mineradora, pode ser feito a céu aberto ou
em áreas subterrâneas. Esse processo deve ser fiscalizado desde a
escolha do local.

pág. 14

Feita a primeira análise,
prossiga com a leitura da
reportagem.
3º BIMESTRE
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TOMADA DE NOTAS COLETIVA
Reportagem: ________________
Data: _____ /_____ /_____
Aspectos importantes da
leitura.
A tomada de notas deve ser realizada por você, com base nos comentários
dos alunos. Oriente-os a reler a reportagem, destacar informações importantes e curiosas e apresentar dúvidas
para discussão. Depois, faça a anota-
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ção, que pode ser organizada em itens,
como uma lista, ou na forma de texto
corrido. Sugestões:
• A reportagem fala da ameaça aos
seres que vivem no mar, com a chegada da lama com os rejeitos de minério do desastre de Mariana.
• Mostra, também, que a destruição do ecossistema, por metais
pesados, pode afetar todo o planeta, porque pode haver aumento na
temperatura global.
• Revela que o desastre no mar é
considerado pelo biólogo um crime

internacional, porque os prejuízos
são para todo o planeta, com a chegada da lama no mar, que também
abriga uma grande biodiversidade
de plantas e animais e a maioria
dos mares do mundo é interligada.
• E ainda estabelece uma comparação como se o desastre tivesse ocorrido no Amazonas, rio que abrange
outros países e está no local de
maior biodiversidade do mundo.
É importante que os alunos consultem, além do quadro, o mapa-múndi e
observem a interligação dos oceanos.
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pág. 16

2D Releitura para destaque e
identificação de opinião

3º BIMESTRE

23

pág. 17

Marcos Freitas, do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais, é o entrevistado. O entrevistador deve ser um repórter do jornal, porque a pergunta está
destacada da resposta e não tem o nome do entrevistador.

Ele considera o maior e pior acidente da história da mineração.

Nesses casos, é preciso recuperar a água para matar a sede dos animais que
ficaram vivos e a que vai para o abastecimento das cidades da região.

Há várias respostas possíveis. Leia o comentário à direita.

• E você, o que pensa sobre o fato
noticiado? Faça um comentário
justificando a opinião da dupla.
Neste momento, observe se os alunos
emitem justificativas para a opinião e
como fazem isso: utilizam dados da
reportagem e/ou entrevista?; fazem
questionamentos pertinentes?; utilizam
organizadores textuais argumentativos
como porém, mas e entretanto ou se
limitam a fazer justificativas simples?
Essas são informações importantes
porque na etapa 4 haverá um estudo
sobre comentário argumentativo.

pág. 18
2E Estudando os títulos das
notícias e reconhecendo a
intencionalidade
• Qual fato está em destaque nos
títulos? As quatro notícias mostram a
possível chegada à Bahia da lama do
desastre de Mariana.
• Observando o primeiro e o segundo títulos, qual deles deixa em dúvida a chegada da lama a Abrolhos?
Grife a palavra que justifica sua resposta. Os alunos devem concluir que é
o primeiro título. O uso da palavra pode
relativiza, deixa em dúvida a chegada
da lama.
• Com base nos títulos 3 e 4, qual
deles parece ser mais imparcial?
Por quê? No debate é importante ressaltar que o título 3 pode ser considerado mais imparcial porque o título 4
representa uma declaração da empresa
responsável pelo acidente. Reflita com
o grupo sobre a importância de observar as fontes de informação no jornal.
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págs. 18 e 19

A notícia sobre o sigilo da Marinha
do Brasil em relação às pesquisas realizadas com a lama da Samarco no mar
pode contribuir para o aprofundamento
da reflexão.
Foto e textos são contraditórios.
Neste caso, é interessante observar
que, apesar da foto, quem afirma a não
chegada da lama é a empresa responsável pelo desastre.
É importante que o desdobramento
dos fatos decorrentes da chegada, ou
não, da lama a Abrolhos e os impactos
da chegada de rejeitos no mar sejam
acompanhados pelos alunos por meio
da leitura de outras notícias e reportagens que atualizem o tema.

A proposta é que os alunos fiquem
atentos aos títulos e à intencionalidade presente neles, pela comparação.

Não se trata de um ensino intensivo do
gênero notícia ou mesmo reportagem,
visto que o objetivo é formar leitores.

Yasmin
EM Barão do Rio Branco
3º BIMESTRE
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ETAPA 3 – Roda de jornal/
produção de comentário oral
Nesta etapa, os alunos participarão
de uma roda de jornal para comentar
sobre o tema lido, planejando a fala de
forma a explicitar sua posição e sustentá-la. Como se trata de uma situação
essencialmente de compartilhamento
de opiniões e impressões sobre textos
lidos, o comportamento leitor é o conteúdo de leitura privilegiado. Contudo,
capacidades e procedimentos de leitura também estarão em jogo.

3A Roda de jornal orientada
(parte I) com planejamento escrito
de comentário oral
Ofereça novos textos que abordem
os temas que julgar pertinentes para a
roda. Deixe que os alunos leiam em duplas e façam as anotações para apoiar
a discussão posterior. Considerando que
propor uma discussão aberta pode levar
a um debate amplo demais, é importante que você ajude os alunos a levantarem aspectos passíveis de discussão
dos temas analisados ou sugira-os. Por
exemplo: no caso da lama de Mariana, é

possível discutir a parcialidade dos veículos em divulgar os fatos, o descaso das
autoridades governamentais com a vida
dos seres vivos que se reproduzem na
região, os riscos de contaminação, os
prejuízos da população que ficou sem a
pesca, o fato de a lama ainda estar vazando em Mariana etc.
O comentário a ser produzido oralmente deve garantir apresentação do
problema e emissão de opinião com
alguma explicação. Posteriormente, o
uso de justificativas e de articuladores
textuais será estudado.

Nessa roda, é importante observar
o tipo de justificativa emitida pelos alunos. E mais:
• Todos participam, quem participa
mais, quem não participa?
• Os jovens utilizam dados que conferem força à opinião?
• Há presença de organizadores textuais argumentativos (uso de porque,
mas, contudo e porém)?
• Consideram o que foi dito pelos cole-

gas para continuar argumentando?
• Solicitam a palavra e/ou a tomam de
forma respeitosa?
• Respeitam o ponto de vista do outro?
Anote o que observar para decidir o
que precisa ser retomado.
No momento da roda, é fundamental
que você assuma o papel de mediador,
orientando e incentivando os alunos a
comentar e se posicionar sobre o assunto em discussão.

pág. 19

3B Roda de jornal orientada
(parte II) para comentar
Organize os alunos em roda, de
modo que possam acompanhar e falar,
tendo a visão de todos os colegas. As
discussões podem ter como apoio os
materiais escritos. Não se trata de leitura de notícias na íntegra, mas de discussão de um aspecto. Ou seja, cada
estudante pode apenas exemplificar
algum ponto com o trecho lido.
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pág. 19

No retorno da lição de casa, incentive os estudantes a comentar as notícias com base nas notas realizadas.

pág. 20

3C Organização do jornal mural
Promova uma discussão sobre como
os textos lidos podem ser compartilhados com a comunidade escolar, questionando os alunos.
Decida com a turma se haverá espaço para comentários.
Importante: como já apontado, o mural deve ser atualizado semanalmente,
podendo ser utilizado para acompanhar uma notícia (nesse caso, deve ter
um espaço reservado para esse fim).
3º BIMESTRE
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3D Organização do jornal falado
para leitura de textos jornalísticos
no 1º e 3º anos
Uma possibilidade é gravar as leituras
com o celular para que a turma ouça,
faça ajustes e avance na fluência leitora.
É importante que os alunos tenham
modelos de textos orais. Uma entrevista sobre a dengue, que pode ser acessada no site Ciência Hoje (http://goo.
gl/r3tdk2), é um bom exemplo.
Leia, na página 30, a continuação da
orientação para esta atividade.
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págs. 21 e 22
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A leitura comentada pode ser realizada semanalmente no 3º ano e quinzenalmente no 1º ano (neste último caso,
de forma revezada com o 4º ano). Podem ser lidos o lide das notícias e os
comentários produzidos pelos alunos.
Esta atividade tem um objetivo duplo:
ampliar a fluência leitora dos alunos e
divulgar notícias e reportagens para as
demais turmas da escola.
Organize esse trabalho em parceria
com os professores do 4º ano e das
outras turmas envolvidas.
Escolha os alunos que apresentem
menor fluência leitora e oriente os mais
fluentes a planejar a leitura, de modo
que estes sirvam de modelo. Reserve

um espaço na rotina para que se preparem para a leitura.
É importante também conversar com
a turma sobre a postura durante o momento da leitura nas outras salas. O
eixo da conversa deve ser: como vou
me comportar para demonstrar que
respeito o trabalho dos amigos?
A entrevista publicada neste caderno (e no Caderno do aluno) é uma sugestão, mas notícias e reportagens e
mesmo comentários devem compor o
acervo de leitura.
A leitura em outra sala constitui-se
numa situação real em que ganha sentido a preparação da leitura em voz alta.
Com isso, os alunos sentem a neces-

sidade de ler e compreender o texto a
ser apresentado, lendo e relendo até
considerarem bom para apresentação.
A oralização de textos escritos tem
sido uma aliada no avanço da fluência
leitora. Tendo a compreensão do texto depois de tê-lo estudado, os jovens
conseguem antecipar com mais rapidez, lendo porções cada vez maiores
de textos.
O 5º ano já fez isso com a leitura de
poemas e agora a proposta é retomar
a prática com os gêneros da esfera jornalística. É importante que você crie um
momento de estudo da leitura em voz
alta. Este estudo deve ser feito também
em casa, com a ajuda de um adulto.

