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como
trabalhar com
as sequências
e o bloco

Neste quarto bimestre, você encontrará duas sequências didáticas para desenvolver com a turma. A primeira, Contos de
artimanha envolverá as práticas de leitura,
estudo do gênero e produção de autoria
parcial, com os alunos trabalhando coletivamente ou em duplas para criar um final
para os contos apresentados. A segunda,
Cordel, tem como propósito ler para apreciar esses textos, bem como preparar a
turma para participar de um sarau, ampliando a fluência leitora.
Além das sequências, como nos bimestres anteriores, você encontrará, no final
do caderno, atividades de análise e reflexão sobre a língua. São propostas sobre
alguns aspectos da convenção da língua,
contemplando, ainda, o trabalho com a ortografia e com a pontuação. As atividades
permanentes, sugeridas ao longo do ano
letivo, serão mantidas, como a leitura em
voz alta pelo professor e a roda de jornal.
Para o desenvolvimento do trabalho,
será importante você buscar e organizar

livros, jornais e outros materiais de leitura,
em especial os livros de contos de artimanha e os cordéis. Pesquise no acervo
da escola e também incentive os alunos
a buscar esses materiais em casa, com
parentes ou, ainda, em bibliotecas e em
outros espaços de leitura.
Caso ainda tenha crianças com escrita
não alfabética na turma, retome no caderno do segundo bimestre e, na plataforma
Nossa rede, as orientações específicas
referentes ao bloco de atividades para
alunos nessa condição. É fundamental
que, ao longo deste último bimestre, as
crianças sejam incentivadas a ler os enunciados das atividades e compartilhar o que
compreenderam sobre a tarefa, em vez de
você explicar o que é para ser feito. Assim,
elas terão mais momentos de leitura em
favor da compreensão do texto.
O quadro abaixo exemplifica a rotina de
uma semana de aula. Ele é apenas uma
sugestão de como organizar as atividades
presentes neste caderno.

2ª-feira

3ª-feira

4ª-feira

5ª-feira

6ª-feira

Roda de jornal.
Leitura de notícias pelo
professor

Leitura em voz alta
pelo professor

Leitura em voz alta
pelo professor

Análise e reflexão
sobre a língua

Leitura em voz alta
pelo professor

Contos de artimanha

Cordel

Contos de artimanha

Cordel

Contos de artimanha
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contos de artimanha
pág. 6
• Ampliem o repertório de contos de ar-

com esta sequência,
espera-se que os alunos
•

Leiam e compreendam os textos
apoiando-se nos conhecimentos sobre a
temática e as características do gênero,
mobilizando as capacidades de leitura de
compreensão (antecipação e verificação
de informações, localização de informa-

ções explícitas e implícitas, comparação)
e de apreciação e réplica (recuperar o
contexto de produção da obra e perceber
as relações de intertextualidade e outras
linguagens).
• Desenvolvam e ampliem o comportamento leitor de compartilhar impressões
sobre os textos lidos.

timanha, analisando o conteúdo temático
dos textos.
• Utilizem procedimentos de leitura (retomar a leitura, reler para verificar a compreensão de determinado trecho etc.) e
de escrita de textos (planejar, escrever e
revisar).
• Identifiquem os elementos da organização interna dos contos de artimanha, com
base na leitura e na análise comparativa
dos textos, e façam uso deles nas próprias
produções.
• Percebam que, nesses contos, há sempre um personagem esperto e um enganado, um motivo (problema para resolver),
a elaboração de um plano inteligente (artimanha) e uma forma de revelar o plano.
• Planejem o final do texto considerando
a coerência e a sequência dos acontecimentos e as características do gênero e
do texto.
• Recontem, apoiados no planejamento
do texto.
• Escrevam o final coletivamente e em
parceria considerando as características
do gênero, da linguagem e do contexto
de produção.
• Revisem os textos coletivamente e em
parceria, relendo-os enquanto escrevem
para controlar a progressão temática e a
organização textual, considerando o planejamento deles.
• Revisem os textos produzidos (depois
de finalizada a primeira versão) considerando a coerência e a coesão, por meio
de organizadores textuais e pontuação, e
a ortografia (no caso de produções em
parceria).

sugestões de produtos finais

• Roda de leitura para compartilhar os
finais produzidos com os colegas.
• Livro com os diferentes finais produzidos pelas duplas.
4º BIMESTRE
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tempo estimado
• 16 aulas.

introdução

Ao longo do 4º ano, os alunos se depararam com diferentes desafios em relação ao trabalho com produção textual.
Neste último bimestre, a proposta é uma
sequência didática de autoria parcial, na
qual os alunos, conhecendo apenas o
início do conto, terão de continuar o texto
de modo que o final tenha coerência.
Para garanti-la, os alunos precisam
compreender os eixos de sentido do texto (manter o mesmo tipo de personagem,
o narrador, o tempo verbal, a linguagem
e o contexto em que o conto foi produzido), além do gênero textual. Isso implica
um trabalho intenso de leitura em favor
da compreensão, considerando tais eixos
para o planejamento e a produção de um
final coerente.
Assim, considerando que se trata
de uma produção de autoria parcial, os
alunos terão de criar conteúdo temático
de parte do texto e escrevê-lo – tarefa,
portanto, mais complexa que a reescrita
(caso em que o conteúdo já está dado).
Considerando a complexidade da criação de conteúdo temático articulada à
parte inicial do texto que se conhece, o
planejamento da produção deverá ser
todo discutido coletivamente.

sobre contos de artimanha

Conhecidos também como contos
de esperteza, os contos de artimanha
fazem parte das narrativas de tradição
oral. São contos populares, presentes na
“boca do povo”, histórias muito antigas,
transmitidas de geração em geração e
modificadas ao longo do tempo.
Como afirma o pesquisador da cultura popular Luís da Câmara Cascudo
(1898-1986) no livro Contos tradicionais
do Brasil (Editora Global): “Ao lado da literatura, do pensamento intelectual letrado,
correm as águas paralelas, solitárias e
poderosas, da memória e da imaginação
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popular. O conto é um vértice de ângulo
dessa memória e dessa imaginação [...] O
conto popular revela informação histórica,
etnográfica, sociológica, jurídica, social.
É um documento vivo, denunciando costumes, ideias, mentalidades, decisões e
julgamentos. Para todos nós, é o primeiro
leite intelectual. Os primeiros heróis, as
primeiras cismas, os primeiros sonhos,
os movimentos de solidariedade, amor,
ódio, compaixão vêm com as histórias
fabulosas ouvidas na infância”.
Nos contos de artimanha, que podem ser protagonizados por humanos
ou por animais, prevalece uma moral
ingênua, na qual os mais fracos fazem uso de ardis, truques e enganações para garantir a sobrevivência ou
mesmo a vitória contra forças que,
em condições normais, não teriam
como enfrentar. A artimanha é usada
nesses contos como uma arma de
legítima defesa.
Um dos personagens mais famosos
desses contos é Pedro Malasartes –
Malazartes, Malasarte ou, ainda, Pedro
Urdemales, como é conhecido na Espanha. Seu nome vem da expressão em
espanhol malas artes, que, em tradução
literal, significa artes más.
De origem humilde, o astuto herói popular (ou anti-herói) é cheio de artimanhas.
Sempre leva a melhor diante dos poderosos, avarentos, orgulhosos ou vaidosos.
Em alguns contos, Malasartes aparece
como um herói humilde que faz justiça.
Em outros, é só um malandro que tenta
sobreviver.
Como Pedro, todo personagem que
planeja e executa a artimanha, sempre
bem elaborada, faz uso da própria esperteza, já que essa é a única arma de
que lança mão para vencer. Consegue
a simpatia do ouvinte ou leitor porque é
um excluído num mundo de poderosos,
alguém que vive de estratagemas e procura triunfar à custa dos mais abastados,
zombando daqueles que se consideram
mais fortes, num contexto social, político

ou econômico.
O protagonista desses contos sempre
é movido por um objetivo – geralmente
um problema a ser resolvido. Portanto, há
claramente um motivo para a enganação.
Costuma agir para melhorar a própria
situação ou a de um aliado, proteger-se
de ameaça ou agressão vinda de alguém
que o subestima ou o explora ou punir
um adversário ou oponente.
Nos contos que envolvem animais, o
de porte pequeno usa a esperteza e a
astúcia para vencer o inimigo de maior
força física e tamanho, já que, segundo
a lógica da natureza, venceria o mais
forte. Diferentemente do que ocorre
nas fábulas, os protagonistas não têm
de aprender uma lição.
A artimanha ou a estratégia é elaborada pelo protagonista para resolver o problema que se coloca e, como resultado,
ele vence. O plano vai sendo revelado no
decorrer do texto ao leitor e também ao
antagonista, enquanto ele se desenrola.
Nesses contos, não há presença de elementos mágicos nem encantamentos.
Geralmente, os contos populares são
muito apreciados pelas crianças mas
causam certo assombro nos adultos.
Algumas pessoas consideram que personagens e eventos dessas narrativas
podem ser má influência para os alunos
do ponto de vista da formação moral.
Elas acreditam, por exemplo, que eles
serão induzidos a agir segundo esses
personagens. É um equívoco pensar
dessa forma, visto que as crianças são
inteligentes e capazes de discernir entre
a fantasia, o “era uma vez”, e a vida real.
Além disso, a formação moral se dá,
principalmente, via exemplos observados cotidianamente, e não via narrativas
literárias. Desde muito cedo, as crianças sabem que, na literatura, tudo pode
acontecer. Portanto, conhecer e apreciar
as mais diversas histórias e os personagens, além de se encantar com eles,
não resultará em vantagens ou prejuízos
à formação ética e moral das crianças.
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quadro de organização da sequência
Etapas

1

Levantamento dos
conhecimentos prévios
dos alunos e definição
das etapas de trabalho

Atividades
1A Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos com a leitura do conto
Sopa de pedras.
1B Socialização da proposta de trabalho e definição das etapas.
2A Leitura colaborativa do conto A velhinha inteligente.
2B Leitura colaborativa do conto A árvore que dava dinheiro.

2

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

2C Análise e comparação dos contos lidos.
2D Leitura do conto O Sapo com medo d’água e análise de como o plano é revelado
ao leitor.
2E Leitura colaborativa do conto De como Malasartes fez o urubu falar.
2F Comparação entre os contos lidos – análise de algumas características do gênero.
3A Leitura da primeira parte do conto O bicho folharal e análise do texto.

3

Planejamento do final
do conto e produção
coletiva em forma de
ditado ao professor

3B Planejamento do final do conto a ser escrito coletivamente:
Parte 1: levantamento de possíveis finais.
Parte 2: levantamento e ordem dos acontecimentos do final do conto.
3C Reconto com base no planejamento do texto.
3D Produção do final do conto com revisão processual.
3E Revisão coletiva do final do conto (após a primeira versão).
4A Leitura da primeira parte do conto O aniversário malasarte e análise do texto.
4B Planejamento do final do conto a ser escrito.
Parte 1: levantamento de possíveis finais (em grupos) e análise coletiva.
Parte 2: levantamento e ordem dos acontecimentos (em grupos).

4

Planejamento do final
de outro conto e
produção em duplas

4C Reconto com base no planejamento.
4D Produção do final do conto, em duplas, com revisão processual, com base
no planejamento.
4E Revisão coletiva (posterior).
4F Revisão em duplas.

5

Roda de leitura
e avaliação

5A Roda de leitura para compartilhar os finais produzidos.
5B Avaliação do trabalho.

4º BIMESTRE
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pág. 7

ETAPA 1 – Levantamento dos
conhecimentos prévios dos alunos
e definição das etapas de trabalho
Esta etapa tem por finalidades:

• Levantar os conhecimentos prévios

sobre o gênero conto de artimanha.
• Aproximar os alunos desse gênero.
• Planejar e organizar o trabalho a ser
realizado.

pág. 7

1A Levantamento dos conhecimentos
prévios dos alunos com a leitura
do conto Sopa de pedras

10
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É importante que os alunos relacionem as palavras artimanha e esperteza com os contos (que conhecem ou

não), destacando o uso da astúcia para
conseguir alguma coisa de uma forma
inteligente. O objetivo é, também, que a
turma perceba que não se faz sopa de
pedra. Portanto, deve haver uma relação
com o que foi discutido anteriormente.
Provavelmente é um jeito para conseguir
alguma coisa, para enganar alguém.
Nesta atividade, a proposta é que os
alunos coloquem em jogo o que sabem
sobre contos de artimanha, os textos
que conhecem e os personagens que
costumam protagonizá-los. Depois da
conversa inicial, eles acompanharão a
leitura do conto para se aproximar das
características do gênero e compreendê-las. É importante garantir o entendimento do contexto social, político e econômico em que esses contos se passam.
Essa é uma análise fundamental para
a compreensão de uma característica
desse gênero: a esperteza sendo usada como arma de legítima defesa para
vencer injustiças, subvertendo a ordem
natural – o mais pobre engana o rico
ou o poderoso e o mais fraco vence o
mais forte.

