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Chegamos ao quarto bimestre e
você está recebendo duas sequências
didáticas para trabalhar com os alunos.
Lendo com os outros – crônicas tem a
finalidade de apresentar a eles mais um
gênero literário, ampliando o conhecimento que possuem sobre gêneros
que circulam no jornal. Além da leitura
colaborativa, estão propostas atividades de leitura em grupos e duplas, de
modo a ampliar a autonomia leitora dos
estudantes. Ao final da sequência, eles
farão uma atividade de leitura que envolverá colegas de outras salas.
A outra sequência, como já vem
acontecendo nos bimestres anteriores,
enfoca a produção de textos, desta vez
no gênero romance de cavalaria, com
a obra Rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda. O desafio para a turma
é uma produção de autoria intitulada O
capítulo que faltava, cujo processo envolve planejamento, produção e revisão
de textos.
Além disso, nas páginas finais do
Caderno do aluno há o bloco Análise
e reflexão sobre a língua. Neste bi-

3ª-feira

mestre, ele prioriza o tema variedade
linguística, com um duplo objetivo: pensar sobre as diferenças do português
falado no Brasil e trazer parte da história de Carolina de Jesus, uma das mais
conceituadas escritoras brasileiras –
além de fazer uma menção ao Dia da
Consciência Negra, que se comemora
em novembro.
Também está contemplado o trabalho de ortografia, envolvendo novas
regularidades, e uma breve discussão
sobre tonicidade da sílaba e acentuação. Dois conteúdos importantes já
enfocados são retomados: pronomes,
ligados aos textos lidos, e pontuação,
relacionada aos gêneros em estudo. A
sugestão de leitura em voz alta é uma
das obras do romance do rei Artur.
É fundamental que, ao longo do
bimestre (em vez de você sempre explicar as tarefas), os estudantes sejam incentivados a ler os enunciados,
compartilhando o que compreenderam
sobre o que realizar. Assim, eles têm
mais um momento de leitura em favor
da compreensão do texto.

4ª-feira

5ª-feira

6ª-feira

Leitura em voz alta
pelo professor
de texto literário

Rei Artur e o capítulo
que faltava

Leitura em voz alta
pelo professor
de texto literário
(Rei Artur e o capítulo
que faltava)

Leitura em voz alta
pelo professor de
texto jornalístico ou de
divulgação científica

Rei Artur e o capítulo
que faltava

Lendo com os outros –
crônicas

Análise e reflexão
sobre a língua

Lendo com os outros –
crônicas
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rei artur e o capítulo que faltava
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ros com base em feitos, exclusividade
e particularidade.
• Utilizem procedimentos de escrita
de textos, como planejar, escrever e
revisar – para compor um capítulo do
romance.
• Planejem, coletivamente, o texto a ser
produzido, considerando a sequência
dos acontecimentos, as características
do contexto da obra, o tipo de herói e
a presença constante do maravilhoso.
• Produzam, coletivamente e em parceria, episódios da obra, apoiados no
planejamento do conteúdo temático,
sempre realizado coletivamente.
• Revisem os textos, coletivamente e
em parceria, relendo-os enquanto escrevem, para controlar a progressão
temática e a organização textual, considerando o planejamento.
• Revisem os textos, depois de finalizada a primeira versão, considerando
tanto aspectos ligados ao gênero (tipo
de herói, elementos que compõem o
mundo da cavalaria e outros) quanto
ligados ao texto (pontuação e articuladores temporais), além dos aspectos
gramaticais, como a ortografia.
• Planejem e realizem uma sessão de
leitura dos contos produzidos, considerando a situação comunicativa definida.

tempo estimado
com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Aproximem-se do contexto de produção do romance de cavalaria, compreendendo o tempo e o espaço da
obra.
• Leiam e compreendam os textos,
identificando as principais caracterís-

• 16 aulas.
ticas do gênero: mundo maravilhoso,
presença do inesperado como esperado, acaso, busca da aventura para
ganhar honra e prestígio.
• Analisem os contos, identifiquem o
herói do romance de cavalaria comparando-o com o herói da aventura e reconheçam o papel da honra dos cavalei-

produto final

• Sessão de leitura para pais e familiares dos alunos, que pode ser também
um dia de autógrafos.