ETAPA 4 – Análise de comentários
sobre reportagens
Nesta etapa, os alunos vão ler e estudar

comentários sobre textos jornalísticos,
para observar a opinião sustentada e
marcas desses recursos no texto.

4A Leitura de comentários
argumentativos sobre o tema
com recuperação da estrutura

pág. 23
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Autor do texto

Finalidade do comentário

Texto 1

Cintia Lorenzo

Opinar sobre o incêndio.

Texto 2

Vitor Moura

Boatos sobre o Aedes aegypti.

Levou uma semana para enviar ajuda.
Faltam equipamentos de combate a incêndios.
Falta plano de atuação em situações de emergência e para ações preventivas de
combate ao fogo.

pág. 24

logo
dessa forma
por isso

não apenas

4B Análise de comentários
argumentativos com destaque
dos articuladores textuais
Uma argumentação só se efetiva se

como também

visto que
já que

formos capazes de explicar e justificar
um posicionamento de modo a convencer um interlocutor. Nesse caso,
os autores fazem menção aos fatos,

• Em que lugares esses textos podem ter sido publicados? Aqui, espera-se que os alunos digam que é no
jornal, no espaço do leitor ou no site.
• Do que trata o comentário? Explique. Do incêndio na Chapada Diamantina.
• Qual é a posição da leitora a respeito do fato ocorrido? Ela culpa o governo que demora em combater o incêndio.
• Ela inicia o comentário trazendo
uma informação: “O governo levou
uma semana para enviar homens
e equipamentos para combater o
incêndio na Chapada Diamantina”.
Qual é a intenção da leitora ao fazer isso? Como você percebeu?
Apresentar um dado que valida sua posição de culpar o governo.
• Você concorda com essa posição? Por quê? Resposta pessoal.
• Qual a posição do autor em relação aos boatos sobre o Aedes
aegypti? Justifique. Ele se posiciona
contra os boatos, afirmando que eles
desorientam a população e não contribuem para o combate ao mosquito.
• O que o leitor quer dizer com a pergunta: “O que os boatos têm de contribuição para ajudar na resolução
dos problemas? Nada”. A intenção da
pergunta não é obter uma resposta, mas
questionar, dizer que os boatos não ajudam a resolver o problema.

utilizam operadores argumentativos e
organizam o discurso, especialmente
no segundo exemplo, com uma pontuação que confere sentido questionador
ao texto.
As substituições podem ser feitas
utilizando os articuladores argumentativos sugeridos. Não se trata de trabalhar com a nomenclatura (conjunções),
mas de favorecer o uso coerente das
expressões como articuladores argumentativos.
Esta atividade deve ser articulada
à análise da pontuação em comentários, no bloco Análise e reflexão sobre
a língua.
3º BIMESTRE
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ETAPA 5 – Planejamento e
realização de um debate sobre
o tema estudado
Nesta etapa, o 5º ano vai se preparar
para receber a turma do 4º ano para a
realização do debate. Estão em jogo o
planejamento e a produção de texto oral
argumentativo. Num primeiro momento,
os alunos devem fazer a atividade na
própria sala, para depois convidar os colegas do 4º ano a participar.
Trata-se de uma situação formal de
uso da linguagem oral, em que os alunos precisam se posicionar em relação a
questões controversas sobre ataques ao
meio ambiente e cuidados com a saúde
pública. Em síntese, eles serão testados
em sua capacidade de ouvir o outro, respeitando as ideias, a gestão da fala e a
emissão de justificativas, considerando
a posição divergente e utilizando-a para
construir seu discurso, tanto em contraposição quanto na negociação entre as
ideias apresentadas.

Grupo 1 concorda com a ideia

Grupo 2 concorda com a ideia

Posicionamento

Incêndios são provocados
por fenômenos naturais
e a própria natureza
se encarrega de resolvê-los.

Incêndios em florestas são
provocados pela ação humana
de ataque à natureza,
além do aquecimento global
e da produção de lixo.

Argumentos que
justificam a
posição

A falta de chuvas; o tamanho
da floresta; o descuido da
população; o fenômeno do
aquecimento El Niño; a espera
pelas chuvas.

Rejeitos são jogados na floresta
e contribuem para a combustão
e governos não se preocupam
em ter equipamentos de controle
de incêndios das florestas.

Dados que a
sustentam

Número de incêndios ocorridos

em 2015: 15 mil hectares
de devastação.

Outros aspectos
relevantes
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Afirmação do aquecimento
e fala do secretário.

5A Discussão argumentativa
com base na análise de outros
comentários
Organize a turma para retomar as
leituras realizadas sobre o incêndio na
Chapada Diamantina, bem como as anotações que contribuam para justificar o
posicionamento em relação ao comentário 1 e ao comentário 2, de modo que
todos consigam preencher o esquema
e utilizá-lo para participar da discussão.
Não se trata de ganhar ou perder o debate, mas de ampliar a capacidade de
emitir opiniões justificadas. Os posicionamentos podem ser escolhidos pelos
alunos, mas ambos os grupos devem
participar das duas propostas.
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5B Organização de materiais para
o debate e o ensaio (retomada dos
textos estudados)
Nesta atividade, a turma deve retomar os estudos sobre o incêndio na
Chapada Diamantina, organizando as notas para realizar um ensaio do debate. O
exercício pode ser feito com um grupo
pequeno de alunos debatendo, enquanto
os demais participam como plateia, fazendo perguntas por escrito. Após o ensaio, avalie se as opiniões apresentadas
contaram com justificativas. Reoriente o
que for necessário.

• Olimpíada e vírus zika: todo cuidado
aos atletas e nada para a população?
• Uso de animais em testes: sim ou não?
• Animais em zoológicos: bom para
eles e para nós.

A turma do 4º ano estará se preparando para participar do debate sobre
o incêndio na Chapada Diamantina. Os
colegas estarão apenas como ouvintes
e poderão fazer perguntas. Organize as
datas e faça, com seus alunos, o convite formal à sala do 4º ano.
É possível, também, propor outros
debates com as seguintes questões
controversas com base no material disponível neste caderno:
• Descaso com saúde pública: doenças transmitidas pelo mosquito Aedes
aegypti.

Conhecendo um debate
É importante que os alunos assistam
a um debate. Veja sugestões na plataforma Nossa Rede (www.nossarede.
ba.gov.br) e oriente-os a tomar notas
sobre como um debate acontece. Eles
podem basear-se no seguinte modelo:
• Como o debate começa?
• Como o grupo se organiza?
• Qual o papel do professor?
• Como os alunos tomam e/ou pedem
a palavra?
• Que palavras utilizam para expressar
e justificar a opinião?

pág. 25

Oriente os alunos a estudar os argumentos e verificar se há outros. Selecione um grupo de estudantes que vai
representar os que defendem a mesma
posição, para que preparem em casa
uma apresentação defendendo o posicionamento assumido.

pág. 25

5C Debate com a turma do 4º ano
Organize a sala de modo que as
equipes que debaterão fiquem uma de
frente para a outra, com os alunos do

4º ano ao fundo, pois a ideia é que eles
sejam apenas observadores.
É importante que o debate seja
gravado, pois o registro escrito das

tomadas de palavra e emissão de justificativas com uso, ou não, de organizadores adequados será dificultado pela
dinâmica do trabalho, que é oral.
Você será o mediador, garantindo
as falas e organizando a discussão,
cuidando para que as justificativas sejam apresentadas com base nas notas
que as equipes devem ter em mãos.
Assim, caso um aluno justifique uma
afirmação dizendo porque sim, você
deve interromper e explicar que as justificativas devem agregar dados e elementos que validem o posicionamento
3º BIMESTRE
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e que o combinado não é dar respostas desse tipo.
Cada equipe pode ser composta de
dez alunos, sendo que os demais ficam
na retaguarda, ajudando os colegas
com dicas.
Os grupos fazem a apresentação

da posição assumida e você sorteia
quem vai começar fazendo a defesa,
alternando em seguida, até que a discussão se esgote ou o tempo termine.
Ao final, os grupos podem refletir sobre a posição que o debate permitiu
construir.

O encaminhamento para a continuidade do trabalho será preparar uma
equipe para debater novos temas, tendo outro grupo como observador.
Recupere os mesmos procedimentos propostos nas atividades da etapa
5 para que a turma estude o tema.

pág. 26

Indicador

Sim

Não

Às vezes

Planejou a fala considerando as reportagens
e notícias estudadas?
Ouviu os colegas,
respeitando a opinião?
As opiniões foram expressas com clareza e livres de
justificativas como “porque sim” ou “porque não”?
Usou bons argumentos?
Foi possível formular uma posição considerada mais
adequada pela turma toda?
Utilizou organizadores textuais argumentativos
de forma correta como: portanto, mas, assim,
entretanto, entre outros?

Espaço destinado a introdução de outros
indicadores que julgar necessário

5D Avaliação
A avaliação deve ser realizada pelos
grupos, podendo ser preenchida apenas
uma vez.
O debate, por ser uma atividade de
produção de texto oral, exige que o pla-

nejamento seja simultâneo à fala – por
mais que venha precedido de estudos e
registros. Isso é o que diferencia a produção de textos orais da produção de textos escritos. Os indicadores sugeridos
são importantes, mas deve ser observa-
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quer saber mais?