CONTOS DE ARTIMANHA - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 8 e 9

Primeira parada
• Que plano será esse que Malasarte tem na cabeça?

4º BIMESTRE
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Segunda parada
• E agora? Já é possível saber
o que Malasarte pretende? Será
que está mesmo fazendo uma
sopa de pedras?

• Como é Pedro Malasarte? Recuperem no texto características que
podemos atribuir a ele.
Sobre as perguntas a respeito das
características de Pedro, espera-se que
as crianças concluam que ele é um cara
danado de esperto e muito matreiro;
elabora um plano bem inteligente para
enganar a velha avarenta; usa a lábia;
fala de um jeito que convence a velha
de que está, mesmo, fazendo uma sopa
de pedras; é determinado; não desiste
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do seu plano e quer ganhar a aposta. É
importante pedir, sempre, que as crianças justifiquem os apontamentos, já que
algumas características aparecem de
forma explícita no texto e outras não.
• Por que Malasarte engana a velha?
• Em que contexto se dá a enganação?
Especificamente no conto Sopa de
pedras, o texto aponta que a velha é
avarenta e pão-duro. Nesse caso, ela
seria a mais forte, pois tem uma con-

dição de vida melhor (mora num sítio,
tem comida etc.) e não dá ou divide
o que tem com os mais necessitados
– Malasarte por exemplo. Ele usa a
artimanha para convencê-la e conseguir
comer. Como apontado na introdução,
ele “sempre leva a melhor diante dos
poderosos, avarentos, orgulhosos ou
vaidosos. Em alguns contos, Malasartes
aparece como um herói humilde que faz
justiça. Em outros, é só um malandro
que tenta sobreviver”.

CONTOS DE ARTIMANHA - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 10

1B Socialização da proposta de
trabalho e definição das etapas
Explique aos alunos que o objetivo
é organizar uma roda de leitura para
compartilhar os finais produzidos com
os colegas ou produzir um livro com os

diferentes finais produzidos pelas duplas.
Essa decisão não deve ser tomada por
meio de votação. Avalie qual proposta
é a mais adequada para a turma, considerando os saberes dos alunos e o
tempo didático. Com a decisão tomada,

organize o trabalho de forma coletiva
considerando o planejamento de todas
as etapas.
É importante deixar claro para as
crianças que a tarefa delas será produzir
um final para a história e que, ao longo
da sequência, irão ler e comparar diferentes contos de artimanha. Apresente
os títulos dos contos que farão parte da
sequência – você poderá organizar um
cartaz com eles.

pág. 10

ETAPA 2 – Leitura e análise de
contos de artimanha para ampliar
saberes sobre o gênero
Esta etapa tem por finalidades:
• Levar os alunos a ler e compreender

pág. 11

contos de artimanha.
• Trabalhar as características do gênero
ao estabelecer semelhanças e diferenças
entre os textos lidos.

2A Leitura colaborativa do conto
A velhinha inteligente
Nesta leitura, a intenção é ampliar
e aprofundar a compreensão do texto
pelos alunos. As questões indicadas
são orientadoras da discussão com a
turma e, portanto, não precisam ser
respondidas uma a uma ou por escrito
no caderno pessoal.
• Que pista aparece no início do texto
e dá a entender que se trata de um
conto de artimanha? A primeira pista
aparece logo no primeiro parágrafo: “a
cidade foi salva graças à esperteza de
uma mulher”. Recuperar essa informação
ajuda os alunos a identificar uma característica do conto de artimanha: o protagonista esperto. Além disso, o próprio título,
4º BIMESTRE
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págs. 11 e 12
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A velhinha inteligente, também possibilita
essa antecipação.
• Por que os moradores da cidade
acham um absurdo os pedidos da
velhinha? Eles acham um absurdo os
pedidos da velhinha porque eles tinham de
abrir mão da única comida que possuíam.
Isso, para todos, era correr um grande
risco: morrer de fome. Nesta questão,
vale a pena recuperar no texto os pedidos
da velhinha e a reação dos moradores,
articulando-os com o plano que estava
sendo posto em ação pela protagonista.
• Por que o plano dá certo? O plano
dá certo porque a velhinha conhece muito
bem as pessoas da cidade e sabia que
o avarento tinha uma vaca escondida
em casa; que o exército inimigo também estava com fome e a situação dos
soldados não era das melhores; e que
precisava convencer os inimigos a desistir
de invadir Carcassonne, fazendo com que
pensassem que a cidade estava forte,
com bastante alimento e que não ia se
render. Madame Carcas é inteligente e
esperta e sabe que vai conseguir enganar
os soldados com o plano.
• Há vários trechos no conto que
indicam que madame Carcas tinha
certeza de que o plano daria certo.
Localize as expressões e palavras
no texto e grife-as. Quando os alunos
grifarem os trechos que indicam a certeza de madame Carcas, destaque o uso
dos verbos: insistiu, garantiu, ordenou e
aprovou, que denotam e reforçam que ela
era inteligente, estava convicta do plano
e sabia muito bem o que estava fazendo.
• Madame Carcas se parece com
Pedro Malasarte? Justifique.
Espera-se que os alunos concluam
que madame Carcas e Malasarte têm
muito em comum. Ela também é esperta
e inteligente. Assim como os moradores
da cidade não acreditavam que ela venceria os inimigos, o pessoal da venda
também não acreditava que Malasarte
conseguiria, da velha avarenta, coisas
boas para comer.
Essa análise é fundamental para que
os alunos compreendam o contexto da
enganação – o protagonista usa a esper-
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teza como arma porque é a única coisa
que tem a favor dele (a velhinha é idosa e
frágil; Malasarte é um pobre coitado que

pág. 13

não tem dinheiro nem o que comer); o antagonista é mais forte, tem uma condição
social melhor (a tropa inimiga é formada

por guerreiros, tem um plano de ataque,
está armada e preparada para invadir
a cidade); a velha tem dinheiro, casa e
comida, mas é avarenta e unha de fome).

2B Leitura colaborativa do conto
A árvore que dava dinheiro
Nesta leitura, além da questão inicial
que sugere a apreciação do texto pelos
alunos, as outras perguntas possibilitam que as crianças retomem a leitura,
compreendendo e identificando algumas
características do gênero.
• Por que você acha que Malasarte
quis enganar o boiadeiro? Espera-se
que as crianças identifiquem o trecho
inicial do texto: “Vendo-se apertado com
a falta de dinheiro e não querendo ter
arenga com o dono da pensão, Malasarte
saiu naquela manhã bem cedo, para ganhar a vida”. Malasarte precisa conseguir
dinheiro para pagar a pensão e usa de
astúcia e esperteza para conseguir o
objetivo. Reparem que o enganado é um
boiadeiro, o proprietário de fazenda, que
é o mais forte – tem dinheiro, posses e
prestígio social.
• Como é o plano de Malasarte? Por
que ele dá certo? O plano de Malasarte
consiste em conseguir cera com o vendedor de mel, trocar a nota de dinheiro
por moedas, encontrar uma árvore na
beira da estrada e pregar as moedas
na folhagem com a cera, apanhar as
moedas que caem da árvore por causa da cera que derrete e dizer para o
boiadeiro que a árvore é encantada e
que precisa levá-la embora porque vai se
mudar. Com o plano executado, o boiadeiro se oferece para comprar a árvore.
4º BIMESTRE
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Malasarte reluta e vende a árvore para
ele em troca de bois. O plano dá certo
porque Malasarte sabia que qualquer um
se interessaria por uma árvore que dava
dinheiro, especialmente um boiadeiro
ganancioso – o texto aponta que apareceu “na estrada um boiadeiro que vinha
tocando uns boizinhos para vender na
vila”. Os alunos podem recuperar essas

informações no texto, grifando-as.
• Esse texto é um conto de artimanha? Por quê? Sim, trata-se de um conto
de artimanha porque tem um protagonista esperto que aparentemente é mais
fraco; tem um personagem mais forte
que é enganado; e há um plano bem
elaborado pelo protagonista, que vence
o antagonista.

pág. 13

Um protagonista esperto que usa a esperteza como arma para vencer.
Um antagonista enganado, que seria mais forte que o protagonista por ser mais
rico e ter uma condição social mais elevada (como a velha avarenta, em a Sopa
de pedras, e o boiadeiro, em Á arvore que dava dinheiro) ou mais poderoso
(como o exército inimigo, em A velhinha inteligente). O protagonista elabora um
plano inteligente para enganar o antagonista ou se vingar dele.
O leitor só sabe do plano à medida que vai sendo realizado pelo protagonista.

Após a discussão, as duplas farão
um registro com as primeiras análises e
conclusões. Aqui, não se pretende que
todas as características se esgotem,
mas que, pela comparação, sejam estabelecidas relações de semelhança, de
forma a identificar e generalizar o que
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é comum nesses textos. Organize essas informações num cartaz que deve
ficar disponível para todos ao longo
da sequência. Esse registro deve ser
retomado em outros momentos para
acréscimos, modificações ou observações da turma.

CONTOS DE ARTIMANHA - CADERNO DO PROFESSOR
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Esperto. Convence a velha a dar os ingredientes
para a sopa e elabora um plano inteligente.
Inteligente, idosa e experiente. Conhece bem
as pessoas da cidade e elabora um plano bem
articulado para enganar o exército inimigo.

2C Análise e comparação dos contos
lidos
Nesta atividade, pretende-se que os
alunos estabeleçam relações de comparação entre os textos, reconhecendo
características dos protagonistas e antagonistas (esperto e enganado), de forma a
identificar semelhanças e diferenças entre
eles. Portanto, é fundamental a retomada
dos textos lidos.

Inteligente e esperto. Consegue convencer
o boiadeiro a comprar a árvore fingindo
que ela dá dinheiro.
Sapo

Esperto. Engana os meninos que querem maltratá-lo.

Avarenta, pão-duro.

Fortes. Cercaram a cidade para invadi-la.

Rico. É dono de fazenda.

Meninos

Mais fortes que o sapo. Querem maltratá-lo.

pág. 14

2D Leitura do conto O Sapo com
medo d’água e análise de como o
plano é revelado ao leitor
4º BIMESTRE
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pág. 15

Depois da leitura do conto, questione
os alunos:
• Você acha que esse texto é um
conto de artimanha? Justifique.
Para apoiar a primeira resposta, seria
interessante recuperar o cartaz com as
anotações da atividade 2B (“Todo conto
de artimanha tem”), que nesse momento será usado para verificar se todas
as questões apontadas no registro se
confirmam.
• Quais ameaças são feitas ao sapo?
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Única parada
• Por que o sapo reagiu dessa maneira à ideia dos meninos?

Como ele reage? As crianças devem
concluir que, quando ele é ameaçado
de ser jogado nos espinhos, queimado,
sacudido nas pedras e furado a faca,
ele reage dizendo que essas coisas não
fazem mal a ele. Mas, quando ameaçam
jogá-lo na lagoa, ele reage pedindo que
o coloquem no fogo.
• Qual a estratégia? Que plano foi
colocado em prática pelo sapo para
enganar os meninos? Para se livrar,
a estratégia do sapo foi dizer para os

meninos que aquilo que poderia matá-lo
não faria mal algum a ele.
• Por que você acha que o sapo enganou os meninos? Como você sabe
disso? O sapo enganou os meninos porque precisava salvar a vida dele, já que a
intenção era matá-lo. No início do texto,
afirma-se: “Os meninos judiaram muito
tempo e, quando se fartaram, resolveram
matar o sapo”.
• Como o plano do sapo é revelado no
texto? Em que momento conhecemos
o plano dele? Finalmente, as crianças
deverão observar que o plano é revelado
conforme vai sendo colocado em ação
pelo protagonista.
Depois de trabalhar as questões sobre
o conto Sapo com medo d'água, retome
a leitura do conto A velhinha inteligente,
para que a turma discuta as seguintes
questões:
• É possível saber, no início do texto,
qual é o plano de madame Carcas
para salvar a cidade? Espera-se que
as crianças concluam que não é possível
saber o plano de madame Carcas.
• De que maneira o plano dela é revelado no texto? O texto, no início, aponta
que a velhinha tem um plano, mas não
revela qual é. Mais uma vez, o plano é
conhecido ao longo da história conforme
vai sendo executado.
Essa característica é fundamental nos
contos de artimanha. Durante a análise, é
importante que esse recurso fique claro
aos alunos. O protagonista esperto não
explicita a estratégia que usará, mas a
coloca em prática e o leitor vai tomando
conhecimento aos poucos. Muitas vezes,
compreende-se a artimanha somente no
final, quando se tem acesso ao plano
completo. E aí todos se surpreendem.
Essa nova característica do conto de
artimanha deve ser registrada no cartaz
“Todo conto de artimanha tem”.