introdução

No primeiro semestre, os alunos tiveram oportunidade de desenvolver e am4º BIMESTRE
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pliar a capacidade de produzir, em atividades de reescrita de textos conhecidos.
Agora o desafio é produzir contos de
autoria com base na leitura e no estudo
de um clássico romance de cavalaria: Rei
Artur e os cavaleiros da Távola Redonda.
Produzir um texto de autoria requer a
mobilização de capacidades de criação
de conteúdo temático. Para tanto, os estudantes devem compreender o contexto
de produção e os principais elementos
da narrativa de cavalaria para respeitar
as características do gênero. Considerando a complexidade da criação de
conteúdo temático articulado a uma obra
preexistente, como é o caso aqui, a atividade de planejamento da produção será
toda orientada com apoio.
A escolha do conto de cavalaria é uma
progressão nos estudos sobre a língua e
a linguagem, visto que nesse momento
a turma será convidada a ler uma obra
em capítulos ou um fragmento de um
romance para produzir mais um capítulo
com um episódio vivido pelo herói. Além
disso, considerando-se que se trata de
uma obra-prima da literatura mundial,
com grande apelo entre os jovens, tanto pelo aspecto da aventura quanto pelo
lado romântico, realizar a sequência didática representa um ritual de passagem
da literatura infantil dos anos iniciais para
outra, de maior fôlego, constituída num
contexto distante e diverso que preserva
a beleza da linguagem e possibilita ao leitor estabelecer relações entre os diferentes mundos presentes na história.
Como o trabalho será realizado coletivamente na maior parte do tempo, a
interação favorecerá os alunos que ainda
apresentam dificuldades de escrita e de
compreensão leitora. Daí a importância
de organizar grupos ou duplas heterogêneas de modo que, nas situações de
produção de texto, todos possam participar do processo de criação tendo como
apoio tanto os colegas quanto o recurso
de ditar o texto.
Como você já sabe, o trabalho com
literatura na escola cumpre um importante papel na formação de leitores desejosos de conhecer personagens e lugares

8
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distantes da realidade, para desenvolver
valores ligados à apreciação ética e estética. O papel que essa formação exerce
nos estudantes não se relaciona com um
manual de boa conduta e preceitos morais. Entrar em contato com essas obras
alimenta a necessidade humana de ficção e fantasia, já que a literatura é uma
das formas mais ricas de promover esse
contato. Assim, conhecer e apreciar as
mais diversas histórias e seus personagens e se encantar com elas resultará
em vantagens à formação ética e moral
dos jovens, que sabem discernir entre o
que é a realidade e o que é a literatura.

algumas informações sobre
o gênero a ser estudado
O romance de cavalaria – conhecido universalmente, recontado para
crianças e adultos em forma de livro,
filme e peça de teatro – situa-se num
tempo-espaço distante, no mundo do
feudalismo em que, além dos feudos,
havia terras fortificadas cujos senhores
travavam guerras para manter domínios. Um tempo-espaço, aliás, bastante
próximo do que se lê nos romances de
aventura.
Nas palavras do filósofo e pensador
russo Mikhail Bakhtin (1895-1975), é
como se fosse um segundo tempo das
aventuras do tipo grego. É possível observar que o tempo se divide em uma
série de fragmentos em que o cavaleiro
se lança num mundo estrangeiro, variado
e abstrato. Vive um jogo de distâncias
e de proximidades em que o encadeamento dos acontecimentos e a superação dos obstáculos se dão graças à sua
coragem, mas também à presença do
elemento maravilhoso, fantástico. E essa
é a grande diferença em relação ao romance de aventura. O personagem mais
famoso desse gênero é Robson Crusoé,
que vence os obstáculos com a ajuda
exclusiva da inteligência, sempre com
o objetivo de sair dos infortúnios que o
levaram a viver a aventura.
Já o herói da cavalaria conta, o tempo