• Reportagem sobre mancha de esgoto na orla de Salvador
(http://goo.gl/vcH8hW), acesso em 25/5/2016
• Texto sobre Olimpíada e o medo do zika vírus
(http://goo.gl/C0cPyu), acesso em 25/5/2016

• Notícia sobre precauções contra o zika vírus (http://goo.gl/QvkUoM), acesso
em 25/5/2016
• Texto fala sobre roupas longas contra a epidemia (http://goo.gl/cpizj6), acesso em 25/5/2016
• Reportagem ressalta que combater o mosquito Aedes aegypti apenas nos meses de verão não funciona (http://goo.gl/NzNQet), acesso em 25/5/2016
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da a condição da turma de argumentar e,
portanto, alguns dos indicadores podem
não ser objeto de avaliação nesses primeiros debates.
Os organizadores textuais são elementos centrais que articulam as ideias
do texto, garantindo a coesão. Por isso,
fique atento ao uso de justificativas e
como elas são introduzidas pelos alunos.
Sabe-se que essa é uma tarefa que se
aprimora com o tempo, mas é importante chamar a atenção do grupo para o uso
desses elementos de coesão também no
texto oral.
Finalmente, peça que as turmas de 4º
ano preencham também uma avaliação
sobre o debate, como a sugerida a seguir.
Avaliação
• O que você achou da temática abordada
pelo grupo?
• O debate permitiu a reflexão sobre uma
questão controversa?
• Como os debatedores se comportaram
durante a atividade?
• As discussões conseguiram atingir
você? Explique.
• Que outros temas você sugere para
novos debates?

CARTA DE LEITOR - CADERNO DO PROFESSOR

carta de leitor
pág. 27

de intertextualidade etc.), de modo a
compreendê-las.
• Desenvolvam e ampliem o comportamento leitor de compartilhar impressões sobre textos lidos.
• Utilizem procedimentos de leitura,
como retomar a leitura, reler para verificar a compreensão de determinado
trecho, anotar e consultar informações
que complementem o texto.
• Identifiquem elementos da organização interna do gênero carta argumentativa de leitor, como marcadores
temporais de introdução dos assuntos
abordados e de posicionamento ou validação da opinião.
• Planejem e produzam coletivamente,
em duplas e individualmente, carta argumentativa de leitor, recuperando as
características do gênero e da sua linguagem, garantindo o posicionamento
em relação à reportagem lida, de forma
coerente e considerando o contexto de
produção definido.
• Participem de situações de revisão
coletiva e em parceria, relendo o texto
enquanto escrevem, para controlar a
progressão temática e a organização
do texto.
• Revisem textos, depois de finalizada a primeira versão, considerando a
coerência, a coesão (organizadores
textuais argumentativos e pontuação) e
a ortografia, no caso de produções em
parceria e individuais.

tempo estimado
com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Leiam, em parceria e individualmente,
notícias, reportagens, comentários, cartas de leitor e outros textos da esfera jornalística, acionando os conhecimentos
prévios e mobilizando capacidades de
compreensão de textos (antecipação e

• 16 aulas.
verificação de informações, localização
de informações explícitas e implícitas,
comparação) e de réplica e apreciação
(recuperar o contexto de produção do
texto, veículo de circulação/portador,
destinatário, gênero, finalidade etc.);
percepção de outras linguagens (articulação entre foto e texto, efeitos de
sentido do uso da pontuação, relações

produto final

• Enviar a carta para o jornal do bairro
(ou outro veículo a combinar).

introdução

No primeiro semestre, os alunos
tiveram acesso a textos da esfera literária e de divulgação científica. Agora,
3º BIMESTRE
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no segundo semestre, terão a chance
de se aproximar da esfera jornalística,
que envolve gêneros como notícia,
reportagem, comentário, carta de leitor, artigo de opinião e crônica, entre
outros. O trabalho com roda de jornal
e leitura de notícias, que vem sendo
realizado desde o início do ano, dará
suporte aos estudos propostos neste
terceiro bimestre. É condição importante que os jovens tenham conhecimento sobre jornal e sobre os gêneros
prioritários desse veículo, para que
realizem as atividades da sequência de
carta de leitor.
A construção de capacidades de leitura compreensiva de textos jornalísticos tem se constituído, cada vez mais,
em uma condição para a formação de
pessoas que possam participar ativamente da nossa sociedade, posicionando-se diante dos acontecimentos
diários. A grande quantidade de informações veiculadas nos meios de comunicação impressos e digitais, bem
como a diversidade e efemeridade das
matérias publicadas, exige o uso de
capacidades e procedimentos leitores
específicos para ter acesso a esses
meios de comunicação, o que indica a
importância do estudo dos gêneros da
esfera jornalística na escola.
As cartas de leitor, priorizadas nesta sequência, são aquelas que apresentam marcas do discurso argumentativo, publicadas nas seções destinadas
a comentários dos leitores em jornais,
revistas e blogs, entre outros.
A proposta foi construída de forma
articulada com a sequência de leitura
de notícias, que abre o caderno deste bimestre, que deve ser realizada
concomitantemente. Assim, algumas
vezes os alunos terão lido colaborativamente uma reportagem na outra
sequência, que será retomada para
levantamento dos argumentos e produção de carta de leitor. Essa articulação
é fundamental para a garantia de alcance dos objetivos propostos.
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algumas informações sobre
o gênero carta de leitor
A carta de (ou do) leitor é um texto da esfera jornalística, publicado na
seção destinada aos leitores, em jornais, revistas e blogs. Possui finalidade específica (elogiar, criticar, opinar,
reclamar, retificar, comunicar ou agradecer), o que interfere na organização
textual da carta, sendo mais ou menos
argumentativa. Geralmente ligado a um
posicionamento do leitor, em relação
ao veículo ou a uma reportagem lida
(ou mesmo outra carta já publicada),
esse gênero também pode ser organizado com base em um fato ocorrido
na cidade.
Em geral, apresenta características comuns com as cartas pessoais,
como data, vocativo (a quem é dirigida), corpo do texto, despedida e
assinatura. Contudo, diferencia-se por
apresentar dois contextos distintos:
contexto primário (produção original

do leitor) e contexto secundário (carta
publicada após a edição realizada pelo
editor da revista ou do jornal). O grau
de formalidade da carta vai depender
do perfil do leitor que a escreve e do
veículo em que será publicada.
Ao escrever uma carta para um jornal, ou revista, o leitor precisa ter claro
que ela se dirige aos leitores da publicação, tendo como interlocutor principal o editor: pessoa que recebe, lê e
pode editar a carta tendo em vista o
espaço destinado à seção de cartas,
além dos interesses do jornal em divulgar a informação e o posicionamento
do autor. Dessa forma, o leitor assume
a responsabilidade pelas informações e
o posicionamento veiculados, devendo
se identificar.
Quando publicadas, em geral, as
cartas costumam ser agrupadas por assunto que pode ser relacionado a uma
notícia que deu origem ao comentário
ou a uma temática atual (por exemplo,
corrupção). As seções em que são publi-

Tauane Dias
EM Barão do Rio Branco
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cadas essas cartas recebem nomes que
variam de acordo com o jornal ou a revista. Alguns exemplos são: Mural do leitor,
Espaço do leitor, Opinião do leitor, Coluna
do leitor, Cartas de leitores, Correio do
leitor, Fórum de leitores, Cartas, Desabafa, Solta o verbo, Diz aí, e outros. Nesses
espaços, os leitores se posicionam sobre
os textos impressos e/ou sobre procedimentos adotados pelos veículos no processo de publicação de informação.
Em algumas empresas de mídia, há a
figura do ombudsman – pessoa contratada para criticar as matérias jornalísticas publicadas e, sobretudo, para verificar as críticas e sugestões dos leitores,
produzindo uma resposta. Nesse caso,
o produto das respostas às cartas enviadas é denominado carta ao leitor,
pois muda o público-alvo da seção, que
passa a especificar um determinado
leitor, como aparece na revista Ciência
hoje das crianças.
A carta de leitor é um dos gêneros
que contribuem para a formação crítica
das pessoas, visto que por meio dela o
leitor pode recuperar a reportagem lida
e se informar sobre um assunto, conhecer ideias divergentes, formar opinião
sobre o tema discutido, ampliar sua visão de mundo, reclamar etc.
Considerando os objetivos didáticos
e a dificuldade de materiais disponíveis
para o trabalho em sala de aula usando as características do gênero acima
mencionadas, optamos por garantir temática atual, interessante e passível de
posicionamento pelos alunos do 5º ano
e, não necessariamente, reportagens
atuais. Essa opção relaciona-se ao objetivo de ensinar o que é a carta de leitor,
garantindo que os estudantes emitam
opiniões justificadas sobre textos lidos.
Contudo, qualquer uma das tarefas propostas pode ser realizada com outras
reportagens com características parecidas, desde que devidamente adaptadas
por você para as atividades de classe
tendo em vista a proposta metodológica
desta sequência.

quadro de organização da sequência
Etapas

Atividades

1

Levantamento dos
conhecimentos
prévios, análise do
espaço do leitor
nos veículos e
apresentação da
proposta de trabalho

1A Análise da seção dos leitores no jornal.
1B Apresentação das etapas do trabalho.
1C Conhecendo outros destinatários da carta de leitor.

2

Leitura colaborativa
e análise de cartas
argumentativas de
leitores

2A Comparação de cartas de leitores originais
com as publicadas.
2B Leitura colaborativa de carta de leitor e notícia
para analisar a relação entre os textos.
2C Análise comparativa de carta de leitor para
aprender mais sobre o gênero.

3

Lendo reportagens
e se posicionando
diante delas

3A Leitura de reportagem em duplas.
3B Leitura colaborativa de reportagem com tomada
de notas.
3C Análise de argumentos relacionados ao uso de
animais em testes.

4

Produção e revisão
de cartas de leitor

4A Planejamento da carta argumentativa de leitor
sobre o uso de animais em testes científicos.
4B Produção coletiva da carta de leitor.
4C Revisão coletiva da carta produzida.
4D Planejamento da produção em duplas,
com tomada de notas.
4E Ampliando os conhecimentos, para planejar
o conteúdo temático da carta.
4F Produção em duplas, com revisão processual.
4G Revisão da carta produzida.
4H Revisão coletiva para orientar nova revisão na dupla.