CONTOS DE ARTIMANHA - CADERNO DO PROFESSOR
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Na conferência da tarefa de casa, incentive os alunos a compartilhar as análises. Após a discussão, retome o cartaz
“Todo conto de artimanha tem” para com-

pág. 16

plementar com as novas informações. O
cartaz deve ficar na sala, disponível para
a turma, em lugar onde as anotações
sejam registradas de forma coletiva.

2E Leitura colaborativa do conto
De como Malasartes fez o urubu falar
Na primeira parte desta atividade, os
alunos participarão da leitura colaborativa
do conto.

Primeira parada
• Até aqui, é possível identificar
quem será o esperto e quem será
o enganado? Justifique. Eles se encaixam no perfil dos espertos e enganados dos contos de artimanha?
Nesta questão, espera-se que os
alunos já identifiquem que Malasartes
será o esperto e que a mulher será enganada.

4º BIMESTRE
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págs. 16 e 17

Segunda parada
• Será que o urubu é mesmo um
bicho mágico?

Terceira parada
• O que significa marosca? Em que
pensaram para dar a resposta?
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págs. 17 e 18

O protagonista é Pedro Malasartes.

A mulher e o marido foram enganados.

Com a porta que herdou, Pedro caça um urubu, que fica com a perna quebrada.
Ele usa a porta para subir no telhado da casa e espiar tudo o que os moradores
cozinhavam e conversavam. Pedro vê que a mulher esconde do marido toda a
comida boa. Ele desce do telhado, bate à porta e pede comida. Finge que o
urubu é mágico e está dizendo a ele que a mulher preparou uma surpresa para
o marido e contando tudo o que tem de bom para comer na despensa. Come
tudo do bom e do melhor e ainda vende o “urubu mágico” para o dono da casa.

Porque estava com fome, pediu comida na casa em que viu que estavam cozinhando
o jantar e a dona da casa mandou-o embora e não deu a ele nada para comer.

Após a leitura colaborativa do conto,
com as indicações de paradas, os alunos irão trabalhar em duplas na análise
dos aspectos indicados.
Eles poderão recuperar essas infor-

mações no texto, grifando-as, identificando cada uma das ações do plano
de Malasartes, que só se conhece à
medida que está sendo realizado pelo
protagonista.

Na última questão, proponha a socialização entre as duplas. É fundamental
retomar o cartaz com as anotações dos
alunos. Analise com eles se as questões
registradas no cartaz se confirmam, uma
a uma, no conto lido.

pág. 18

O plano é revelado à medida que vai sendo
colocado em ação pelo protagonista esperto.
O plano é revelado à medida que vai sendo
colocado em ação pelo protagonista esperto.
O plano é revelado à medida que vai sendo
colocado em ação pelo protagonista esperto.

Essa lição de casa tem como propósito
que os alunos comparem os contos lidos
e identifiquem que o plano do personagem
esperto não é revelado de maneira antecipada ao leitor e aos seus antagonistas.
Na aula seguinte, incentive os alunos
a compartilhar as análises e registre no
cartaz a conclusão de que “o plano é
revelado a medida que está sendo desenvolvido pelo esperto”. Essa análise
será fundamental para o planejamento de
possíveis finais nas etapas 3 e 4.
4º BIMESTRE
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Ganhar a aposta e
comer à custa da
velha avarenta.

Fingir que está fazendo
uma sopa de pedras e
pedir à velha avarenta
todos os ingredientes.

Salvar a cidade.

Dar toda a comida à
vaca para os inimigos
pensarem que a cidade
tem comida e que a
população demorará
para morrer.

Conseguir dinheiro
para pagar
a pensão.

Pregar moedas
numa árvore para
fingir que dá dinheiro,
a fim de vendê-la.

Salvar a própria
vida.

Enganar os meninos
dizendo que aquilo que
pode matá-lo não faz
mal algum a ele.

Matar a fome.

Fingir que o urubu
é mágico e adivinha tudo
o que tem na despensa
da casa.

pág. 19
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2F Comparação entre os contos
lidos – análise de algumas
características do gênero
Nessa análise, os alunos terão de reler
os textos estudados para identificar outra característica do gênero: motivos do
protagonista e como o plano é elaborado
em função disso. Ajude-os a perceber
que o resultado ou as consequências do
plano são a resolução do problema. Por
exemplo, no conto O sapo com medo
d’água, a motivação do animal é livrar-se
dos meninos e salvar a própria vida. Para
isso, a artimanha é enganar as crianças
dizendo que aquilo que pode matá-lo não
faz mal algum a ele. Assim, o resultado do
plano do sapo é que consegue enganar
os meninos e salvar a própria vida.
Como já apontado, é fundamental que
os alunos identifiquem essas características para que produzam finais coerentes
nas etapas 3 e 4.
A proposta é que você faça essa análise com a turma, de forma coletiva, com
os três primeiros contos e, depois, que
os alunos trabalhem em duplas com os
contos do sapo e do urubu.

CONTOS DE ARTIMANHA - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 20 e 21

ETAPA 3 – Planejamento do final do
conto e produção coletiva em forma
de ditado ao professor
Essa etapa tem por finalidade:
• Planejar, produzir e revisar o final, que
se desconhece, de um conto de artimanha de forma coletiva.

3A Leitura da primeira parte do conto
O bicho folharal e análise do texto
Nesta leitura colaborativa, é fundamental que os alunos compreendam o
trecho inicial do conto e estabeleçam as
relações dentro do contexto que se dará
a enganação. As questões propostas
orientarão a discussão com a turma.
Durante a conversa, retome os aspectos de um conto de artimanha, a linguagem usada por Câmara Cascudo e
as palavras e expressões, analisando se
elas foram compreendidas pelos alunos.
Por exemplo: “Fez para esse efeito...”,
“...atraí-la à sua furna”, “...somente uma
cacimba ao pé duma serra” e “Nunca a
Raposa curtiu tanta sede”.
• Quem parece ser o protagonista
esperto desse conto? Justifique. Espera-se que os alunos concluam que o
protagonista é a Raposa. Ela já enganou
a Onça outras vezes. No mundo animal,
costuma ser presa da onça, portanto, a
mais fraca. Nos contos de artimanha, o
mais fraco vence usando a esperteza, a
arma de legítima defesa de que dispõe.
Há uma pista no texto, quando aponta que
a Raposa resolveu beber água “usando
duma astúcia qualquer”.
• E quem parece ser o antagonista,
que será enganado pelo protagonista? Por quê? Já o antagonista, os alunos devem perceber, é a Onça. Porque
o texto aponta que ela já foi enganada
outras vezes e é o animal mais forte,
predador da Raposa.
• Retome o título do texto. Você já
viu ou ouviu falar de um bicho com
esse nome? Por que imagina que o
conto tem esse título? Em referência
ao “bicho folharal”, provavelmente os
alunos vão dizer que nunca viram um
bicho com esse nome. E devem concluir
4º BIMESTRE
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que o título faz referência à estratégia que
será usada pela Raposa para enganar a
Onça, já que, no trecho lido, o tal bicho
folharal ainda não apareceu.
Além disso, você poderá recuperar
alguns títulos dos contos lidos, nos quais
a estratégia do esperto é revelada – por
exemplo, Sopa de pedras, A árvore que
dava dinheiro etc. –, para possibilitar que

estabeleçam essa relação.
• No início do conto, a Onça tenta enganar a Raposa e acaba enganada.
Você acha que ela conseguirá pegar
a Raposa desta vez? Os alunos devem
concluir que a Onça não conseguirá pegar a Raposa, porque, no trecho lido, a
Raposa resolveu beber água “usando
duma astúcia qualquer”; portanto, cer-
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O bicho folharal.
A Raposa.
A Onça.
A Raposa precisa beber água para
não morrer de sede.
A Raposa irá enganar a Onça e conseguirá
beber água na cacimba.
O plano será revelado enquanto for sendo
colocado em ação pela Raposa.

3B Planejamento do final do conto a
ser escrito coletivamente
Parte 1– levantamento de possíveis
finais
Nesta atividade, primeiro é proposto
levantar os aspectos a considerar para
a elaboração do final. Somente depois
disso é que se deve partir para a criação
ou o levantamento de possíveis finais.
Nas sugestões, é necessário que os
alunos considerem tudo o que foi estuda-
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do e analisado no conto. A cada proposta,
analise coletivamente se ela atende a todas as exigências para ser considerada
adequada e coerente:
• A Raposa é a protagonista esperta que
irá enganar a Onça.
• A Raposa precisa beber água para não
morrer de sede, e o único lugar onde há
água é na cacimba vigiada pela Onça.
• É preciso fazer referência ao “bicho
folharal”, presente no título.

tamente, enganará a Onça.
• Por que as palavras Onça e Raposa
estão escritas com letra maiúscula?
Sobre o emprego da maiúscula em Onça
e em Raposa, as crianças devem notar
que, nesse conto, essas palavras foram
usadas como substantivos próprios, pois
não se trata de qualquer onça ou qualquer
raposa.

• A Raposa precisa vencer, ou seja, precisa enganar a Onça e beber água.
Durante essa discussão, faça intervenções com perguntas que levem os
alunos a refletir sobre como a coerência
vai se constituindo ao longo da produção
pela manutenção dos personagens, pela
continuidade da narrativa, pela articulação
entre as ideias e retomadas sucessivas
do conteúdo que está sendo desenvolvido
no texto, sempre com a apresentação
de um novo elemento. Por exemplo: a
Raposa está morrendo de sede; resolve
usar de uma astúcia para beber água; ela
se disfarça para enganar a Onça; dirige-se
para a cacimba; e assim por diante.
Os autores Joaquim Dolz, Roxane Gagnon e Fabrício Decândio, no livro Produção
escrita e dificuldades de aprendizagem,
(Ed. Mercado de Letras), indicam quatro
condições fundamentais para garantir a
coerência e a progressão temática de
um texto:
• Não ter informações que entrem em
contradição com os conhecimentos do
mundo do destinatário (o leitor inscrito
no texto).
• A presença de elementos que se repetem para assegurar o fio condutor e a
continuidade do texto.
• A presença de novas informações de
modo a assegurar a progressão da informação.
• A ausência de contradições internas.
Caso o final sugerido não atenda a uma
ou mais questões levantadas, deve ser
descartado após a análise e discussão
com a turma. Prossiga na discussão até
que seja sugerido um ou mais finais possíveis para o conto e selecione um deles.

CONTOS DE ARTIMANHA - CADERNO DO PROFESSOR
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Parte 2 – Levantamento e ordem dos
acontecimentos do final do conto
Releia o final do trecho conhecido do

conto para analisar, com a turma, como
dar continuidade. Por exemplo: a última
coisa dita no texto foi: “Nunca a Raposa

curtiu tanta sede. Ao fim de três dias já
não aguentava mais. Resolveu ir beber,
usando duma astúcia qualquer”.
• O que pode vir em seguida? O que
é preciso dizer?
Discuta com a turma e registre cada
uma das partes na ordem em que elas
precisam aparecer no texto.

re as orientações das sequências Nas
ondas dos contos de aventura (segundo bimestre) e Chapeuzinho Vermelho:

duas versões que vão abalar a floresta
(terceiro bimestre).
Além disso, oriente os alunos a não
seguir apenas a lista de acontecimentos,
mas a considerar a linguagem utilizada
pelo autor no trecho inicial do conto. Portanto, é fundamental que, além de todos
os registros produzidos, o trecho inicial
também esteja à disposição dos alunos
durante a atividade.

ra (segundo bimestre) e Chapeuzinho
Vermelho: duas versões que vão abalar
a floresta (terceiro bimestre) para encaminhar a atividade de ditado.

Antes de iniciar a escrita, retome com
os alunos quem está narrando a história
e em que tempo. Explique que a continuação precisa respeitar a maneira como
o texto começou. Retome as anotações
para apoiar a produção da turma e as
decisões tomadas durante a escrita (textualização). Importante: releia o final do
trecho conhecido do conto para que os
alunos analisem como dar continuidade.

Como já orientado, é fundamental analisar a produção e definir o aspecto do
texto que será revisado. Por exemplo:
• Todos os pontos levantados na atividade
3B foram considerados?
• O plano foi revelado no texto enquanto

era executado pelo protagonista esperto
e não de forma antecipada?
• O tempo verbal e a maneira de narrar
foram mantidos?
• Foi usada adjetivação para caracterizar
Raposa e Onça?
• A linguagem do trecho inicial foi mantida?
Depois da revisão, o texto poderá
ser exposto num espaço coletivo, como
um mural. Caso haja outras turmas de
4º ano desenvolvendo o mesmo trabalho,
os textos podem ser compartilhados e
comparados.
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3C Reconto com base no
planejamento do texto
Para encaminhar o reconto, recupe-
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3D Produção do final do conto com
revisão processual
Recupere as orientações das sequências Nas ondas dos contos de aventu-
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3E Revisão coletiva do final do
conto (após a primeira versão)
O objetivo da revisão coletiva é problematizar e ampliar as possibilidades de
resolver questões relacionadas à complexa tarefa de produzir um final coerente.