todo, com a intervenção dos deuses e
do destino, num rompimento repentino
com o real. É essa a condição normal
desse mundo maravilhoso em que vive,
que não está circunscrito às divisas de
um país, não há pátria: o herói e o mundo onde ele atua constituem um único
bloco, sem o caráter nacional (ele está
sempre no estrangeiro).
Apesar de ser aventureiro, o cavaleiro é desinteressado, não procurou a
aventura, mas parte para vivê-la porque
precisa se tornar famoso e continuar
sendo respeitado. Nessa busca, não
tenta restabelecer a ordem normal, voltar ao antigo mundo real. Ele vive no
mundo maravilhoso; maravilhosa é sua
origem: já nasce como herói, assim
como maravilhosas continuam sendo a
infância, a juventude e a natureza física
dele. Os heróis dos romances de cavalaria têm vida própria, distinta. Em nada
se parecem uns com os outros. São fechados em si mesmos, têm como meta
vencer a batalha para glorificar-se, validar sua honra e ser dignos de um amor.
Mas a glorificação da honra é sempre
preponderante.
Nessas situações, a fidelidade ao
código de obrigação do cavaleiro é a
grande condição para agir e tomar decisões na disputa entre o bem e o mal,
elemento que exerce papel organizador
da ação dos acontecimentos.
No livro O rei Artur e os cavaleiros
da Távola Redonda, a história se desenvolve num tempo em que o rei Uther
Pendragon governava toda a Inglaterra,
num regime produtivo feudal em que a
posse da terra definia o dominante e o
dominado.
Para compreender a história, é importante que os alunos conheçam alguns personagens:
• Mago Merlin Grande mestre, o sábio
dos sábios, que conhece os mistérios do
céu e da terra, da vida e da morte, dos
homens e dos deuses. É considerado
feiticeiro por alguns e santo por outros.
Capaz de profetizar inclusive a própria
morte, Merlin aparece sob várias formas
e é o grande protetor do rei Artur.
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• Rei Artur Personagem lendário e rei
de Gales (o equivalente ao atual rei, ou
rainha, da Inglaterra), que seguindo os
conselhos do feiticeiro Merlin institui
uma ordem de cavalaria chamada Távola Redonda, porque seus cavaleiros
se colocavam em volta de uma mesa
(távola) com esse formato, justamente
para mostrar que todos eram iguais.
• Távola Redonda Imensa mesa que
se encontrava em poder de Guinevere,
que a tinha recebido do rei Uther Pendragon – pai de Artur. Em volta dela,
os cavaleiros reuniam-se para planejar
aventuras e comemorar feitos.
• Espada Excalibur Espada encantada que dava poderes especiais ao rei
Artur – o único cavaleiro capaz de retirá-la da grande pedra quadrada em que
havia sido encravada pelo mago Merlin.
Nela, lia-se, em letras de ouro, a seguinte inscrição: “Aquele que conseguir
retirar esta espada desta pedra e da
bigorna é o legítimo rei da Inglaterra”.
• Santo Graal Cálice mágico resplandecente, que tinha o poder de trazer
alimentos a todos os cavaleiros da Távola Redonda.
• Cadeira perigosa Destinada a um
único cavaleiro, sendo que outro que
nela se sentasse seria destruído.
Esses dois últimos elementos não
serão objeto de trabalho, mas foram citados para que você se aproprie do conjunto da obra e possa mediar a leitura do
texto completo para os alunos.
Há muitas versões sobre o lendário
personagem (que teria, de fato, sido
um rei muito dedicado a lutar por seu
reino). Os primeiros registros dessa
história datam do século VI a.C. Em
1998, no lugar onde acredita-se que os
eventos ocorreram, foi encontrado um
pedaço de ardósia com uma inscrição
em latim: “Artognou, pai de um descendente de Coll, mandou construir isto”.
Artognou é a forma latina do nome
celta Arthnou, ou Artur. Estudiosos afirmam que a obra Le morte d’Arthur, do
inglês Thomas Malory, publicada em
1485, deu à história do rei Artur e dos
cavaleiros da Távola Redonda o forma-

to como conhecemos hoje.
Para esta sequência didática, foram
selecionados trechos da obra de Thomas Malory (nascido entre 1405 e 1408

e morto em 1471), traduzida e adaptada
por Ana Maria Machado e publicada pela
Editora Scipione, e outros da enciclopédia Tesouro da Juventude.

quadro de organização da sequência
Etapas

Atividades

Levantamento dos
conhecimentos
prévios dos alunos
sobre conto de
cavalaria (contexto
de produção)

1A Leitura pela professora, ou pelo professor, do
texto O mundo na época do rei Artur e roda de
conversa sobre o que os alunos já sabem a respeito
do contexto de produção do romance.
1B Leitura colaborativa do capítulo 1 do romance
(O mago Merlin).
1C Apresentação das etapas da sequência.