5

Escrevendo
individualmente
carta de leitor

5A Estudo da reportagem lida com levantamento
dos aspectos a selecionar para comentar na carta.
5B Planejamento da carta de leitor.
5C Produção da carta com revisão processual.
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págs. 28 e 29

Que textos aparecem?
A quem as cartas se destinam?
Qual a finalidade dessa seção no jornal?
Como os textos estão organizados no espaço?
Qual a finalidade das cartas que aparecem?

ETAPA 1 – Levantamento
dos conhecimentos prévios,
análise do espaço do leitor
nos veículos e apresentação
da proposta de trabalho
Nesta etapa, os alunos analisarão o
espaço destinado aos leitores em jornais e revistas de Salvador e, se possível, conhecerão esse espaço na internet. Além disso, terão contato com as
etapas do trabalho a ser desenvolvido
nesta sequência didática.
1A Análise da seção
dos leitores no jornal
Para esta atividade, você precisa
ter exemplares de jornais. Caso tenha a possibilidade de usar a internet,
disponibilize o acesso a alguns sites
e veículos que publicam cartas de leitores, como a revista Ciência hoje das
crianças (em sua edição 276, ela tem
cartas produzidas por alunos como tarefas escolares). Organize uma roda e
recupere com a turma a parte que é
destinada aos leitores. Anote, primeiro, as informações sobre os conhecimentos prévios do grupo. Depois que
explorarem os materiais recebidos,
discuta as questões, sempre comparando com o que já foi dito. Faça um
registro sobre a finalidade do espaço
destinado aos leitores no caderno pessoal do aluno, que tipo de informação
circula etc.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA CARTA
DE LEITOR
Data: _____ /_____ /_____
Notas sobre o espaço
destinado aos leitores nos
meios de comunicação.

pág. 29

38

LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO

1B Apresentação
das etapas do trabalho
Apresente as etapas da sequência
didática, organizando-as na rotina de
trabalho e no período de tempo.

CARTA DE LEITOR - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 29

A quem a carta se destina?

Qual o assunto da carta?

Carta 1

Aos leitores do jornal.

Fala sobre o uso de cocar pelo artista,
criticando-o pelo fato de ser negro (e não índio).

Carta 2

Ao leitor José Francisco de
Carvalho e aos leitores do jornal.

pág. 30

Fala sobre o uso do cocar pelo artista,

criticando o leitor pelo que escreveu e
apresentando um argumento contrário ao dele.

1C Conhecendo outros
destinatários da carta de leitor
Explore, primeiro, a compreensão do
conteúdo das cartas, levando os alunos
a refletir sobre o mesmo. Considere o
que já foi discutido no primeiro bimestre sobre África e respeito à diversidade. Após análise e socialização, volte
às notas realizadas na atividade 1A e
complete a informação sobre os destinatários de uma carta de leitor: editor
e leitores do jornal, podendo ser ainda
para um leitor específico. Ouça as opiniões das duplas e elabore um registro
em seu caderno sobre a discussão.
Posteriormente, você pode propor que
os alunos escrevam um comentário se
posicionando sobre esta carta de leitor.
ETAPA 2 – Leitura colaborativa e
análise de cartas argumentativas
de leitores
2A Comparação de
cartas de leitores
originais com as
publicadas
Espera-se que os alunos percebam as mudanças nas duas versões: na
esfera primária (momento em que foi escrita), ela
traz mais informações,
é maior; e, na esfera secundária (de publicação),
ela é mais enxuta e tem
um título. Explique que
isso ocorre tanto pela
necessidade de espaço
do jornal quanto pela intencionalidade do editor
com a publicação.
3º BIMESTRE
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Uma aluna do 5º ano de uma escola pública estadual do interior de São Paulo.

A carta publicada apresenta um título. Houve cortes e ajustes no texto da
carta 2 (concentração da identificação da criança), publicada. A carta 1
é manuscrita.
A quem se
destina?

Para que
foi escrita?

Qual a opinião da leitora
sobre o assunto?

Carta 1 - Enviada
pela leitora
Carta 2 - Publicada
pelo jornal

Sim, na essência, o que a aluna escreveu foi publicado.

Principais características
Contexto primário

Contexto secundário

Local e data
A aluna não colocou, mas deve aparecer.
Destinatário
Jornal, mas poderia se destinar ao editor.
A carta em si
• Escrita na primeira pessoa do singular (eu).
• Faz referência à reportagem lida e ao caderno
em que foi publicada, informando data.
• Apresenta o problema abordado na reportagem, explicita o posicionamento contrário ao de
alguns dos entrevistados na reportagem (tristeza
e indignação com o fato de as pessoas não gostarem do canto do sabiá-laranjeira).
• Usa como justificativa para seu posicionamento
o fato de morar no interior e conviver com o canto dos pássaros, cita as vantagens disso.

A carta em si
A edição foi mínima, a carta
foi publicada praticamente
na íntegra pelo jornal, que
fez poucos cortes no texto
e colocou a identificação da
escola no corpo da carta.

Encerramento
Expressa o descontentamento com o fato, argumentando que é importante a reflexão sobre a
relação do homem com a natureza.
Termina com a identificação do remetente no final (assinatura).

Encerramento
A identificação da leitora e
o local onde ela mora aparecem no final, com o nome da
cidade e a sigla do estado.
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Importante: para sistematizar, você
pode organizar um cartaz com as principais características da carta 1 (contexto primário), mais ou menos como o
que está apresentado ao lado. A carta
1 é que deve ser a referência de produção para os alunos, ainda que ao
consultar o gênero eles terão acesso
às cartas já publicadas. A turma deve
produzir a carta mantendo as características do contexto primário.

CARTA DE LEITOR - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 31

Ao acidente com o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, cuja lama se espalhou pelo Rio Doce e chegou ao mar.

Espera-se que reconheçam que é um lugar importante para a vida da natureza,
sublime. Segundo o Dicionário Aurélio, santuário ecológico é um local em condições
favoráveis à preservação das espécies, onde a caça é permanentemente proibida.

2B Leitura colaborativa de carta
de leitor e notícia para analisar a
relação entre os textos
Nesta atividade, as perguntas se concentram no início e final da notícia, sem
a necessidade de pausas ao longo do
texto. Neste caso, a colaboração se dá
tanto antes quanto no final do texto, com
base na releitura.

págs. 31 e 32

Porque Abrolhos é considerado um santuário ecológico e é nele que a reprodução
da vida marinha e das baleias acontece anualmente.

A socialização é importante para garantir que todos tenham compreendido a
reportagem. Nesse momento, você pode
fazer novas perguntas à turma como:
• Como imaginam que a lama pode
ter chegado ao sul da Bahia? Será
que veio pelos rios? Explorar um mapa
que mostra o litoral brasileiro pode ajudar a compreender a questão.
3º BIMESTRE

41

pág. 32

Com a assinatura no final da carta.

Ele considera um desastre criminoso e indica que não há acompanhamento
das autoridades sobre o problema. Também levanta algumas questões.

Sim, porque ao perguntar ele coloca outros leitores para pensar – além de informar sobre o assunto: como funciona o sistema oficial de licenciamento das
barragens, como outros países fiscalizam etc.

Deixe que os grupos exponham as
ideias e complemente se for necessário,
chamando a atenção para a argumentação do leitor. Realize essa comparação
com outras notícias e cartas.

Yasmin dos Santos Alves
EM Manuel Lisboa
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CARTA DE LEITOR - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 33

2C Análise comparativa de carta
de leitor para aprender mais sobre
o gênero
Nesta atividade, é fundamental que

os alunos compreendam o conteúdo das
cartas, recuperando as partes da carta
de leitor para poder fazer a análise e
preencher o quadro.
3º BIMESTRE
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págs. 34 e 35
Carta de Conceição

Como a carta
começa?

Carta de Caio

Carta de Hendrik

Com apresentação da
Começa se
matéria lida,
posicionando
Com saudação ao editor
contrariamente
da revista e anúncio identificação do caderno
de onde foi retirada e à empresa, criticando
sobre o que irá falar.
sua opinião a respeito. a cobrança de taxas.
Com nome completo
Com nome completo,
e cidade, ao final
ao final do texto.
do texto.

Como e em que
pontos o leitor
se identifica?

Com nome completo e
cidade, ao final do texto.

Qual o assunto
da carta?

Comentar a reportagem
Fora dengue.

Resgate de navio
japonês.

Esgoto sem
tratamento.

Como indica sobre
o que falará?

Anuncia logo no começo,
fazendo referência à
reportagem lida.

Anuncia logo
no começo, fazendo
referência à
reportagem lida.

Anuncia logo
no começo,
citando dados da
reportagem lida.

Com uma despedida
formal: atenciosamente.

Com uma frase
de fechamento
do assunto.

Ampliando com
novas denúncias
sobre a situação do
meio ambiente em
Salvador.

Como termina
a carta?

Está satisfeita e elogia a reportagem lida, justificando.
Favorável à reportagem, elogia a iniciativa.

O leitor está indignado com o esgoto que está sendo
despejado no mar.

Para que os leitores possam buscar a reportagem para ler, caso desejem, e para
localizar outros leitores no assunto.

X

Mas – contudo
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CARTA DE LEITOR - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 35 e 36

ETAPA 3 – Lendo reportagens
e se posicionando diante delas
Nesta etapa, os alunos vão ler reportagens para conhecer um tema, identificando posicionamento e justificativas
presentes nos textos.

Falará de uso de animais em experimentos.

Sim, o texto trata de uso de animais em experimentos.
À semana anterior a 28 de outubro de 2013.

Eles consideram que os bichos são importantes para o trabalho de pesquisa
de vacinas e medicamentos para doenças, não há substitutos.

Porque os cientistas continuam produzindo vacinas e remédios.