4º BIMESTRE
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págs. 22 e 23

4A Leitura da primeira parte do
conto O aniversário malasarte e
análise do texto
Nesta leitura colaborativa, é fundamental que os alunos compreendam o trecho
inicial do conto e estabeleçam as relações
dentro do contexto que se dará a enganação. As questões propostas durante
e após a leitura orientarão a discussão
com a turma.
Durante a conversa, retome cada um
dos aspectos presentes num conto de artimanha, estudados ao longo da sequência,
identificando-os com a turma no texto lido.
Primeira parada
• Já conseguimos saber quem será
o esperto e quem será o enganado?
O esperto é Malasartes e o enganado
é o primo.
• O antagonista se parece com os
enganados dos outros contos de
artimanha?
Espera-se que os alunos respondam a
essas questões com base nas informações que possuem sobre os contos de
artimanha e também sobre esse conto
especificamente.
O conto aponta que o primo “tinha
muito dinheiro” e era “um pouco pão-duro” – se parece com a velha do conto
Sopa de pedras, por exemplo.

Segunda parada
• Será que Malasartes não quer
mesmo comer as delícias oferecidas pelo primo?
• Por que ele está recusando, dizendo que “basta um cafezinho”?
Malasartes quer comer as delícias, mas
a estratégia de recusar faz parte do
plano dele.

ETAPA 4 – Planejamento do final
de outro conto e produção em
duplas

26

LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO

Nesta etapa, as atividades serão realizadas em grupos e em duplas, dando
maior autonomia aos alunos.

Após a leitura, proponha as questões
que seguem:
• Observe o título do texto. Ele dá
alguma pista do que irá acontecer?
Os alunos devem notar que o título indica que é aniversário de Malasartes e
que, provavelmente, a comemoração
será do jeito que Pedro quer, já que diz
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págs. 23 e 24

O aniversário malasarte.
Malasartes.
O primo pão-duro.
É aniversário de Malasartes e ele
não tem dinheiro para fazer uma festa.
		

Malasartes irá enganar o primo e terá sua festa

de aniversário.
		

Enquanto for sendo colocado em ação

por Malasartes.

4B Planejamento do final do conto
a ser escrito
Parte 1– Levantamento de possíveis
finais (em grupos) e análise coletiva
Como realizado na etapa 3, de forma
coletiva, o desafio dos grupos será
levantar possibilidades de final sem
perder de vista os aspectos em jogo
no trecho inicial do conto e no gênero
em questão:
• Malasartes é o protagonista esperto
que está enganando o primo rico e
pão-duro.
• Malasartes quer comemorar o ani-

versário dele com uma baita festança,
que ele adora. Mas está sem dinheiro.
• O primo, que será enganado, tem
muito dinheiro e muita coisa boa para
comer na fazenda dele.
• É preciso considerar o título O aniversário malasarte, o que indica que
o protagonista terá uma festa de aniversário.
• Malasartes precisa vencer enganando
o primo para conseguir a festança.
• Diz no texto: “E foram nessa toada
até que ouviram uma tímida batida na
porta”, o que implica ter de justificar

“aniversário malasarte” e não “aniversário
do Malasartes”. O uso da letra minúscula
também é um recurso. Prossiga a leitura.
• “E foram nessa toada até que ouviram uma tímida batida na porta.”
Quem vocês imaginam que está batendo à porta? Por que uma “tímida batida”? Sobre o personagem que
aparecerá na história, os alunos devem
levantar hipóteses, já considerando a
continuidade do texto. É importante que
digam que não pode ser qualquer um,
já que a batida é tímida. Por exemplo,
não pode ser um funcionário avisando
que a fazenda está pegando fogo, pois
não bateria de forma tímida, mas desesperada. Também não seria a esposa do
primo, pois não bateria de forma tímida,
já que é a dona da casa.

quem está batendo na porta para dar
continuidade ao texto.
No trabalho em grupo, podem ser
levantadas várias possibilidades de final
coerentes. Não será preciso definir
apenas uma. Ofereça as diferentes
possibilidades aos alunos, pois, mais
adiante, na atividade 4D, na hora de
escrever o final, os quartetos serão
divididos em duas duplas.
Importante: como na etapa 3, os
finais que não atenderem às questões
levantadas serão descartados após a
análise coletiva.

4º BIMESTRE
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Parte 2 – Levantamento e ordem dos
acontecimentos (em grupos)
Releia com a turma o trecho conhecido do conto para que os alunos possam
analisar como dar continuidade a ele. Os
grupos devem discutir sobre o que pode
vir em seguida, o que é preciso dizer e o

encadeamento de cada trecho. Durante a
socialização, vá discutindo com a turma
e registrando no quadro, ou num cartaz,
os planejamentos do texto realizados
pelos grupos, analisando coletivamente
cada sugestão.
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4C Reconto com base no
planejamento
Como já indicado, para encaminhar o
reconto recupere as orientações dadas
nas sequências Nas ondas dos contos
de aventura (segundo bimestre) e Chapeuzinho Vermelho: duas versões que
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vão abalar a floresta (terceiro bimestre).
Além disso, oriente os alunos a não
seguir apenas a lista de acontecimentos,
mas a considerar a linguagem utilizada
pelo autor no trecho inicial do conto,
mantendo, também, o tempo verbal e
a narração.

Debora Tawany Marques Borges
EM Professor Guedes
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4D Produção do final do conto, em
duplas, com revisão processual,
com base no planejamento
Nesta atividade, como já apontado,

forme as duplas dividindo os quartetos
e distribua uma folha para cada uma.
Retome as orientações dadas nas
sequências Nas ondas dos contos de

aventura (segundo bimestre) e Chapeuzinho Vermelho: duas versões que vão
abalar a floresta (terceiro bimestre).
Durante a produção, circule pela sala
acompanhando o trabalho nas duplas,
recuperando o planejamento coletivo,
auxiliando na textualização, oferecendo
possibilidades e ensinando a consultar
e a fazer uso dos registros disponíveis.
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4E Revisão coletiva (posterior)
O trabalho de revisão será realizado
em duas partes: primeiro no coletivo,
com foco em um problema e, em seguida,
nas duplas, podendo ser feita com outro
trecho do texto ou de um outro texto que
contenha o mesmo problema.
Considerando as questões que poderão aparecer no texto, tome como exemplo a forma como o plano é revelado.
Analise as produções dos alunos, levando
em conta se o plano é revelado enquanto
é colocado em ação pelo protagonista, e
não de forma antecipada. Veja como um

aluno produziu com base numa possibilidade de final em que a batida na porta é
feita pelos convidados de Malasartes para
a festa de aniversário na casa do primo:
E foram nessa toada até que ouviram
uma tímida batida na porta. [...]
Malasartes foi logo se apressando
a abrir a porta e dizendo:
– Primo, veja só, são os meus convidados para a festa de aniversário,
estava te enganando o tempo todo.
Sirva a eles todas as comidas que
me ofereceu.

Nesse exemplo de sugestão de final
de conto de artimanha, ficam claros dois
problemas: o primeiro é que Malasartes
revela seu plano ao primo; e o segundo,
que o protagonista informa ao antagonista que o estava enganando desde o início.
Portanto, não pode ser uma sequência
adequada para o conto.
Para fazer a revisão desse texto, é interessante que os estudantes retomem o
registro da análise dos contos focalizando
esse aspecto e releiam um dos contos
estudados considerando a forma como
o autor revela o plano.
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4F Revisão em duplas
Esta atividade está diretamente ligada
à revisão coletiva. Você deverá entregar
os textos dos alunos assinalados com o
mesmo aspecto revisado coletivamente.
Lembre-se de que está em jogo aqui

o ensino de procedimentos de revisão.
Portanto, o objetivo não é livrar o
texto de todos os supostos erros que
contenha, mas aproximar o grupo de um
comportamento revisor.
4º BIMESTRE
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ETAPA 5 – Roda de leitura e avaliação
Esta etapa tem por finalidades:
• Compartilhar e comparar as produções

das duplas.
• Avaliar o trabalho realizado.

pág. 25
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Avaliando durante o processo
Durante o desenvolvimento do trabalho, é fundamental registrar observações em relação aos textos produzidos pelos alunos e às capacidades e
procedimentos de escrita incorporados
no processo de produção e revisão.
Observe aspectos como:
• Quem faz uso do planejamento do
texto.
• As produções que apresentam problemas de coerência por falta de informação ou com informações incompletas.
• Texto divergente com as características do gênero.
• Utilização/escolha de organizadores
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5A Roda de leitura para compartilhar
os finais produzidos
Como apontado anteriormente, a roda
poderá ser organizada juntamente com
outras turmas de 4º ano, se houver.
Nesse momento, incentive os alunos a
ler o final produzido e a comentar sobre
o processo de produção em grupos e,
depois, nas duplas.

5B Avaliação do trabalho
A avaliação será realizada individualmente. No segundo momento, na roda
de conversa, incentive os alunos a se
posicionar criticamente em relação aos
contos de artimanha. Oriente a turma a
comentar e justificar as escolhas em relação aos textos preferidos, por exemplo.
Importante: a roda não tem como objetivo moralizar os contos apontando
para os alunos que Malasarte é um mau
exemplo. A intenção é ampliar as capacidades de apreciação dos textos lidos
e recuperar o contexto em que se dá a
enganação nesse tipo de conto, além de
observar que são contos populares, da
tradição oral e que fazem parte da cultura do povo. Retome os apontamentos
da introdução da sequência para mediar
essa conversa.

textuais inadequados ou ausentes.
• Ausência de pontuação.
Avaliação
Para avaliar o trabalho, considere
os registros produzidos com base nas
observações dos textos da turma, a
autoavaliação e a participação na roda.
Em relação ao texto das duplas, realize a análise observando a capacidade
de produzir um texto coerente (sem contradições internas e com informações
necessárias para sua compreensão),
a clareza da linguagem e aspectos da
convenção da escrita (ortografia, pontuação).

quer saber mais?
• Mais informações sobre Pedro Malasarte nos
sites Britannica Escola (http://goo.gl/
2jEoFK) e EBC, da Empresa Brasil de
Comunicações (http://goo.gl/8k4ofn),
acessos em 9/7/2016
• Livros para leitura: MENDES, Ricardo, e
MIRANDA, Eraldo. As aventuras de Pedro
Malasartes. Editora Elementar. Ilustrações: Denise Rachel. MACHADO, Ana
Maria. Jabuti sabido e Macaco metido.
Editora Objetiva
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cordel
pág. 26
beleçam relações de intertextualidade.
• Façam uso de procedimentos de leitura, como considerar algumas características dos textos (rima e métrica)
e consultar quadros com informações
sobre o autor.
• Desenvolvam e ampliem a fluência leitora, preparando-se para uma situação
pública de leitura em voz alta.
• Conheçam um sarau e realizem um
evento desse tipo na escola, com literatura de cordel, entendendo como se
organiza o encontro, quem são os participantes e o que nele circula.

produto final

• Sarau de cordel envolvendo toda a comunidade escolar – alunos dos demais
anos, pais e professores.

tempo estimado
• 16 aulas.

introdução

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Familiarizem-se com os textos de alguns cordelistas brasileiros, representantes de diversas regiões, ampliando
o repertório literário.
• Leiam e compreendam os textos
apoiando-se nos conhecimentos sobre a

temática, nas características do gênero
e nas informações sobre o autor.
• Ampliem o comportamento leitor de
compartilhar impressões sobre os textos lidos.
• Apreciem os textos, compartilhando
e ampliando os critérios, recuperem o
contexto de produção da obra e esta-