2

Análise dos primeiros
elementos que
compõem o romance
de cavalaria

2A Leitura colaborativa do capítulo 2 (Artur retira
a espada da pedra), com análise dos elementos
que compõem o romance até o momento.
2B Leitura do capítulo 3 (Artur sobe ao trono e reina
com valores humanitários).
2C Leitura do capítulo 4 (A Távola Redonda), com nova
análise dos elementos e personagens lendários que
compõem a história.
2D Comparando dois heróis aventureiros.

3

Análise da linguagem
e de alguns dos
recursos utilizados
nos textos

3A Leitura e análise da linguagem própria do romance
de cavalaria.
3B Análise de recurso literário e substituição de
alguns elementos por sinônimos.
3C Análise de recursos linguísticos.

4

Planejamento
e produção coletiva
de um capítulo
para a obra

4A Leitura colaborativa de parte do capítulo 5
(O Cavaleiro da Fonte) e planejamento do conteúdo
do texto a ser produzido.
4B Levantamento dos acontecimentos na ordem
em que aparecerão no capítulo, como parte do
planejamento.
4C Textualização oral, com base na parte inicial e no
planejamento do texto.
4D Produção do conto com revisão processual, com
base no planejamento.
4E Revisão coletiva posterior.

5

Planejamento e
produção de um
capítulo, em duplas

5A Planejamento coletivo do capítulo 6, a ser
produzido em duplas, com revisão processual e final.
5B Produção e revisão do capítulo em duplas.
5C Revisão do texto em duplas.

6

Sessão de leitura dos
capítulos produzidos
e avaliação

6A Roda de leitura para compartilhar os textos
produzidos.
6B Avaliação do trabalho.

1
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ETAPA 1 – Levantamento dos
conhecimentos prévios dos alunos
sobre conto de cavalaria (contexto
de produção)
Esta etapa tem por finalidade:
• Ativar os conhecimentos prévios dos
jovens sobre o romance de cavalaria.

• Apresentar o herói e o contexto maravilhoso que o envolve desde o nascimento.
• Familiarizar os alunos com o contexto
de produção em que o gênero romance
de cavalaria foi criado.
• Apresentar as etapas do trabalho a ser
realizado nesta sequência didática.

pág. 7

1A Leitura pela professora, ou
pelo professor, do texto O mundo
na época do rei Artur e roda de
conversa sobre o que os alunos já
sabem a respeito do contexto de
produção do romance
Com base nas perguntas iniciais, é
possível que os alunos comentem que
se trata de um tempo distante em que
havia fadas e magos. Ouça o que eles

10
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têm a dizer e faça anotações para retomar após a leitura do quadro. Caso a
turma não tenha nenhuma informação,
não é um problema, pois o texto vai ajudar. O que importa é que você leve isso
em conta na condução da atividade.
A ideia não é aprofundar-se em conteúdos de história, mas contextualizar
a obra – para compreender a linguagem e o conteúdo dela.

REI ARTUR E O CAPÍTULO QUE FALTAVA - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 7 e 8

4º BIMESTRE
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págs. 8 e 9

Avalon Ilha lendária encantada, em que
Excalibur, a espada do rei Artur, tinha
sido forjada e para onde o próprio rei
voltou vitorioso, depois de sua última
batalha, para ser curado de um ferimento mortal.
Em algumas versões da história,
Avalon é regida por Morgana, uma sacerdotisa rodeada de nove donzelas
que são as responsáveis pela cura de
Artur, deitado numa cama de ouro. Em
outras versões, Morgana é descrita
como meia-irmã do rei.