3A Leitura de reportagem em
duplas
Na socialização do trabalho em duplas, além de compartilhar as respostas, é importante que os alunos se

aproximem do fato de que os textos
jornalísticos buscam a neutralidade,
mas muitas vezes isso não acontece.
Isso pode ser observado na releitura
do trecho: “As críticas, no entanto,

não levam em conta um fato irrefutável: não existe, por enquanto, nenhum
substituto para o uso dos modelos animais”, que sugere um posicionamento
da reportagem em favor do uso de animais em testes.
Apesar de a reportagem ser de
2013, o que está em jogo não é a atualidade do texto, mas da temática (que,
como a própria notícia informa, tem
desdobramentos até 2019). Portanto,
o ideal é que os alunos leiam novos textos sobre o tema.
3º BIMESTRE
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págs. 37 e 38

Falará do uso de animais em experimentos.

Significa Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
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3B Leitura colaborativa de
reportagem com tomada de notas
Após a exploração do título e do
subtítulo, proceda à leitura do texto
todo, para responder coletivamente às
questões colocadas ao final.

CARTA DE LEITOR - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 38

Conduza o debate com a turma. As
perguntas estão reproduzidas a seguir,
com as respostas esperadas.
• Qual a relação dessa reportagem
com a anterior? Justifique, grifando
partes do texto. No quarto parágrafo,
o texto cita a invasão para roubar os
animais, ocorrida em 2013. O quinto
parágrafo menciona que, após esse
fato, a tentativa de restringir o uso de
animais em testes ganhou força.
• Qual sua posição sobre o uso de
animais em testes científicos? Justifique. Resposta pessoal.

• O que é Concea? Qual a posição
do coordenador dessa instituição?
Como descobriu? Marque no texto.
Concea é Conselho Nacional de Experimentação Animal. Seu coordenador,
José Mauro Granjeiro, não é totalmente
contrário ao uso de animais porque ele
diz que há áreas em que essa prática
não pode ser substituída.
• Por que a aprovação da resolução com as novas regras pode ajudar a proteger os animais? Porque
só serão aprovados os produtos que
obedeçam às regras do Concea. Con-

tudo, isso só terá validade a partir de
2019.
Importante: após a leitura colaborativa, é hora de uma tomada de notas
coletiva a respeito da posição do grupo em relação ao tema, com as justificativas que conseguirem elaborar.
É muito comum, em trabalhos como
esse, os alunos adotarem uma posição
inicial sem muita reflexão e depois irem
formando novas opiniões com base
nos estudos. É exatamente isso que
se espera, além de ser este o objetivo principal do gênero carta de leitor:
contribuir para formar a opinião sobre
determinado tema.
Para ampliar o estudo sobre esse
tema, você pode ler com a turma a
Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008,
que regulamenta o uso de animais em
pesquisas científicas e pode ser acessado em http://goo.gl/uYpx2W. As
teorias sobre ensino de capacidades
argumentativas indicam a importância
de dar credibilidade a um posicionamento por meio de dados confiáveis,
citando outro interlocutor, ou seja, fundamentando o posicionamento. Nesse
sentido, todos os temas propostos na
sequência podem ser ampliados com
novas informações.

Tais Guerra Lima
EM Graciliano Ramos
3º BIMESTRE
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ESTUDO DO TEMA USO DE ANIMAIS EM TESTES CIENTÍFICOS
Aspectos favoráveis ao uso
de animais em testes
Aspecto/
argumento

Aspectos contrários ao uso
de animais em testes

Justificativa

Não há como
Argumentos
relativos
ao texto 1

Uso de animais
em experimentos
não é opcional.

testar os
medicamentos
de outra forma,
assim o uso é

Aspecto/
argumento

Justificativa

Uso de animais
Os testes são cruéis,
em experimentos é
desnecessários e
desnecessário e
antiquados.
deve acabar.

uma necessidade.

Argumentos
relativos
ao texto 2

A medida que
regulamenta o uso
de animais em
testes não é
suficiente para
acabar com a
prática, segundo
o coordenador
do Concea,
José Mauro
Granjeiro.

Já existem
Há áreas em que
alternativas de
não é possível
pesquisa ao
substituir o uso
uso de animais,
Esses métodos
de animais,
como as
aprovados
como a pesquisa técnicas in vitro.
determinam
a
sobre processos
substituição
de
alérgicos
Anvisa limitou o
técnicas que até
uso de animais
e outros.
e reconheceu
agora se valem de
O uso de animais
protege os seres 17 procedimen- animais para testar o
tos
humanos.
efeito e a segurança
alternativos.
“A dispensa do
de determinados
uso de cobaias
produtos pelo uso,
pode ser feita
por exemplo, de
somente quando
tecidos cultivados
não há risco para
em laboratório.
seres humanos”,
segundo
o Concea.

3C Análise de argumentos
relacionados ao uso de animais
em testes
Para esta atividade, é importante
retomar trechos dos dois textos lidos
para localizar os argumentos – e completar com as justificativas.
Leia com os alunos outros textos
que apresentam opinião favorável ou
contrária ao assunto abordado, tendo
em vista alimentar a temática e contribuir para que eles aprendam a tomar
posição a respeito. Sugira que os es-
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tudantes grifem e anotem as ideias e
os trechos que podem servir de apoio
para o posicionamento e, assim, ampliar seus argumentos.
Esta é uma organização importante
que deve ser registrada em cartaz para
compor o conteúdo da carta coletiva
de leitor, a ser produzida pela turma.
Importante: o mesmo procedimento
utilizado para estudar o tema do uso
de animais em testes científicos pode
ser realizado com outras reportagens
e outros temas.

CARTA DE LEITOR - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 39 e 40

Carta argumentativa de leitor.
Alunos da escola, professores e professoras,
jornal do bairro (ou outra fonte combinada).
Escola, jornal.
A ser construída com os colegas.

ETAPA 4 – Produção e revisão de
cartas de leitor
Nesta etapa, os alunos vão planejar e
produzir a carta argumentativa de leitor.
4A Planejamento da carta argumentativa de leitor sobre o uso de
animais em testes científicos
Esta é uma produção de autoria com
conteúdo temático pesquisado, sendo
fundamental o registro e o arquivamento dos resultados dos estudos. Para o
registro do planejamento, você deve
utilizar um cartaz que possa ser recuperado nas aulas seguintes, que serão de
textualização (ditado ao professor) da
carta de leitor e de revisão.

Recupere, também, a estrutura da
carta de leitor, no contexto primário,
já estudada na atividade 2A. Anote no
quadro: local e data, identificação do
leitor, forma inicial, núcleo da carta e
despedida. Ainda que na carta publicada não estejam todos esses elementos, eles são fundamentais para que
o veículo que receberá a carta identifique o leitor.
Questione os estudantes sobre que
posição querem tomar: em defesa do
uso de animais em testes ou contrários
a isso. Para tanto, recupere o quadro
organizado na atividade 3C. O objetivo
aqui é que os alunos aprendam a planejar e textualizar um texto de autoria.

pág. 40

4B Produção coletiva da carta de leitor
Exponha o cartaz com o planejamento
da carta e deixe que todos consultem as
informações no caderno. Pergunte:
• Como vamos começar a carta? Recupere quem são os leitores (os alunos da
escola que lerão o jornal; a professora, ou
professor, que ficará como editor, os outros profissionais da escola?).

• Como vamos colocar nosso posicionamento na carta? Vamos rever
as cartas que temos? Neste momento,
deixe que os alunos olhem as cartas presentes no caderno e em jornais e revistas diversos. Atente para o fato de que
os alunos devem olhar para a forma e o
conteúdo, ao mesmo tempo.
Agora você está modelizando tanto

Portanto, mesmo que não cheguem a
um consenso, uma posição deve ser
adotada e, como a atividade de produção será realizada, posteriormente, em
duplas, aqueles que desejarem poderão
voltar ao tema e escrever uma carta
com outro posicionamento.
Para o resgate do conteúdo temático, pergunte ao grupo o que deve conter a carta de leitor e liste no quadro.
À medida que os alunos forem falando,
verifique se eles estão sendo coerentes
com a posição assumida. Nesse momento, é possível que retomem as partes da carta (local, data, núcleo etc.),
além do conteúdo temático.
A fala dos alunos nem sempre corresponde à articulação possível entre o
posicionamento e as justificativas para
a carta. Acolha tudo para, num segundo
momento, discutir o que é melhor aparecer primeiro e o que ficará para o final,
visto ser essa uma decisão sobre a força que cada tipo de argumento contém.
Depois de listados os argumentos
com dados e fontes, recupere a lista
para hierarquizar os argumentos, numerando-a ou utilizando setas para ligar
ideias complementares. Observe que a
ordem precisa ser flexível e somente o
momento de textualização é que será
definidor da ordem e articulação entre
os dados.

os procedimentos e as capacidades de
escritores (considerar o interlocutor,
olhar para o planejamento para produzir a carta) quanto a capacidade de
articular as ideias de forma coerente.
Portanto, você deve questionar os alunos para provocar uma nova reflexão
sobre determinado trecho ditado, seguir produzindo e recuperar imediatamente depois da escrita, realizando e
ensinando a revisão processual. Nesse
sentido, é de grande importância a produção de cartas coletivas, visto que é
por meio da prática de escrever com
conhecimento sobre o gênero e sobre
o contexto de produção que se aprende
a produzir um texto coerente, a argu3º BIMESTRE
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mentar com mais força, a selecionar o
melhor articulador textual etc.
Oriente a turma a verificar a posição
escolhida e pensar em argumentos para
sustentá-la (caso julgue necessário, peça
que os alunos consultem o quadro com
os argumentos retirados dos textos lidos
e da discussão do grupo).
Para cada parte escrita, proponha a
releitura de modo que todos verifiquem

se está bem escrito ou se é preciso mudar alguma coisa.
Não se preocupe em fazer a carta totalmente livre de erros de articulação entre
os argumentos nesse primeiro momento.
A revisão existe justamente para que os
alunos aprendam a fazer reiteradas voltas
ao texto e cada vez deixá-lo mais bem
escrito. Contudo, erros de ortografia não
aparecerão nesse momento, visto que a

atividade prevê você como escriba.
No final, pergunte aos alunos como vão
terminar a carta. Caso seja necessário,
peça-lhes que consultem algumas cartas
lidas e estudadas com o grupo para observar (há cartas que finalizam com uma
indagação, com uma provocação, com
um argumento mais forte de fechamento
etc.). Oriente que copiem a carta e reserve-a para ser revisada em aula posterior.

sempre verificando se há indicação da
reportagem que deu origem à carta e se
o posicionamento da turma está claro e
sustentado pelos argumentos. Vale a pena
discutir alguns aspectos que aprimorem o
estudo do gênero, fazendo do momento
de revisão também uma oportunidade de
aprender a produzir. Questione:
• Será que não há alguma autoridade
no tema, ou lei, que possa ser citada
em nossa carta e que contribua para
validar e valorizar nossa posição?
• A linguagem é adequada aos leitores, ao gênero, ao portador e à situação?