Ao longo dos bimestres, os alunos do
4º ano se depararam com diferentes desafios em relação ao trabalho envolvendo
as práticas de leitura. Nesta sequência
didática de leitura de cordel, foram selecionados autores de diversas regiões do
Brasil para que a turma conheça várias
formas de produção. Para cada texto,
foram indicados vídeos com os cordéis
sendo lidos ou cantados, com a intenção
de que os alunos se aproximem ainda
mais desse gênero e tenham referências
de leitura para se preparar para o sarau
que organizarão.
Além disso, vale destacar a forte presença do trabalho com cordel nas escolas de Salvador, o que contribuiu com a
relevância desta sequência. O foco, aqui,
é a ampliação da fluência leitora e, como
tal, os encaminhamentos sugeridos precisam ser seguidos para que o objetivo
seja alcançado.
4º BIMESTRE
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Alguns cordéis não foram escritos na
variedade linguística considerada “de
maior prestígio”. Aqui, a escolha dos
autores dos cordéis tem direta relação
com a valorização da cultura popular e
simbolizam resistência à cultura acadê-

mica como única possível. Os alunos não
irão aprender o errado, como é comum
pensar, pois essa forma de expressão
dos autores será alvo de análise e discussão ao longo da sequência. A língua
é um fenômeno histórico, cultural e so-

cial, que varia de acordo com a época,
o lugar, a situação de comunicação e
os falantes. Portanto, não reconhecer a
existência de variedades presentes na
língua portuguesa pode ser considerada
uma atitude de preconceito linguístico.

cordel
Cordel é um tipo de poema popular, oral e impresso em folhetos que ficam expostos para venda
pendurados em cordas ou cordéis, prática que dá
origem ao nome.
A palavra cordel é originária de Portugal, onde
havia a tradição de pendurar folhetos em barbantes.
Esse costume se espalhou pelo Nordeste do Brasil
e o nome acabou sendo herdado.
Geralmente, os textos são escritos de forma rimada e ilustrados com xilogravuras. As estrofes mais
comuns são as de dez, oito e seis versos. Não há
limite para os temas: a vida do trabalhador da terra,
as histórias de amor, os feitos de cangaceiros, as espertezas de João Grilo e Malasarte, os acontecimentos
importantes, as pessoas ilustres que aparecem como
personagens e os temas sobrenaturais, entre tantos
outros. No Brasil, os textos de cordel são produção
típica do Nordeste e, geralmente, são vendidos em
feiras e mercados pelos próprios autores. Em 1988,
foi fundada a Academia Brasileira de Literatura de
Cordel (ABLC), no Rio de Janeiro.
Sérgio Ricardo Santos da Silva, mais conhecido
como Sérgio Bahialista, educador e integrante da
equipe de professores-pesquisadores do Programa
Descolonização e Educação (Prodese), numa das contribuições dadas à publicação Caderno de pesquisa

(volume 6, nº 8, 2005), comentou que “o cordel pode
ser uma excelente ferramenta paradidática na sala
de aula, não só pela importância cultural e pela rica
estrutura de ritmo, métrica e rima, como também
para promover debates e discussões a respeito das
formas de falar e pensar de nosso povo e reatar
definitivamente os laços do aluno com a verdadeira
cultura brasileira”.

sarau
O termo sarau vem do latim seranus/serum. Trata-se de um evento cultural em que as pessoas se
reúnem para compartilhar experiências culturais por
meio da música, da dança, das artes plásticas ou
da literatura.
Nos últimos anos, muitas instituições vêm realizando saraus: escolas, associações culturais, universidades e centros comunitários, como forma de
desenvolver, promover e produzir cultura.
No sarau literário, um dos mais populares, as
pessoas leem ou declamam poemas ou trechos de
livros e debatem sobre as obras lidas.
Hoje em dia, os saraus têm se revelado grandes
espaços de manifestação popular artística, em especial nas periferias das metrópoles.

João Pedro da Silva
EM Manuel Lisboa
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quadro de organização da sequência
Etapas

1

Levantamento dos
conhecimentos prévios
dos alunos e apresentação
da proposta de trabalho

Atividades
1A Roda de leitura de cordel.
1B Discussão sobre o sarau e apresentação da proposta.
2A Leitura da obra de Patativa do Assaré.
2B Leitura da obra de Zé da Luz.

2

Leitura de cordéis de
diferentes autores

2C Leitura da obra de J. Borges.
2D Leitura da obra de Cora Coralina.
2E Leitura da obra de Sérgio Bahialista.

3

Estudo e planejamento do
sarau da turma

3A Conhecendo mais sobre sarau: como se organiza, quem são os participantes e o
que nele circula.
3B Planejamento e organização do sarau da turma.

4A Escolha dos cordéis.
4B Estudo do texto (em grupos).
4

Seleção dos cordéis e
preparação da leitura

4C Preparação da leitura.
4D Ensaio em grupos – filmagem.
4E Ensaio final.

5

Realização do sarau de
cordel e avaliação

5A Leitura no sarau.
5B Avaliação do trabalho.

quer saber mais?

• Mais informações sobre cordel no site da Academia Brasileira de Literatura de Cordel (www.
ablc.com.br/) e no blog da Associação Crianças
Raízes do Abaeté (http://goo.gl/HcJ3fH), acessos em 5/7/2016
• Documentário sobre cordel, com o cordelista Sérgio Bahialista, no
YouTube (https://youtu.be/2zN5mxgngkg), acesso em 30/7/2016
4º BIMESTRE
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ETAPA 1 – Levantamento dos
conhecimentos prévios dos alunos
e apresentação da proposta
de trabalho
Esta etapa tem por finalidades:

• Levantar conhecimentos prévios
sobre o gênero.
• Promover uma aproximação dos
alunos ao evento cultural sarau.
• Planejar o trabalho a ser realizado.

pág. 27

Ana Paula
EM Manuel Lisboa
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págs. 27 e 28

1A Roda de leitura de cordel
Para realizar a roda, selecione e leve
para a sala folhetos de cordel e peça que
os alunos também os levem. Disponibilize
os materiais e incentive a turma a manusear e a ler alguns, observando a forma
como o texto aparece escrito e como são
organizados os folhetos, as ilustrações e
as cores.
Promova uma conversa considerando
as questões apontadas e possibilitando
que os alunos coloquem em jogo o conhecimento prévio sobre cordel e critérios de
escolha das leituras selecionadas, compartilhem impressões e trechos da leitura
realizada, comentem e apreciem o que
leram e indiquem leituras aos colegas,
entre outras questões.
Esse material poderá ficar à disposição
dos alunos durante toda a sequência, inclusive organizando os folhetos em varais
ou bancas, e ser compartilhado com a
comunidade escolar no dia do sarau.
Após a leitura, se possível, faça uma
exibição do vídeo indicado no Caderno
do aluno, possibilitando que os alunos
discutam, além do conteúdo do texto, a
forma como o cordel é lido ou cantado. A
proposta é oferecer aos alunos mais uma
referência. Portanto, deverá ser exibido
após a leitura e discussão do texto.

4º BIMESTRE
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págs. 28 e 29

1. Francisco Diniz

Literatura de cordel

2. Patativa do Assaré

A seca e o inverno

1B Discussão sobre o sarau e
apresentação da proposta
No primeiro momento, a proposta é
que os alunos coloquem em jogo o que sabem sobre este evento cultural: o sarau.
Provavelmente, eles terão alguma experiência de participação em encontros
como esse, inclusive na escola, pois o
1º e o 5º ano já realizaram projetos parecidos em bimestres anteriores. Será interessante promover uma conversa entre
os estudantes das diferentes turmas para
trocar ideias e relatos sobre a produção.
Apresente um ou dois vídeos com
saraus, orientando-os a tomar nota em
relação às questões propostas.
No YouTube e em alguns sites e blogs
de literatura, há vídeos e fotos de saraus
literários, que poderão ser exibidos para
os alunos.
Explique para a turma que o sarau é
um evento cultural em que circulam músicas, poemas e livros que podem ser apresentados de diversas formas. Há saraus
temáticos, em homenagem a um autor, e
outros para compartilhar uma obra, por
exemplo. Em alguns, há a participação
direta do público.
Converse com os alunos sobre o que
assistiram, anote em um cartaz as observações deles e deixe o material exposto
na sala de aula. Essa discussão será retomada na etapa 3.
Organize também um cartaz com as
etapas e o cronograma do trabalho.

Clari Eloá Souza
EM Graciliano Ramos
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págs. 30 e 31

ETAPA 2 – Leitura de cordéis de
diferentes autores
Esta etapa tem por finalidades:
• Apresentar aos alunos alguns cordelistas brasileiros de diversas regiões.
• Ler e apreciar diferentes cordéis.
Os que ainda não leem com autonomia
devem trabalhar em dupla com um parceiro mais experiente em relação à leitura,
de forma que possam ser ajudados a se
localizar no texto. Durante a leitura, circule pela sala indicando a parte que está
sendo lida.
O desenvolvimento de capacidades de
leitura de compreensão, de apreciação e
de réplica começa a acontecer mesmo
antes de o aluno ler com autonomia, por
meio da leitura da professora, ou do professor, ou de colegas, assim como pela
construção colaborativa dos sentidos, da
socialização das respostas e de como fizeram para encontrá-las. Esse processo
continua a ser desenvolvido da mesma
forma após adquirirem autonomia, ampliando a competência leitora.

2A Leitura da obra de Patativa
do Assaré
Nesta etapa, todos os textos para leitura estão acompanhados de um pequeno
quadro com informações sobre o autor. É
importante você ler com os alunos, estabelecendo relações entre essas informações
e o cordel.
4º BIMESTRE

37

págs. 31 e 32
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Durante a atividade, promova a interação das crianças enquanto discutem
as questões propostas. É fundamental
que elas apresentem o que pensaram e
discutam as próprias ideias e a dos colegas. Essa participação nas respostas
às questões é condição para garantir a
aprendizagem de todos durante a realização da atividade.
Boas intervenções são feitas, geralmente, com perguntas como:
• O que fez você pensar isso?
• Como percebeu?
• Volte a este trecho (indicando uma
parte ou uma expressão utilizada no
texto). Ele confirma o que disse?
• Mas isso pode ser dito com base
nesse texto? Por quê?
• Explique como descobriu isso.
Esse é o mesmo movimento das leituras
colaborativas de outros gêneros. Durante
a fala dos alunos, demonstre interesse,
surpresa, discordância ou concordância
em relação às descobertas, acolhendo
interpretações que possam ser validadas
pelo texto, devolvendo ao grupo questões
que ampliem a discussão ou problematizando determinada suposição.
Além disso, incentive os alunos a explicar os critérios de apreciação do texto e
as impressões pessoais sobre ele.
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pág. 32

• Do que trata esse texto? É o mesmo
tema do cordel lido anteriormente?
Em relação a essa primeira questão,
espera-se que os alunos percebam que
o título do cordel já anuncia: poeta da
roça. Portanto, eles poderão antecipar
o tema com base nessa informação. O
texto trata do universo do trabalhador
da roça, revelando a dura realidade em
que ele vive.
Os dois textos de Patativa do Assaré
não abordam o mesmo tema, já que o
primeiro inicia mostrando o sofrimento do
povo com a seca no Nordeste (“o povo
se achando sem chão e sem veste”),

atenuado quando a chuva vem e tudo
muda. A natureza e o trabalhador do
campo então fazem “festa”. O título – A
seca e o inverno – contrapõe os dois
momentos, de seca e chuva.
• Analise a forma como os dois textos
estão escritos. Há diferenças? Quais?
Por que acha que o autor escreveu
o segundo texto dessa forma? Sim.
O segundo cordel apresenta um registro
escrito mais próximo da língua falada. O
autor usa esse recurso como forma de
valorizar o conhecimento do trabalhador
da terra, o que já está anunciado no título
quando o chama de “poeta”.