1B Leitura colaborativa do capítulo 1
do romance (O mago Merlin)

12
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págs. 9 e 10

Primeira parada
Interrompa a leitura e faça as seguintes
perguntas aos alunos:
• Por que Merlin fez esse pedido?
• Por que ele quer educar o menino?

Sir Título dado a cavaleiro, a figuras
notáveis da Antiguidade, a lordes etc.,
nos países de língua inglesa. É, também, um tratamento formal ou respeitoso dispensado a homens.
4º BIMESTRE
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pág. 10

quer saber mais?

Promova uma conversa com base
nas questões apontadas, de maneira
que os alunos coloquem em jogo a capacidade de ativar conhecimentos prévios
sobre o romance. Isso pode acontecer
em relação aos filmes vistos, a outros
contos de aventura de cavalaria ou mesmo à história do rei Artur, que pode já
ser do conhecimento de alguns.
Anote o que disserem e, quando ler
os textos, retome as antecipações feitas
e comente se elas se confirmaram ou
não. Terminada a leitura, questione os

estudantes:
• Por que Artur precisou ser levado para longe do castelo e de seus
pais? Espera-se que eles prevejam que
Artur nasceu predestinado a ser um
grande rei e que, ao afastá-lo, Merlin
pretende evitar que os inimigos do rei
façam mal à criança.
Proponha ainda que os alunos utilizem procedimentos de leitura para estudo, como grifar informações e fazer
anotações (temas já estudados no primeiro bimestre).

pág. 11

1C Apresentação das etapas da
sequência
Considere o tempo reservado para
o trabalho e organize um cartaz para
que os estudantes acompanhem as
etapas e contribuam para o cumprimento dos prazos determinados. Ao
final do 5º ano, é importante que eles
sejam capazes também de gerenciar o
tempo das produções.
Caso considere pertinente, a finali-

14
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zação da sequência pode ser com produção coletiva ou individual. A sugestão de fazer em dupla, portanto, pode
ser adaptada por você de acordo com
o que for possível para a turma.
O objetivo é que os alunos tenham
as melhores condições para produzir o
texto. Após a produção coletiva, utilize
esse critério para decidir se o texto seguinte será feito no coletivo, em duplas
ou individualmente.

• Mais sobre a Idade
Média nos filmes O
nome da rosa (dirigido por Jean-Jacques Annaud) e O incrível exército de
Brancaleone (dirigido por Mario Monicelli), ambos para você, e Valente (animação da Disney), para os estudantes.

REI ARTUR E O CAPÍTULO QUE FALTAVA - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 11 e 12

ETAPA 2 – Análise dos primeiros
elementos que compõem o
romance de cavalaria
Esta etapa tem como finalidades:
• Apresentar alguns capítulos do romance para familiarizar os alunos com
a linguagem própria do romance e com
o contexto da obra, em que há elementos maravilhosos, magia e ideais de
honra e igualdade entre os cavaleiros.
• Caracterizar o herói da aventura de
cavalaria.

2A Leitura colaborativa do capítulo
2 (Artur retira a espada da pedra),
com análise dos elementos
que compõem o romance até o
momento.
Liteira Cadeirinha portátil e coberta,
sustentada por dois varais compridos
e conduzida por dois animais ou escravos, um na traseira e outro na frente.
Era muito usada na época do Brasil
Colônia. A palavra liteira vem do latim
lectarius.

Primeira parada
• O que Merlin quis dizer com “Deixar que se cumpra a vontade de
Deus”?
• O que pode acontecer?

Segunda parada
• O que terá de extraordinário nessa pedra?
• O que a pedra tem a ver com a
história do rei Artur?
Vamos continuar lendo para saber.
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págs. 12 e 13
Justa Torneio medieval, é o nome popular dado às competições de cavalaria ou pelejas por diversão da Idade
Média e do Renascimento. Os arautos
e os reis de armas eram os responsáveis pela divulgação do torneio.
Dado o sinal de partida ao som de
instrumentos, para marcar a animação
(fanfarra), eram apresentados os cavaleiros nas listas com um grande séquito. Várias eram as modalidades disputadas, sendo a justa a mais famosa.

Terceira parada
• Nesta última parte, o autor nos
dá uma pista de que Artur será reconduzido a seu destino, deixando
de viver com sir Ector. Que pista é
essa?