Aqui você pode chamar a atenção dos
alunos e lançar novas dúvidas:
• Há um jeito de escrever melhor a
última parte da carta, de forma a
atingir os leitores? A adequação da linguagem se dá em função de todos esses
aspectos. Ao término da revisão, todos
os alunos devem passar a carta a limpo.
No momento da revisão, o foco deve
estar nos aspectos discursivos e textuais: imprecisão na formulação da opinião, ausência de organizadores textuais
(argumentos), ausência de informações
relevantes ou informações equivocadas
ou imprecisas, além de uso inadequado
de tempo verbal, problemas de pontuação e uso de vírgula, entre outros.
Dica: faça esta atividade após as de
uso de vírgula e análise de organizadores
textuais em textos jornalísticos, do bloco
de análise e reflexão sobre a língua.

pág. 41

4C Revisão coletiva da carta
produzida
Esta aula deve ser realizada em dia
diverso do da produção. As orientações
sobre revisão, contidas na sequência didática de contos de assombração, do segundo bimestre, podem ser retomadas,
pois a prática de linguagem é a mesma:
revisão. Só o que muda é o gênero.
Releia a carta colocando-se no lugar
de um leitor que não leu a reportagem
que originou a carta. No primeiro momento, sinalize – com setas, observações
ou mesmo com a reescrita de pequenos
trechos – o que deve mudar no texto,

pág. 41

No mural da sala/jornal.
Na escola e na família.
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4D Planejamento da produção
em duplas, com tomada de notas
Promova a discussão coletiva levando os alunos a se posicionar de modo
favorável ou contrário ao tema. Anote
em um cartaz as diferentes opiniões e
argumentos.

CARTA DE LEITOR - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 42

Esgoto sem tratamento no mar.
ESTUDO DO TEMA ________________________________________________
Aspectos favoráveis
Aspecto/argumento

Justificativa

Não há.

4E Ampliando os conhecimentos,
para planejar o conteúdo
temático da carta
É necessário que você ofereça mais
um texto sobre o assunto, que pode ser
lido em voz alta. Discuta coletivamente o
tema, levando os alunos a se posicionar
de modo favorável ou contrário. Anote
em um cartaz os diferentes posiciona-

Aspectos contrários
Aspecto/argumento

Justificativa

Acidente grave que
poderia ser evitado.
Desrespeito à saúde
do povo de Salvador
e à natureza.
A Embasa agiu de
forma irresponsável.

Ao se misturar com
o mar, o esgoto
prejudica a flora
e fauna marítimas
e a população.
Houve
irresponsabilidade,
porque não se trata
de acidente, mas de
falta de prevenção.

mentos e argumentos, reproduzindo a
tabela acima.
Solicite que os alunos copiem os argumentos levantados na atividade 4D.
Leve outros textos sobre o mesmo tema
e leia para que os alunos ampliem o repertório. Neste momento, podem ser
lidos comentários de leitores. Ajude o
grupo a anotar no quadro o posiciona-

mento e as justificativas, presentes nos
textos lidos.
Caso seja necessário, recupere a
orientação sobre possibilidade de debater os temas, proposta na sequência didática Lendo notícias, para discutir com
os alunos o fato de não haver espaço
para argumentos favoráveis a desastres
ambientais.

Retome o conteúdo temático estu
dado e as possibilidades que existem
para organizar os argumentos (hierarquia, citação de autoridades, leis,
uso de organizadores que indicam ordem: em primeiro lugar, em segundo
lugar etc.), lembrando alguns exemplos de cartas lidas.

Peça que escrevam, em duplas,
uma carta de leitor para colocar na
parede da sala ou, quem sabe, para
enviar ao jornal no qual a reportagem
tenha sido publicada.
Oriente-os a ir lendo a carta durante
a produção. Circule pela classe e verifique quem precisa de ajuda.
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4F Produção em duplas, com
revisão processual
Recupere, coletivamente, a estrutura da carta de leitor: local e data, vocativo (para quem vão escrever), corpo da carta (com informação sobre a
reportagem lida e opinião, bem como
justificativas, despedida e assinatura).

3º BIMESTRE

51

pág. 43

Critério

SIM

NÃO

A carta do leitor está cumprindo seu principal objetivo, que é
apresentar a opinião do leitor sobre o texto lido ou sobre fatos ou
assuntos veiculados nela?
A carta possui local e data?
O texto faz referência ao destinatário?
A carta possui referência à reportagem que está sendo comentada?
Há um posicionamento ou opinião do leitor em relação ao fato?
Estão completos os dados de identificação do leitor, como cidade
em que foi escrita, nome completo de quem escreveu?
As informações aparecem de maneira clara, sem rodeios, de modo
que o que foi dito possa ser compreendido pelo leitor?
A crítica ou a opinião apresentada é feita de forma respeitosa?
O texto está escrito em primeira pessoa?
O texto está escrito de forma que os leitores possam se interessar por
ele?
A carta está redigida de forma a poder circular nesse jornal,
considerando a linguagem utilizada e as posições assumidas?
A produção final está livre de erros de ortografia?
A carta está endereçada para quem deve ler?
O texto possui uma despedida no término, ou uma maneira própria
de encerrar-se?
Possui assinatura?

4G Revisão da carta produzida
Oriente as duplas a preencher o quadro, lendo os critérios e esclarecendo
dúvidas. Após receber as cartas revisadas, leia todas e sinalize os problemas
encontrados, escolhendo um que seja
relacionado aos aspectos discursivos ou
textuais para a revisão coletiva.
A escolha deve ser realizada com
base em critérios como: erro com maior
incidência na turma, problemas de coe-
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rência e textuais. Alguns exemplos de
problemas discursivos são: falta de informação, informações contraditórias
ou em desacordo com a reportagem e
não observância das marcas do gênero.
Com relação aos problemas textuais, erros comuns envolvem a pontuação final
e medial e o uso de organizadores textuais, entre outros.
Normalmente, na análise de cartas de
leitor de alunos do 5º ano observa-se a

frequência de dois problemas:
1. Escrever a carta desconsiderando o
interlocutor (editor e leitores de jornal) e
sem referência ao texto que a inspira.
2. Não conseguir sustentar a posição
assumida, ou mesmo apresentar argumentos em contradição com a posição
assumida, mesmo que de forma simples.
Monte uma tabela em seu caderno de
registros sobre o processo de aprendizagem dos alunos, anotando erros comuns.

CARTA DE LEITOR - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 43

4H Revisão coletiva para orientar
nova revisão na dupla
A proposta é que, com base na seleção do aspecto a ser revisado, você realize uma revisão coletiva para dar um modelo dos procedimentos para a turma.
Recupere o planejamento do texto,
as listas de argumentos e outros materiais relativos à produção que tenham
sido utilizados. Tenha como base uma
carta de leitor bem escrita para comparar, como a que aparece no exemplo,
à direita.
A carta a ser revisada pode ser de
uma das duplas ou produzida por você
com o mesmo problema detectado nos
textos da turma. A vantagem da segunda
opção é que, além de tomar o problema
da carta dos alunos como objeto de reflexão, o que facilita o trabalho de intervenção na hora da revisão, na primeira
opção uma das duplas ficará sem a carta
para revisar.
Outra possibilidade é apenas indicar o
que deve ser revisado, deixando para a
dupla a revisão propriamente dita. Utilize
os mesmos procedimentos orientados
para revisão na atividade 4C.
Leia a carta-referência, analisando-a
do ponto de vista da estrutura, do uso
de argumentos ou de outro aspecto que
for necessário, sempre comparando
com a carta em revisão.

Em seguida, entregue as cartas das
duplas e oriente os alunos a revisar o
mesmo aspecto revisado coletivamente.
Após esse momento, solicite que
as duplas passem a carta a limpo. No

caso de as cartas comporem o mural
da sala, ou serem enviadas a um determinado jornal, o ideal é que você corrija os erros que não foram observados
pelos estudantes.

CARTA-REFERÊNCIA PARA REVISÃO
Manaus, 25 de março de 2016.
Lendo a reportagem “O povo Yanomâmi está contaminado por mercúrio do garimpo, Amazônia, 24/3/2016”, e sabendo que a atividade de garimpo já foi proibida
na região, tenho a dimensão de quanto os povos originários continuam sendo
desrespeitados no Brasil, mesmo tendo se passado 516 anos da chegada dos
portugueses. A contaminação por mercúrio, que chega às aldeias pelo rio e pelos
peixes, é altamente tóxica e afeta o sistema nervoso central por várias gerações.
O fato de viverem num território com a superfície repleta de metais preciosos
não deveria trazer vantagens a esse povo? Portanto, exijo que o poder público
fiscalize a exploração ilegal de terras indígenas no país e, neste caso, requeira
o encerramento das atividades de garimpo, garantindo atendimento médico de
qualidade para os casos de contaminação já comprovados. Afinal, para que existe
um governo, senão para proteger seu povo?
Julio Silva, Manaus
Promotor público

quer saber mais?