Ian Santos Pereira
EM Jaime Vieira Lima
4º BIMESTRE

39

págs. 33 e 34
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2B Leitura da obra de Zé da Luz
Retome as orientações da atividade
anterior em relação ao encaminhamento da
leitura colaborativa. Vale lembrar que, em
relação aos alunos que ainda não leem de
forma autônoma, é importante que sejam
incentivados a expor ideias, valorizando
as participações para que ganhem segurança. Muitas vezes, a explicitação de
dúvidas ou de uma resposta supostamente
inadequada leva a reflexões que podem
ampliar a compreensão do texto.
Durante a leitura ou depois dela, caso
algum aluno comente que o texto de Zé
da Luz está escrito errado, aproveite para
conversar com a turma sobre o que leva
o autor a escrever dessa forma, como já
apontado anteriormente. Há uma questão
proposta justamente para discutir a intenção do autor.
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pág. 34

• Agora que conhecemos o cordel, é
possível dizer o que é ou quem é o
“Brasi caboco”? Justifique recuperando informações do texto.
Espera-se que os estudantes digam
que o cordel valoriza o Brasil do interior,
rural, do campo, e os trabalhadores e
moradores dessa região – caboclo é um
nome para adjetivar o homem do sertão

brasileiro ou se referir a ele, e é esse
sertão e esse homem que estão sendo
valorizados no cordel.
Nessa questão, é importante que os
alunos recuperem e citem informações do
texto para justificar as respostas.
• Que ideias o autor defende no texto?
Espera-se que os alunos percebam que o
Brasil caboclo é o verdadeiro Brasil e o

homem que vive no sertão é o representante legítimo do povo. Nessa questão, os
alunos devem estabelecer relações com
o que apontaram na anterior.
• Qual a intenção do autor ao escrever
o texto dessa forma? O autor usa um
registro escrito mais próximo da língua
falada, recurso utilizado como forma de
valorizar o conhecimento do caboclo.

pág. 34
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Espera-se que os alunos concluam
que o cordel lido se parece com os anteriores, pois, mais uma vez, o autor
chama a atenção para o povo que vive
“longe das capitais”, valorizando o conhecimento dos caboclos e a cultura popular.
Além disso, faz uso de um registro mais
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próximo da língua falada, um importante
recurso para valorizar o saber do povo.
O autor acredita que não se deve
valorizar somente o saber acadêmico,
mas também a cultura e o conhecimento
popular, que são tão importantes quanto
o escolar.
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págs. 36 e 37

2C Leitura da obra de J. Borges

4º BIMESTRE
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pág. 37

• Por que o “homem do porco” obrigou o homem que encontrou na mata
escura a pagá-lo? Nesta questão, é
importante recuperar com os alunos
o uso da expressão “sou eu” nas duas
situações para que estabeleçam relação de sentido e compreendam que a
confusão provoca humor no cordel. O
sujeito que compra os porcos diz que
seu nome é Sou-Eu e, quando o homem
do porco grita na mata escura, o outro

homem responde: “Não tenhas medo
colega, quem está aqui sou eu”. Logo,
o homem do porco entende que se trata
do mesmo sujeito, obrigando-o a pagar
o que lhe devia.
• Releia os dois últimos parágrafos
do quadro sobre o autor. Das questões apontadas, quais podemos
identificar nesse cordel? Explique.
É importante que os alunos estabeleçam relações de que o cordel retrata o

universo do povo nordestino, mas com
humor (esse recurso é uma marca dos
textos de J. Borges).
• Você acha que esse cordel se parece com os outros lidos? Por quê?
Duas questões sobre o texto precisam
ser identificadas pelos alunos: ele trata
da vida do homem nordestino e valoriza
a cultura dele.
Vale a pena destacar a forma como
o cordel foi organizado. Nesse texto,
todas as estrofes são compostas de seis
versos com rimas marcadas: rimam o
segundo, o quarto e o sexto verso de
cada estrofe. Chame a atenção da turma
para a rima, um dos recursos utilizados
pelos autores para transmitir as ideias e
dar ritmo e musicalidade ao texto.
Você poderá propor que os alunos
identifiquem as rimas no cordel.

rima

Rima é a repetição de um
mesmo som no final de mais de
uma palavra do texto.

pág. 37
2D Leitura da obra de Cora Coralina
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págs. 38 e 39

• Com as informações sobre a vida e
obra de Cora Coralina, sobre o que o
texto irá tratar?
É importante que os alunos relacionem
o título com as informações que leram
sobre a autora. Por exemplo, o trecho
“Mulher simples, doceira de profissão,
tendo vivido longe dos grandes centros urbanos, produziu uma obra rica em motivos
do cotidiano do interior brasileiro” já traz
informações de que provavelmente “estas
mãos” se referem ao trabalho manual, às
mãos que trabalham e produzem. Uma
estratégia interessante é você tomar nota
dos apontamentos sobre essa questão
para que possa retomar com a turma após
a leitura.
4º BIMESTRE
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• De quem são “estas mãos”? As mãos
são da autora.
• O que há em comum nos diferentes cordéis lidos até agora? Nesse
momento, é importante discutir e recuperar com os alunos quanto os cordéis retratam o cotidiano das pessoas
simples, dos fazeres do dia a dia, que,

geralmente, são tratados com menor
importância por parcela de autores. De
certa forma, os cordéis também fazem
uma crítica – algumas mais explícitas, outras menos – à academia e ao saber dos
livros como sendo o único valorizado.
Nesses textos, o que está em jogo
não é a desvalorização da escola ou do

curiosidade
O trecho do cordel que diz “Dei Ouro para o Bem de São Paulo” pode não
ficar claro para os alunos. É importante fornecer informações sobre essa campanha, que aconteceu durante a Revolução Constitucionalista – movimento armado que marcou a insurgência paulista contra a Revolução de 1930.
São Paulo, que em 1932 enfrentou, isolado, quase 90 dias de luta contra as
forças nacionais do então presidente Getúlio Vargas (1882-1954), insuflou sua
gente a uma arrecadação de fundos para sustento da revolução. Foi a inesquecível campanha “Ouro para o bem de São Paulo” (campanha, aliás, que o golpe
de 1964 tentou, sem sucesso, reeditar 32 anos depois).
Muitos doaram a aliança de casamento, por não ter nenhuma outra peça de
ouro para dar.
Outros, mais ricos, chegavam a abrir mão de joias de grande valor, às vezes
cravejadas de pedras preciosas. Os que aderiam à campanha recebiam um
certificado com a inscrição “Doei ouro para o bem de São Paulo” ou um anel
de metal com essa frase gravada.
Fonte: site Migalhas (http://goo.gl/7cb4Rn), acesso em 30/7/2016
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estudo. Ao contrário, a ideia é aprender
a valorizar e a legitimar as diferentes
formas de manifestação cultural e popular. Sim, o cordel é literatura! Esses
poetas são importantes exemplos de
resistência. Incentive os alunos a recuperar os textos lidos e compará-los entre
si, relendo alguns trechos.
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2E Leitura da obra de Sérgio
Bahialista

pág. 40
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págs. 40 e 41

• Que elementos trazidos pelo autor
fazem referência à Bahia?
Aqui, os alunos podem apontar muitas
questões, e o importante é possibilitar
que esses diferentes conhecimentos
circulem.
• A expressão “Que não pode ser
reconvexô” aparece no texto entre

aspas, pois é um verso da música
Reconvexo, de Caetano Veloso. Você
conhece essa música? Por que acha
que Bahialista fez uso desse recurso?
A composição de Caetano Veloso
também é uma homenagem à Bahia. A
obra é recheada de ícones e expressões
típicas da cultura soteropolitana, cidade

na qual o Bahialista foi criado. Portanto,
usar esse recurso é uma forma de resgatar essa cultura já retratada por outros
autores e estabelece uma relação entre
os textos.
No cordel de Sérgio Bahialista, a Bahia
é a grande homenageada. Recupere a
leitura do texto com os alunos apoiando-os na compreensão de alguns aspectos, destacando informações como
o Recôncavo baiano, a data 2 de julho,
o uso de azeviche (substância mineral
de cor muito negra) na expressão “Azeviche a reluzir!”, entre outras questões,
ou dúvidas, que poderão ser levantadas
pelos alunos.

• O que o autor quer dizer com a
expressão: “Os nomes dos poetas
populares deveriam estar na boca
do povo”?
Discuta com os alunos que, mais uma
vez, a cultura popular está sendo valorizada. A expressão “estar na boca do

povo” é uma forma de dizer que todos
deveriam conhecer a produção cultural
do povo.
• Por que imaginam que essa expressão foi repetida várias vezes ao
longo do cordel? Qual a intenção do
autor?
A repetição é um recurso utilizado
pelo autor para marcar a posição dele,
valorizando a importância da cultura popular e de quem a produz.
Nessa leitura, o tema de valorização
da cultura popular também está presente. É importante recuperar as outras leituras e discussões realizadas ao longo da
sequência, estabelecendo relações entre
os textos. Observe com os alunos que,
mesmo se tratando de tema recorrente,
os autores usam diferentes formas e
recursos para dar destaque à cultura e
ao conhecimento popular.
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Professor, como mais um representante da produção baiana, indicamos que
realize com os alunos a leitura do cordel
Poesia, de Antônio Vieira, disponível no
link indicado no quadro Quer saber mais?.
Nessa leitura, discuta com a turma as
questões indicadas:
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ETAPA 3 – Estudo e planejamento
do sarau da turma

Esta etapa tem por finalidades:
• Conhecer mais sobre o sarau de cordel.
• Planejar e organizar o evento.

pág. 41

3A Conhecendo mais sobre sarau:
como se organiza, quem são os
participantes e o que nele circula
Nesta atividade, será necessário retomar a discussão realizada na atividade 1B.
Sugestões de vídeos com saraus de
cordel (não é necessário, nem recomen-
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dável, exibir todos):
• Sarau de cordel noturno (trecho) –
https://youtu.be/wGtLZugEJ0k
• Sarau numa casa – https://youtu.be/
Akzryycx1rQ
• Sarau dos inquietos – https://youtu.
be/b_d88qWQiC0

• Sarau organizado numa escola –
https://youtu.be/XAWO45SKq1o
• Sarau na Casa do cordel – https://
youtu.be/7XiKzeBMAjM
Os vídeos foram selecionados para
servir de referência aos alunos sobre
esse evento cultural e mostram diferentes possibilidades de organização do espaço e formas de compartilhar os textos.
No blog Oficina de Cordel (http://goo.
gl/4FpF5B), acesso em 9/7/2016, há
fotos de um sarau realizado na 10ª Bienal
do Livro da Bahia.
Considere as observações dos alunos, registrando-as no cartaz, de modo a
garantir as informações sobre o evento:
local, organização do espaço, ambientação, cenário e outros objetos utilizados,
figurino, nome do sarau, presença de
apresentador; tipos de apresentação –
cordel lido ou cantado, acompanhado
ou não por instrumentos; participantes
e público.

3B Planejamento e organização do
sarau da turma
Nesta atividade, você e os alunos
definirão, de forma coletiva, como será
o sarau, considerando as questões apontadas e outras com base nas anotações
do cartaz. As decisões precisam levar
em conta que:
• No sarau que irão realizar, os textos
serão lidos e não memorizados.
• O objetivo é possibilitar que a comunidade escolar conheça mais sobre literatura de cordel e se aproxime de diferentes
textos e autores.
• A turma deve se preparar para a leitura
dos textos da melhor forma possível e,
portanto, precisa se dedicar bastante
nos ensaios (na escola e em casa).
4º BIMESTRE
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• Para decidir o nome, é preciso se basear no tema e na forma de organização
do evento. Por exemplo, escolher dois
autores e ler vários textos de cada um, ou
ter vários autores e um (ou dois) texto(s)
de cada um, ou, ainda, fazer um encontro temático. Nesses casos, algumas
sugestões de nome são: Cordel com a
corda toda, Mundo cordel, Brasil cordel,

Nas cordas do cordel de Zé da Luz e De
cordel em cordel – a vida e a obra de
J. Borges.
Tomadas as decisões, será necessário
confeccionar os convites para o evento.
Chame a professora, ou o professor,
de Arte para fazer um trabalho com os
alunos sobre a xilogravura, que poderá
ser usada na produção.

Na internet há muito material para ser
explorado com os alunos, especialmente
sobre o trabalho de J. Borges. É interessante que eles produzam xilogravuras
para compor o cenário do sarau, que
pode ser formado por bancas ou varais
para expor os cordéis. Organize os alunos
e distribua as tarefas, definindo com eles
os responsáveis por cada atividade.

ETAPA 4 – Seleção dos cordéis e
preparação da leitura
Esta etapa tem por finalidades:
• Ampliar critérios de apreciação e de
seleção de cordéis e autores.
• Ler os textos em voz alta, interpretando-os adequadamente.
• Ampliar a fluência leitora de cada aluno.
É necessário definir um número limitado de cordéis para ser lidos, visto que o
evento não deve se tornar cansativo para
a audiência. Não serão todos os alunos

que participarão dessa vez. Selecione
sempre os com maior dificuldade de
leitura, pois no processo de preparação da apresentação, ao ler e ensaiar
repetidas vezes os textos, eles vão ganhando autonomia leitora e melhorando
a compreensão dos textos.
Os demais devem auxiliar na organização. Aqueles que já leem com fluência
ajudarão no preparo dos colegas, lendo
em parceria com eles e com base nas
orientações, modelizando uma entona-

ção, dando determinada ênfase em um
trecho etc.
Nada impede que mais de um sarau
seja realizado, o que dará espaço para a
participação de mais estudantes. Dependendo da complexidade e da extensão
do cordel, ele pode ser lido por mais de
um aluno. Outra possibilidade para quem
tem muita dificuldade de leitura ou timidez
é formar uma dupla e, assim, com um
colega ao lado, sentir-se mais seguro
para realizar a tarefa.

como a qualidade do texto, a temática
em questão, as possibilidades de leitura
e as necessidades de aprendizagem
dos alunos.
Os grupos deverão ler os cordéis para
selecionar quais gostariam de apresentar
no sarau, sempre levando em conta o
público a que se destinará o encontro.
Esse é um momento de apreciação e
compreensão dos textos, mesmo que
seja uma primeira aproximação.
Conforme os grupos forem fazendo
a seleção, peça que justifiquem as es-

colhas, deixando claro quais foram os
critérios. Esse é um valioso momento
para socializar e ampliar esses critérios,
que podem estar relacionados não somente à temática mas também à beleza
e à organização do texto, ao tipo de rima
e à forma como é apresentado, entre
outros. Incentive-os a ler em voz alta na
roda, o que já servirá como um primeiro
ensaio para o sarau.
Lembre-se de que o número final de
textos não deverá ser grande. Oito a
dez é o ideal.
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4A Escolha dos cordéis
Organize trios, distribuindo os alunos
que já leem com fluência com os que
ainda não leem. Para a realização da
atividade, selecione material de literatura
de cordel no acervo da escola e entre o
material que você e os alunos reuniram,
incluindo os textos lidos nesta sequência
didática.
Considere os combinados da etapa
anterior – se o sarau será temático, se
vai explorar a obra de um ou mais autores etc. É importante observar aspectos
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4B Estudo do texto (em grupos)
Selecione vídeos e áudios, leia textos
e dê exemplos de leitura em voz alta
de cordéis, considerando que alguns
podem ser cantados. Há muito material
disponível na internet. No YouTube, você

encontra cordéis recitados por Rolando
Boldrin, por exemplo. Oriente os alunos a
observar as leituras, conversando sobre
os aspectos apontados. Caso tenha algum cordelista na comunidade, convide-o
para realizar a leitura para os alunos e

dar dicas de como devem fazê-lo.
Organize os apontamentos da turma
num cartaz, que deverá ficar disponível
para todos. Explique que esses procedimentos devem ser estudados e considerados nos ensaios.

e os outros dois, além de monitores no
preparo da leitura, deverão ficar responsáveis por apresentar o autor ou a

obra, podendo, também, ler em conjunto, dependendo da extensão do cordel
escolhido.
Nesse momento, os grupos irão retomar a leitura do texto, estudando-o
para compreendê-lo. É fundamental a
compreensão do texto pelos alunos: se
o autor está criticando e o quê; como e
por que está criticando; se usa humor
ou é mais sério; se a temática é triste,
entre outros. Enfim, a compreensão do
texto é condição para que os alunos
ajustem a leitura em voz alta e façam
as adequações necessárias.
Circule pela sala acompanhando esse
trabalho. Oriente os alunos a fazer marcações no texto, como grifar ou usar
caneta marca-texto para destacar um
trecho que consideram mais difícil, repetido ou que precisa ser lido mais rápido,
entre outros.
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Nos grupos, será preciso definir o
papel de cada um: o aluno com maior
dificuldade leitora será o leitor no sarau
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A atividade de ler e se preparar para ler
deve ser realizada por todos os alunos.
No sarau, apenas alguns farão a leitura,
mas é importante que todos se preparem,
pois o objetivo é ampliar a fluência leitora.
4º BIMESTRE
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4C Preparação da leitura
Nos grupos, os alunos terão de estudar o texto, analisar a leitura em voz alta
do colega, dar sugestões e decidir como
será a apresentação. Nesse momento,
é fundamental acompanhar o trabalho
nos grupos, orientando-os em relação à
leitura em voz alta, dando informações
sobre o cordel e como pode ser lido,
dando sugestões para a apresentação,
especialmente aos grupos com alunos
com menor grau de autonomia.

pág. 43

Considerando o desempenho da
turma, é importante criar momentos
de estudo da leitura em voz alta em
que os alunos leiam e comentem so-

bre ajustes necessários de acordo
com a audiência. Incentive-os a realizar esses estudos em casa com a ajuda de um adulto.
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4D Ensaio em grupos – filmagem
A sugestão é que os alunos gravem
a leitura para que possam estudar, ouvir e realizar ajustes, caso necessário.
Outra possibilidade de ensaio é promover trocas parciais de apresentação
entre os grupos para que observem a
leitura, o timbre da voz, a entonação e
se a forma como o cordel está sendo
lido garante a compreensão do ouvinte.

Nesse momento, retome o cartaz com
as anotações feitas na atividade 4B.
Problemas de falta de entendimento de uma palavra ou expressão
geralmente comprometem a leitura.
Portanto, ao longo dos ensaios, você
precisará apoiar os trios para garantir
a compreensão dos textos.
Importante: será necessário preparar a apresentação das leituras esco-

lhendo com a turma um ou dois apresentadores. Um texto de apresentação
deverá ser elaborado pelo grupo de
alunos que não irá ler os cordéis no sarau. O ideal é que se baseie no conhecimento a respeito dos textos selecionados e introduza o nome dos autores
e as respectivas biografias e obras (a ficha preenchida na atividade 4B poderá
ajudar nesse item). Além disso, deverá
apresentar o nome dos alunos leitores.
É interessante mostrar também, nessa
introdução, alguns aspectos curiosos
sobre os cordéis.

Luan
EM do Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro
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4E Ensaio final
Os alunos realizarão a leitura para os
próprios colegas, que vão avaliar a performance. Organize a turma, o local e os
equipamentos de som (microfone e músicas, entre outros) para esse momento.
Incentive os alunos a analisar e comentar o desempenho do colega para que
todos possam se preparar. A classe deverá, então, discutir e realizar os ajustes
finais na leitura para o grande dia.
Anote o tempo de cada apresentação e
de todo o ensaio. Isso ajudará a organizar,
ou reorganizar, a apresentação.
Ao final, realize uma roda de conversa
que avalie as apresentações de forma
construtiva, dando sugestões para o
aprimoramento das leituras, considerando os espectadores.

ETAPA 5 – Realização do sarau
de cordel e avaliação

Esta etapa tem por finalidade:
• Realizar o sarau e avaliar o trabalho
realizado.
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5B Avaliação do trabalho
Para orientar a reflexão da turma, proponha questões como:
• Você colaborou nos momentos de
trabalho coletivo e em grupo? Como?
• O que foi mais difícil e mais fácil
nesse trabalho? Dê exemplos.
• Você acha que o público gostou do
sarau realizado?
• Ficou satisfeito com as tarefas destinadas a você? De que mais gostou?

• De tudo o que era necessário para
realizar uma boa apresentação, o
que você fez melhor e o que precisa
melhorar?
Durante a sequência, observe e registre
o desempenho dos alunos em relação à
ampliação da fluência leitora. Acompanhe o
trabalho nos grupos avaliando o que estão
aprendendo e o que ainda precisa ser ensinado, em especial aos alunos com menor
fluência. Alguns aspectos a observar:

5A Leitura no sarau
Antes do sarau, os alunos poderão
realizar uma última leitura para toda a
turma avaliar se está tudo bem. Além
disso, verifique se os preparativos para o
evento estão organizados como o combinado. A fim de evitar dificuldades de
leitura, providencie cópia dos textos com
letra grande para os alunos.

• Usa procedimentos como grifar/destacar
trechos no texto para apoiar a leitura.
• Compartilha com os colegas impressões
sobre os textos lidos.
• Estabelece relações entre as leituras.
• Identifica nos textos semelhanças e diferenças em relação ao conteúdo temático
e às características do gênero.
• Relaciona o texto às informações sobre
o autor.
• Localiza informações no texto.
• Realiza antecipações e inferências durante a leitura.
• Amplia critérios de apreciação.
• Adequa a leitura em voz alta com base
nas “pistas” fornecidas pelo texto.
4º BIMESTRE
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análise e reflexão sobre a língua
pág. 45

• Construam e coloquem em uso as
questões ortográficas estudadas, bem
como diferentes procedimentos para
buscar a grafia das palavras.

tempo estimado
• Oito aulas.

introdução

com este bloco,
espera-se que os alunos

• Identifiquem a existência de variedades
linguísticas, relacionando-as à situação
comunicativa e reconhecendo a importância de valorizá-las.
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• Familiarizem-se com recursos da linguagem escrita, como a concordância
verbal e o uso de adjetivos para caracterizar personagem e cenários.

Como já apontado, este bloco de atividades dá suporte ao trabalho de leitura
e produção de textos. Aqui estão propostas situações de análise e reflexão
sobre a língua envolvendo novos conteúdos e retomando alguns trabalhados
nos bimestres anteriores.
Nas atividades de ortografia estão
os usos do porquê, a regularidade do U
final em verbos da terceira pessoa do
singular do passado (perfeito do indicativo) e a questão do mal e do mau. A ideia
é fazer com que os alunos reflitam sobre o uso de determinadas convenções,
com breves sistematizações, ainda que
provisórias, e não apenas levá-los a decorar definições. É importante que eles
continuem registrando as conclusões
das discussões no caderno para que
possam consultá-las sempre que necessário. Oriente-os a recorrer a esses
registros, esclarecendo as dúvidas que
surgirem.

ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA - CADERNO DO PROFESSOR

Apesar de muitos acreditarem que
no Brasil fala-se uma só língua, isso não
é verdade. Há cerca de 180 línguas diferentes usadas pelos diversos povos
indígenas, além daquelas praticadas por
comunidades de imigrantes, como coreanos, bolivianos, japoneses, italianos etc.
Além disso, é importante esclarecer que
as línguas se modificam constantemente
pelo simples fato de serem faladas em
vários lugares. Não reconhecer a existência de variedades presentes na língua
portuguesa e ensinar apenas uma delas,
aquela considerada de maior prestígio,
pode ser considerada uma atitude de
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preconceito linguístico. A língua é um
fenômeno histórico, cultural e social que
se altera de acordo com a época, com
o lugar, com a situação de comunicação
e com os falantes.
Segundo escreve o linguista Marcos
Bagno no livro Preconceito linguístico: o
que é, como se faz (Editora Loyola, São
Paulo), “nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como
nem todas as pessoas falam a própria
língua de modo idêntico. Infelizmente, existe uma tendência (mais um preconceito!)
muito forte no ensino da língua de querer
obrigar o aluno a pronunciar “do jeito que

se escreve”, como se essa fosse a única
maneira “certa” de falar português.

quer saber mais?
• Livro Preconceito linguístico: o que é, como
se faz. São Paulo: Loyola, 1999, p. 52.
• Texto de Marcos Bagno, no site Escrevivência (https://goo.gl/Ft9zLl), acesso
em 30/7/2016

Variedade linguística
1 Neste caderno, o objetivo é continuar analisando e discutindo aspectos
da convenção da língua no contexto de
produção dos textos, já discutido nos
outros bimestres. As atividades propostas serão analisadas de acordo com a
pertinência do uso da língua em determinada situação de comunicação: uma
exposição oral; uma roda de conversa
sobre uma notícia lida; uma sessão de
leitura com familiares etc. O aluno deverá
ser orientado a avaliar a necessidade de
ajuste do discurso à situação comunicativa (lugar onde irá circular o discurso,
interlocutores, gênero etc.). A análise
não deve considerar como erros as variedades do português falado.
Neste bimestre, os alunos vão refletir mais sobre o tema. Nesse sentido,
você poderá retomar textos lidos nas
sequências anteriores para fazer com a
turma a análise das marcas linguísticas
do ponto de vista da variação linguística,
objeto de estudo no bimestre.
• Você acha que todas essas pessoas falam do mesmo modo? Por
quê? Não. As pessoas falam de jeitos
diferentes, dependendo da idade (criança
e idoso) e da situação (em reunião de
trabalho não se fala como em conversa
na praça). E, como já estudado, os povos
indígenas também têm línguas diferentes,
como a patxohã, do povo pataxó.
4º BIMESTRE
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Nessa questão, o importante é que
os alunos identifiquem que as pessoas
falam de jeitos diferentes por vários
motivos, a depender da situação comunicativa, e que não há jeito certo ou
errado de falar.
• O que você acha que pode ter de
igual e de diferente na fala delas?
Um idoso pode usar expressões antigas,
que algumas vezes não entendemos,
um jovem usa expressões que um idoso
pode não compreender. De igual, é que
todos estão falando a língua portuguesa.
Essa questão abre espaço para que
os alunos estabeleçam relações de se-

melhanças e diferenças, com o intuito de
retomar o que discutiram anteriormente,
em especial o fato de que essas variações não significam que as pessoas
estão falando certo ou errado.
Agora, pense em como você fala.
• Você sempre falou dessa maneira?
Dê um exemplo. É importante que os
alunos reconheçam que não. Aqui, eles
podem dar exemplos de como falavam
quando eram bebê.
• Você fala sempre do mesmo jeito
quando conversa com um colega,
com os pais, com os professores,
quando está assistindo a um jogo

de futebol ou apresenta o mural de
curiosidades sobre os povos indígenas aos colegas? Por que acha que
isso acontece? Porque cada situação
é específica e as pessoas com quem
se conversa são diferentes.
Nessa roda, a conversa deve girar em
torno da variedade linguística, deixando
claro que não existe um jeito certo. O
texto de introdução, disponível apenas
no Caderno do professor, irá ajudá-lo a
mediar essa conversa. Releia-o, faça
anotações e converse sobre essas
questões com outros professores de
4º e 5º anos.

págs. 46 e 47

O primeiro bilhete foi escrito para Tica, que pode ser a namorada, a filha, a
amiga, enfim, alguém muito próximo (o coração é uma pista), e colado na porta
da geladeira. O segundo, para os moradores do prédio e foi colocado dentro do
elevador, onde todos passam.