• Reportagem que permitiu a criação
desta carta de leitor, no site Amazônia
(http://goo.gl/LuQ89J), acesso em
1/6/2016
• Vídeo Revisar para aprender a produzir, com um exemplo dos procedimentos a serem assumidos por você para orientar uma revisão,
no YouTube (https://goo.gl/PBAbXB), acesso em 1/6/2016

Luan dos Santos Pitanga
EM Juiz Oscar Mesquita
3º BIMESTRE
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ETAPA 5 – Escrevendo
individualmente carta de leitor

Fechamento do zoológico por tempo indeterminado.
No dia 2 de abril de 2016.
Em Ondina, Salvador.
Para obras de manutenção.

Nesta etapa, os alunos produzirão
uma carta de leitor individualmente.
A proposta é que explicitem o que
aprenderam ao longo do trabalho e
tenham mais uma oportunidade de
conhecer o gênero. Para os alunos
que escrevem com menos autonomia,
é possível finalizar o trabalho com uma
atividade de ditado à professora, ou ao
professor.
5A Estudo da reportagem lida
com levantamento dos aspectos a
selecionar para comentar na carta
No item “Quando aconteceu?”, você
pode tanto aceitar a resposta 30 de
março (dia da publicação) quanto 2 de
abril (dia de fechamento do zoológico).
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Há várias respostas possíveis. A expectativa é que elas girem em torno de:
• Você concorda com o posicionamento apresentado? Justifique. Espera-se que os alunos discordem das
razões apontadas na nota porque ela
fala que o fechamento se dá para manutenção e serviços rotineiros – o que,
segundo a reportagem, não é verdade.
• Compare o posicionamento presente na nota oficial com o das pessoas entrevistadas para responder:
O que você entende ao ler o trecho
da reportagem que diz que “a nota
oficial emitida ontem pelo Instituto
do Meio Ambiente é lacônica e não
explica em detalhes a extensão das
obras de manutenção”? A resposta
precisa girar em torno de que a nota
oficial procura disfarçar o real motivo
do fechamento do zoológico, não dá
detalhes nem explica os reais motivos
do fechamento.
3º BIMESTRE
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Carta argumentativa de leitor.

No mural da sala de aula.

ESTUDO DO TEMA ________________________________________________
Justificativa 1

Justificativa 2

Justificativa 3

Procedimentos usados com animais fogem
aos padrões de cuidado, são ultrapassados;
a vida dos animais mantidos em cativeiro
corre riscos; espaço é restrito para os
animais; maus-tratos.

Visitas precisam ser
monitoradas; espaço é
sujo e há jaulas vazias.

5B Planejamento da carta de leitor
Avalie as condições de sua turma e,
se for o caso, proponha o planejamento
coletivo. Na questão sobre o posicionamento em relação ao tema, espera-se
que os alunos se posicionem a favor
do fechamento e na carta argumentem
por quê. Já o espaço no quadro “Justificativa 1” deve ser usado pelo aluno
para dar uma justificativa própria.
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5C Produção da carta
com revisão processual
Os alunos devem escrever a carta
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de leitor e avaliá-la usando a tabela,
com autonomia. Contudo, caso seja
necessário, você pode realizar alguma

orientação em particular, sempre anotando as dificuldades dos alunos e ajudando-os a esclarecê-las. Dessa forma,
a avaliação se transforma em mais um
momento para os estudantes aprenderem a produzir.

CARTA DE LEITOR - CADERNO DO PROFESSOR
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Critério

SIM

NÃO

A carta do leitor está cumprindo seu principal objetivo, que é
apresentar a opinião do leitor sobre o texto lido ou sobre fatos ou
assuntos veiculados nela?
A carta possui local e data?
O texto faz referência ao destinatário?
A carta possui referência à reportagem que está sendo comentada?
Há um posicionamento ou opinião do leitor em relação ao fato?
Estão completos os dados de identificação do leitor, como cidade
em que foi escrita, nome completo de quem escreveu?
As informações aparecem de maneira clara, sem rodeios, de modo
que o que foi dito possa ser compreendido pelo leitor?
A crítica ou a opinião apresentada é feita de forma respeitosa?
O texto está escrito em primeira pessoa?
O texto está escrito de forma que os leitores possam se interessar por
ele?
A carta está redigida de forma a poder circular nesse jornal,
considerando a linguagem utilizada e as posições assumidas?
A produção final está livre de erros de ortografia?
A carta está endereçada para quem deve ler?
O texto possui uma despedida no término, ou uma maneira própria
de encerrar-se?
Possui assinatura?

Nesta atividade, os alunos devem ser
avaliados quanto à capacidade de ler e
compreender o texto e, também, na produção da carta argumentativa de leitor.
Leia todas as cartas e, de posse
dos indicadores apresentados para a
autoavaliação, corrija-as assinalando na
coluna da direita um conceito para cada

item. Observe em que medida os alunos
conseguem avaliar a carta produzida.
Anote em seu caderno de registros dificuldades mais frequentes na produção
dos alunos para retomar em momento
posterior:
• Problemas ligados ao desconhecimento deles em relação ao gênero.

• Problemas de falta de informação que
prejudiquem a compreensão do leitor ou
presença de informações contraditórias.
• Ausência ou uso inadequado de operadores argumentativos.
• Pontuação inadequada ou ausência de
pontuação.

3º BIMESTRE
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análise e reflexão sobre a língua
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tempo estimado
• Oito aulas.

introdução

com este bloco,
espera-se que os alunos
• Familiarizem-se com alguns recursos
utilizados na produção de comentários,
cartas de leitor e outros textos argumentativos (organizadores textuais que
marcam modo, intensidade e tempo,
como os advérbios).
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• Reconheçam e utilizem a pontuação
como parte integrante do texto, considerando a intenção do autor, para
favorecer a progressão temática e a
coesão textual.
• Construam questões ortográficas e
façam uso delas, bem como dos procedimentos para lembrar a grafia de
palavras de uso frequente.

Este bloco de atividades dá suporte
ao trabalho de leitura e produção de
textos da esfera jornalística proposto
neste bimestre. As atividades de ortografia buscam ampliar a consciência
sobre a necessidade da escrita correta. Desde o primeiro bimestre, houve
um forte investimento nas práticas de
leitura e produção de textos que se
constituem em conteúdo privilegiado
do trabalho com Língua Portuguesa.
Os estudos de reflexão sobre a língua e a linguagem são propostos, prioritariamente, com base em situações
de uso da linguagem e não devem
sobrepor-se à prática de produção de
textos e de leitura na sala de aula, baseando-se sempre no diagnóstico dos
saberes e não saberes da turma. A necessidade de realização das atividades
propostas, portanto, vai depender dos
conhecimentos da turma, sendo possível a adaptação ou mesmo a ampliação do material apresentado.
A proposta é fazer os alunos refletirem sobre o uso de determinadas convenções, com breves sistematizações,
ainda que provisórias, e não levá-los
a decorar definições. Portanto, você
pode manter a rotina de usar parte
do caderno pessoal dos estudantes,
como sugerido anteriormente, de forma que possam consultá-lo sempre
que necessário. Oriente-os na busca e
consulta desses registros nos momentos de produção textual.

ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA - CADERNO DO PROFESSOR
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1 Os estudos sobre pontuação que
vêm sendo realizados desde o primeiro
bimestre têm como princípio a reflexão
que se baseia na observação dos textos e dos efeitos de sentido causados
pelo uso, ou não, de pontuação. Neste
terceiro bimestre, está sendo proposto um olhar para o uso do sistema de
pontuação em textos jornalísticos, prioritariamente.
Ao começar seu comentário com
uma pergunta, Vitor implica o leitor,
chama-o para a reflexão de maneira
mais próxima. Espera-se que os alunos
percebam que o uso de três interrogações indica o tom de questionamento
e indignação, até porque ele mesmo
responde que os boatos não agregam
nada. O texto é organizado com frases
curtas, uso de ponto, frases seguidas
que vão contribuindo para enfatizar seu
argumento, que é: faltam informações
sobre o mosquito.

Socialização
Uma possibilidade de reescrever o
texto é a que sugerimos no quadro à
direita. Ela diminui a ênfase dada à frase “Nada” e ao questionamento inicial,
mas mantém o sentido geral do texto.
Caso os grupos tenham dificuldade em
perceber esses aspectos, você pode
realizar a atividade coletivamente, ou
mesmo copiando a sugestão no quadro
para a análise coletiva.
O importante é que percebam que há
outras possibilidades de pontuar o texto.
Conforme nos ensina Telma Weisz,
a pontuação está a favor da intenção
do autor, não existe certo nem errado.

O que os boatos têm de contribuição para ajudar na resolução dos
problemas? Nada, apenas desorientam a população, espalhando terror e medo de vacinas. Faltam informações sobre: o mosquito Aedes
aegypti, os períodos de controle do mesmo, as formas de transmissão e da relação com a microcefalia.
Vitor Moura
Ao final da discussão realize um registro (como o do quadro ao lado) e
deixe que os alunos copiem.
É importante que, ao longo do trabalho de pontuação, você faça cartazes
com as sistematizações para afixar na
sala e utilizar no momento de produção
de textos.

Data: _____ /_____ /_____
O que aprendemos sobre
pontuação.

3º BIMESTRE
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Texto 1

Texto 2

A vírgula é usada para separar os aspectos
relacionados à arte Yorubá e os contextos
em que ela está presente (enumeração).

A vírgula é usada para isolar as informações
sobre onde e quando aconteceu o acidente
(explicação).