Sim. Nos dois aparece a mesma informação: a falta de energia elétrica.

Sim. A seleção das palavras, o jeito de se referir ao interlocutor (por um apelido e por
“senhores”), o texto mais ou menos completo – no segundo tem de dizer o motivo da
suspensão da energia elétrica; no primeiro, não. Um tem data e é mais formal (senhores);
no outro, há a presença de abreviações (Hj). As diferenças ocorrem devido à situação
de comunicação e à intimidade entre as pessoas (quem escreve e para quem escreve).
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2 Planeje agrupamentos em duplas ou
trios, possibilitando que, no segundo
momento, os alunos compartilhem as
discussões. Essa atividade irá retomar
as discussões realizadas na roda de
conversa e sistematizá-las.

ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 47 e 48

3 As diferenças relacionam-se com o
gênero em questão: alguns são contos
populares da tradição oral e, portanto,
apresentam marcas da oralidade. Também têm a ver com a intenção, por parte
de quem escreve, de chamar a atenção
do leitor. Por exemplo, na história de
Chapeuzinho Vermelho, a intenção é
deixar o texto mais bonito, mais encantador; no cordel, o uso das marcas da
oralidade valoriza a forma como o caboclo fala.
Após as discussões, vale a pena pedir que os alunos anotem no caderno
algumas das questões analisadas. Por
exemplo: que ninguém fala a língua da
forma como escreve; e que há textos
que apresentam um registro escrito
mais próximo da língua falada ou mais
próximo da escrita, dependendo da intenção do autor e de toda a situação
comunicativa.

Ingrid Renata da Conceição
EM Jaime Vieira Lima
4º BIMESTRE
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pág. 48

Textos que apresentam um registro escrito mais
próximo da língua falada: trechos 1 e 3 . Textos
que apresentam um registro escrito mais próximo da língua escrita: trechos 2, 4 e 5.

pág. 49
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págs. 49 e 50

O que Robinson Crusoé fez

acordou

O que Crusoé usou para chegar
até o navio e o que encontrou lá

cordas

viu

cão

pensou

gatos

nadou

algibeiras

chegou

bolacha

verificou

jangada

encheu

arcas dos marinheiros

construiu

mantimentos

ligou

ferramentas

abarrotou

jangada

voltou
tornou

Substantivos e verbos
4 Os alunos precisam observar que,
de um lado, estão todas as ações de
Crusoé (verbos). Do outro, tudo o que
o aventureiro usou e encontrou – as
palavras, nesse caso, não representam
ações, mas nomes. Apoie a análise
dos alunos, ajudando-os a identificar a
função dessas palavras no texto, pois
poderão não dar conta dessa tarefa.
A proposta não é que os alunos saibam denominar gramaticalmente que
são substantivos, mas que observem
as diferenças entre as colunas e que
as palavras podem ser agrupadas. Além
disso, é uma oportunidade para recuperar o estudo realizado no bimestre
anterior sobre verbos, acrescentando
informações nas anotações.
Depois, oriente a tomada de notas no
caderno pessoal e no espaço reservado para o registro dessas descobertas.
Uma sugestão de como essa anotação
poderá ser feita:

construiu
levou

As palavras da primeira coluna indicam ações – tudo o que Crusoé fez; as palavras
da segunda coluna indicam nomes das coisas que ele usou para chegar até o
navio e das coisas que lá encontrou.

Data__/__/__
Analisamos que as palavras da
coluna da direita nomeiam seres e coisas em geral (cão, corda, bolacha) e podem variar: o
gato, os gatos; a bolacha, as
bolachas; o menino, a menina;
a formiga, a formiguinha. Todas elas são substantivos.

4º BIMESTRE
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foram
andou

encontrou

levava

disse

dá
deu

respondeu
foi

fez

Havia

resolveu

comer
bateu

Era

foram
andou
encontrou
levava
disse
dá
respondeu
deu
foi
fez
havia
resolveu
comer
era
bateu

Concordância verbal
5 Após a discussão em duplas, peça
que os alunos socializem as decisões,
comparando-as, anotando-as e verificando se dão sentido ao texto. Na tabela
sugerida, eles organizarão e sistematizarão as conclusões. Dada a complexidade da análise, é importante envolver
a classe toda. É preciso identificar que,
no texto, todos os elementos precisam
combinar e que, portanto, o verbo será
flexionado de acordo com esses outros
elementos: pessoa, número, tempo,
modo e voz.
Peça que os alunos retomem as anotações do caderno em relação a essa
questão e, caso necessário, acrescentem alguma informação. Essa atividade
poderá ser realizada em duas aulas.

Evelyn
EM João Pedro dos Santos
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Adjetivo
6 Nesta atividade, os alunos irão analisar o uso dos adjetivos, de forma que
comprendam a função deles no texto.
• Qual o papel dessas palavras no
texto? É importante que os alunos identifiquem que essas palavras qualificam
outra. Por exemplo, loiro e belo indicam
como era o jovem.
• Faria diferença se o mito fosse escrito sem essas palavras? Por quê?
Sim, faria diferença, porque, com essas
palavras, os personagens e os cenários
ficam caracterizados para o leitor. Elas
dão informações sobre como é aquele
personagem, como é aquele lugar, e
isso pode causar encantamento, suspense, medo e humor, entre outros.

índia
noites
lua
sonho
jovem
jovem

pág. 52
Oriente a tomada de nota no caderno pessoal, no espaço reservado para
o registro dessas descobertas. Uma
sugestão de como poderá fazer essa
anotação:
Data__/__/__
No dia seguinte à execução desta
tarefa de casa, converse sobre como
ficou o texto, possibilitando que os alunos discutam e analisem o sentido do
uso dessas palavras ou expressões.
Nas atividades sugeridas, a proposta
é chamar a atenção para o efeito do uso
de adjetivos como forma de qualificar
os substantivos. Discutam, também,

o trecho com ou sem os adjetivos e
com o uso de adjetivos antecedendo
ou sucedendo o substantivo. Muda o
sentido? Isso pode ser objeto de reflexão também nos momentos de revisão
processual e posterior, nas sequências
de produção de texto. Além disso, os
alunos podem fazer o mesmo em outros
textos já trabalhados.

Analisamos que as palavras
destacadas servem para qualificar e caracterizar ou indicar
um atributo a um personagem
ou a um lugar. Por exemplo:
bela lua, sonho estranho, belo
jovem e noite escura.

4º BIMESTRE
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Já aconteceu. As palavras destacadas ajudam a perceber isso pois estão no
passado.

Juntou, amarrou, mandou, esperou,
viu, armou, botou e acendeu.

Demorou, aguentou,
passou, olhou e assuntou.

Todas terminam com a letra U, elas estão no passado e são verbos.

Ortografia – Uso do L e U final
7 A proposta é que os estudantes observem as palavras destacadas, identificando o que têm em comum. Espera-se
que percebam que elas terminam com
a mesma letra, representam as ações
feitas por Malasarte e pela velha e estão
no passado.
Durante a discussão, circule entre as
duplas fazendo perguntas e instigando-as a observar as palavras, identificar o
que representam no texto e indicar em
que tempo estão. É possível que alguns
alunos identifiquem que são verbos.
A regularidade do U final será retomada no início do 5º ano, dando continuidade a essa discussão.

Karina Souza Santos
EM Jaime Vieira Lima
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8 A comparação proposta nesta atividade é para que os alunos observem
que os verbos, como os analisados aqui,
sempre terminam com U. Os erros de ortografia envolvendo palavras terminadas

em L e U podem ser amenizados quando
se sabe que os verbos conjugados na
terceira pessoa do singular, no passado
(pretérito perfeito do modo indicativo),
sempre serão grafados com U.

Por outro lado, é possível analisar que
vários nomes (substantivos) são grafados
com L final, como os exemplos desta
atividade. No entanto, não são todos (por
exemplo: chapéu, céu, mingau e outros
são escritos com U), de forma que, nesse
caso, não é possível generalizar.
Para dar continuidade ao trabalho
com ortografia em relação ao uso do L
e U no final, realize um ditado interativo
envolvendo essa questão ortográfica.

pág. 54

9 Nesta atividade, os alunos terão de
colocar em jogo algumas observações
já realizadas em relação a essa regularidade ortográfica.
Palavras a ser ditadas:
carrossel – cantou – pegou
adormeceu – milharal – faliu – azul
comeu – plantou – partiu
cristal – mel – apareceu – sumiu
Após as discussões, oriente os alunos
a tomar notas no caderno pessoal no
espaço reservado para a escrita das

descobertas. Registrar essas reflexões
vai ajudá-los a guardar a regularidade.
O registro pode ser feito conforme o
modelo a seguir.
Data__/__/__
Descobrimos que verbos no
passado, como cantou, acendeu, pegou e dormiu, sempre
serão escritos com U no final.

4º BIMESTRE
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Uso de mal e mau
10 Os alunos devem identificar que as
palavras têm a mesma pronúncia (o mesmo som), mas são escritas de forma
diferente – com L e com U. Podem inferir, também, que mau é uma qualidade
atribuída ao lobo (adjetivo), o contrário
de bom; e mal, nos exemplos, é o jeito
como Malasarte foi recebido e como o
Brasil está: o contrário de bem.
Após as discussões, organize com a

turma o registro a ser feito no caderno
de classe sobre o uso de mal e mau.
Data__/__/__
Descobrimos que sempre que
se tratar de uma palavra para
qualificar ou caracterizar um
personagem, ou seja, um adjetivo, será escrito com U – mau.

pág. 55

Na aula seguinte, socialize a atividade
realizada em casa pelos alunos. Coletivamente, analise os exemplos escritos
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verificando se a forma mal ou mau está
correta. Para tanto, recorra com a turma
ao registro das descobertas.

Karine
EM do Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro
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pág. 56

Por quê
Porque

Por que
Porque
porque

por que
Porque

Por quê
Porque

Usos do porquê
11 Nesta atividade, os alunos irão analisar o uso do porquê. Para preencher as
lacunas, é importante orientar as duplas
a buscar informações para realizar a escolha mais adequada.
4º BIMESTRE
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Aprender a ler e escrever é um valor
que a Rede Municipal de Educação de
Salvador assume e, por essa razão, é
um dos focos do investimento deste projeto. Sendo assim, foi decisão política
da Secretaria da Educação monitorar o
desenvolvimento dos alunos na aprendizagem do sistema alfabético de escrita.
Durante o ano, você realizou uma
avaliação processual composta de:
• Análise das escritas dos estudantes
produzidas ao longo das sequências
didáticas.
• Atividades de sistematização, feitas
no final das sequências a partir do segundo bimestre.
• Sondagem com base no ditado de
uma lista e uma frase.
Certamente, esse conjunto de informações foi norteador do planejamento
das propostas e intervenções que você
elaborou para que cada aluno avançasse na aprendizagem do sistema alfabético de escrita. Além disso, ajudou na
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definição dos agrupamentos para a realização das atividades em sala de aula.
A sondagem foi definida como o
instrumento que fornece dados para o
monitoramento institucional e, por isso,
desde o início do ano, foi realizada em
toda a rede seguindo o mesmo padrão.
Agora, no final deste período letivo, é
hora de retomá-la para o planejamento
do próximo ano.
A última sondagem deve ser realizada seguindo as mesmas orientações já
dadas. Com ela concluída, é hora de
comparar esses resultados com os da
primeira, que foi o marco zero. A expectativa é de que o mapa de acompanhamento revele que os alunos avançaram
no conhecimento do sistema alfabético
de escrita em relação a si mesmos e
ao grupo. Caso o mapa de acompanhamento não mostre avanço no aprendizado, é fundamental que você exponha
os fatores que contribuíram para esse
resultado.

A análise das sondagens e do mapa
de acompanhamento e as sugestões
para a continuidade do trabalho devem
ser feitas por você, junto com a coordenação pedagógica. Organize esses documentos em uma pasta ou envelope
individual para dar à professora, ou ao
professor, do próximo ano. Assim, ela,
ou ele, poderá utilizar os dados como
base para a continuidade do trabalho
pedagógico, até que a criança alcance
a escrita alfabética.
PALAVRAS PARA A
SONDAGEM FINAL
LISTA
PELOURINHO
CABULA
ONDINA
BONFIM
COUTOS
FRASE PARA A SONDAGEM FINAL
A PRAIA DE ONDINA É BONITA.