2 Verifique se os alunos se lembram da
notícia do acidente com o piloto no Farol
da Barra. Realize, no caderno de registro,
uma tomada de notas sobre o uso da vírgula para separar elementos que podem

ser enumerados e para isolar explicações
(nesse caso, o lugar e o dia do acidente).
Organize um cartaz e vá alimentando-o
com o registro das descobertas sobre o
uso de vírgulas nos textos.
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explicar

3 A vírgula também é utilizada para
explicar quem é Robson Oliveira, ou
seja, assinalar o aposto, que é o termo
que serve para explicar outro, anterior, identificando-o, esclarecendo-o ou
qualificando-o. O uso correto do aposto, muito comum nas cartas de leitor,
deve ser observado nos momentos de
produção de texto nesse gênero.

As vírgulas devem ser colocadas entre
delegado do caso e pessoa justa, que explicam e qualificam quem são as pessoas
citadas nas cartas.
Alimente o quadro de registro sobre o
uso da vírgula.
Oriente a turma a observar esses e
outros usos da vírgula nos textos lidos,
realizando novas aplicações em atividades de casa.
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Simbá, o próprio aventureiro herói da história, porque os verbos estão
em primeira pessoa.
Narrador que não participa da história, porque conta tudo em terceira pessoa.
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4 Desde o primeiro semestre, os alunos
estão observando o uso do referente nos
textos. Agora, a proposta é realizar uma

reflexão de sistematização, observando o
uso da pronominalidade (referente), tanto
com os pronomes quanto com outras pa-

lavras que assumem o lugar do nome, ou
apontam para ele, como alguns verbos
(por exemplo, comecei/começou).
Discuta a diferença no uso dos pronomes para se referir à primeira e à
terceira pessoas. Alguns equívocos comuns na linguagem oral que podem ser
problematizados nessa atividade são:
“Eu se atrasei hoje, professora” e “Eu se
confundi nesta lição”.
Um bom exercício é a substituição
de algumas ocorrências com o nome de
Selkirk pelo pronome ele. Essa é uma
reflexão a ser feita coletivamente, com
vários textos, para que os alunos percebam que algumas vezes pode ocorrer a
simples omissão do nome, enquanto em
3º BIMESTRE
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outras o verbo é suficiente e oculta um
pronome, como em “cheio de alegria”.
A tabela deve ser utilizada como fonte
de consulta nos momentos de produção

de textos. Não está em discussão, nesta
atividade, o pronome possessivo minha,
que aparece no primeiro texto. Aproveite
para chamar a atenção para a regularida-

de ortográfica de uso do hífen para separar verbo e pronome, quando este último
vem imediatamente depois do primeiro,
como em levou-me e perseguindo-as.
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Não somente ou não só; como também; além disso.
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Texto 1

a

Texto 2

as

cidade

cidades

investiu

investiram

construiu

construíram

aterro sanitário

aterros sanitários

produziu

produziram

A primeira versão fala de uma cidade (singular); a outra fala de várias (plural).
Por isso, todo o texto deve respeitar a concordância entre o verbo e o sujeito.
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6 Organize um pequeno quadro e peça
para os alunos copiarem.
Socialização
Registro da descoberta
Data: _____ /_____ /_____
Descobrimos que as palavras
podem variar. Devemos observar sempre o modo pelo qual as
palavras concordam/se combinam no texto.

ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA - CADERNO DO PROFESSOR
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Exercícios de concordância permitem discutir que substantivos variam
em gênero (feminino/masculino), número (singular/plural) e grau (diminutivo/
aumentativo); verbos variam em número (singular/plural) e concordam com a
pessoa do discurso (1ª eu/nós, 2ª tu/
vós, 3ª ele/ela/eles/elas). Se possível,
leia a reportagem na íntegra, acessando http://goo.gl/zxCQgO.

Animais foram feridos por homens em praia do sul da Bahia. Suspeitos
do crime ambiental usaram facas e ainda não foram presos.

pág. 54

7 Sabe-se que é possível ajudar os alunos a resolver alguns problemas de ortografia com base na compreensão de
princípios gerativos vinculados à categoria gramatical da palavra em questão.
Contudo, não é preciso que dominem a
nomenclatura, visto que a proposta de
analisar textos/palavras de forma reflexiva contribui para que avancem na
compreensão do sistema ortográfico,
por meio de observação e análise.

beleza

Explique que os imigrantes japoneses
que vieram para o Brasil atuaram como
mão de obra na substituição do modelo

escravagista que até então era responsável pela produção, principalmente nas
monoculturas da economia brasileira.

Solicite que, após a leitura, os alunos
grifem as palavras terminadas em ESA/
ÊS: inglês, japonesa, japoneses.
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Grupo A

Grupo B

Palavras terminadas em EZA
beleza, moleza, estranheza, fineza, firmeza, lerdeza, limpeza, fortaleza, frieza, franqueza, gentileza, grandeza, impureza, incerteza

Palavras terminadas em ESA
japonesa, baronesa, marquesa, duquesa, tigresa, freguesa

3º BIMESTRE
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Na coluna A, todas terminam com EZA; e, na coluna B, terminam com ESA.
São palavras femininas, a maioria indica adjetivos pátrios ou títulos de nobreza.

Em ambas as colunas o som final é o mesmo, mas escreve-se de forma
diferente: ESA e EZA.

Oriente o grupo a observar as terminações, a letra que vem antes e depois
do S e Z. O foco da atividade é a grafia
de alguns substantivos derivados de ad-

jetivos (beleza – belo), mas a ideia não é
que cheguem à nomenclatura e sim que
encontrem uma dica que contribua para
decidir quando usar uma ou outra.

• Socialização

Data: _____ /_____ /_____
Observamos que:
• O feminino de adjetivos pátrios
e de alguns substantivos, como
títulos de nobreza ou a forma feminina de nomes de animais, é
grafado com S.
• As palavras (substantivos) derivadas de adjetivos são grafadas
com Z (grandeza).
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Adjetivo pátrio
Local de nascimento

Forma masculina

Forma feminina

Japão

japonês

japonesa

Inglaterra

inglês

inglesa

Portugal

português

portuguesa

China

chinês

chinesa

Sudão

sudanês

sudanesa
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Leia o texto abaixo para os alunos e
verifique se compreenderam. Dite-o sem
soletrar, procurando agrupar blocos que
façam sentido, conforme sugestão. Realize o ditado com paradas e discussão
dos aspectos priorizados.
Saturno
É o sexto planeta a partir do Sol/ e o
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segundo maior do sistema solar,/ depois
de Júpiter./ O mais famoso entre os gigantes gasosos,/ não só pelo tamanho/
(possui cerca de 95 vezes a massa terrestre),/ mas também pelo sistema de
anéis,/ compostos de gelo/ e matéria rochosa,/ que faz do planeta/ um dos mais
belos astros/ do nosso sistema solar./

A resposta pode vir de forma direta
ou indireta, oferecendo um referencial de
escrita (diga, por exemplo, que gasoso
vem de gás e escrevendo a última palavra no quadro) para que a turma encontre a resposta.
Repita quantas vezes for preciso,
sempre que os alunos solicitarem. O texto sugerido pode ser substituído, dependendo das necessidades de aprendizagem de sua turma. Na sugestão, podem
ser abordadas dificuldades como:
• Uso de X com som de S; L final; SS;
RR; M antes de P e B.
• Uso de S com som de Z nas terminações OSO (adjetivos derivados de subs-
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tantivos, como gasoso/gás e famoso/
fama).
É importante estabelecer relação com
os estudos de EZA/ESA, pois a grafia é
sempre com S, seja com final ês/esa,
seja com final oso/osa.
Outras informações sobre ditado interativo podem ser obtidas no material do
primeiro bimestre.
Veja a seguir mais palavras cujos
adjetivos derivados delas terminam em
OSO e, por isso, podem ser utilizadas
em novos ditados: gosto, capricho,
cuidado, desastre, espaço, dengo,
luxo, espanto.

Como já foi apontado, o ditado interativo é uma situação privilegiada para
refletir sobre algumas convenções da
língua. O trabalho com ortografia deve
ter sempre como foco as dificuldades
ortográficas apresentadas pela classe.
No primeiro bimestre, indicamos a realização de um ditado como sondagem
para levantamento das questões ortográficas que seriam objeto de reflexão
com a turma. Neste segundo semesDúvida

tre, é importante observar a produção
nos textos dos alunos e registrar os erros ortográficos, sem, contudo, intervir de forma frequente nesse aspecto,
pois no momento da produção o foco
deles está em outros aspectos.
Durante o ditado, discuta e anote
as dúvidas. Ao final, reflita com a turma e peça que todos registrem dicas
ortográficas, organizando uma tabela
como esta em seu caderno pessoal.

Palavra correta

Dica ortográfica
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CS

convexo, sexo, nexo, tóxico, reflexo,
intoxicação, oxigênio, maxilar

S

extinção, exposição, texto, extra,
extremo, extremidade, explicou

8 Há algumas regras para o uso do X:
após palavras iniciadas com E, tem som
de Z; com os prefixos EN (enxada, enxame, enxaqueca, enxugar) ou ME (mexer,
mexerica) tem som de CH. Contudo, há
exceções. Agora, o mais importante é
que a atividade contribua para a construção de uma memória visual sobre o
uso do X.
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Em todas as palavras, o X é precedido por E e seguido da letra C.
Nesses casos, o X não tem som.

Som de Z

Som de C ou SS

Som de CH

exame, êxito, exército,
exato, exílio, exagero,
executou, inexistente, existe

auxiliar, máximo, próximo

deixava, feixe, enxame,
enxuto, lixo, caixa, faxina,
deixa, caxumba
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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
chegarem a um consenso.
PARA A SONDAGEM
DO 3º BIMESTRE
LISTA
GINÁSTICA
FUTEBOL
CORRIDA
VÔLEI
REMO
FRASE
EU GOSTO DE FUTEBOL.

Vitoria dos Santos de Jesus
EM João Pedro dos Santos
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