Quarta parada
• Conseguirá Artur o trono? Por
quê?
Vamos descobrir se vocês estão
certos terminando a leitura.
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Elemento/personagem

Destino/finalidade no texto

Mago Merlin

Proteger Artur e ajudá-lo nas batalhas.

Artur

Espada encantada (Excalibur)

Távola Redonda

Nesta leitura, busque conversar com
os alunos não somente sobre as ques-

Ser o rei da Inglaterra e lutar para
ganhar honra e proteger o povo.

Seu encanto ajuda Artur a vencer
todas as batalhas.
Imensa mesa redonda que se encontrava em
poder de Guinevere, que a tinha recebido do rei
Uther Pendragon, pai de Artur.

tões propostas. Se possível, retome
aspectos do contexto histórico da obra,

como o papel da Igreja na época e a
questão do destino e da predestinação.
As perguntas são simples porque o
objetivo é apenas a antecipação. Assim,
não é necessário que você abra uma
discussão em todas, pois elas funcionam apenas como elo entre uma parte e
outra do texto, ativando as capacidades
leitoras. A exceção é a penúltima questão: “Nesta última parte, o autor nos dá
uma pista de que Artur será reconduzido
a seu destino, deixando de viver com sir
Ector. Que pista é essa?” Espera-se que
os alunos compreendam que a informação de que Artur é filho adotivo, aliada
ao fato de que ele conseguiu retirar a espada da pedra, indica que ele não é filho
de Ector, mas do rei.
No texto, eles devem destacar trechos que se reportem aos elementos que
compõem a narrativa: a espada mágica,
o mago Merlin e o rei Artur, personagem
principal do romance. Outros elementos
serão inseridos no quadro à medida que
forem aparecendo nos capítulos.

pág. 14

Gauleses Populações celtas que viviam na Gália, território que hoje corresponde a França, Bélgica e parte da
Itália.

2B Leitura do capítulo 3 (Artur
sobe ao trono e reina com valores
humanitários)
4º BIMESTRE
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Ao final da leitura, pergunte:
• Você já ouviu falar em dote de
casamento? Explique e converse
sobre isso com seus colegas.

pág. 15

2C Leitura do capítulo 4 (A Távola
Redonda), com nova análise
dos elementos e personagens
lendários que compõem a história
A leitura deste capítulo não deve
apresentar dificuldades de compreensão entre os alunos. O trecho mais
complexo é o que explica o fim da instituição, pois o sentido da palavra fim
(aqui) é objetivo – no caso, o sentido
de igualdade presente entre os cavaleiros que se sentavam em volta de uma
mesa redonda, sem hierarquia.
Esse fato e outros na história do
rei, como andar só e não se identificar
para não expor sua autoridade, fizeram
do lendário Artur um dos personagens
mais populares da história.
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2D Comparando dois heróis
aventureiros

4º BIMESTRE
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págs. 16 e 17

Característica

Herói do
romance de
aventura

Resolve o problema com a ajuda de elementos
mágicos: magos, acontecimentos repentinos
e esforço pessoal.
Resolve o problema com a ajuda da coragem
e da inteligência, além do esforço pessoal.
Vive a aventura com a intenção de superar
a situação para restaurar a ordem natural
das coisas.

Herói do
romance de
cavalaria
X

X

X

Vive em função da aventura, com o objetivo
de alcançar honra, prestígio e reconhecimento,
tornando-se famoso.

X

O mundo do aventureiro é o mundo maravilhoso,
dos deuses, do acontecimento repentino.

X

O mundo do aventureiro é próximo do real.
É amplo, dividido por oceanos e continentes.
Não há soluções mágicas. Ao conquistá-lo,
ele se torna herói.

X

O protagonista já nasce como herói,
é predestinado, vive no mundo maravilhoso.
A infância, a juventude e a natureza física
são extraordinárias. É justo e bondoso.
O herói é um homem comum, destemido
e corajoso. Busca aventuras, não se intimida
e tem o desafio de resolver os obstáculos
para vencer os objetivos.
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X

X

Para os alunos que não estudaram
o gênero conto de aventura, no 4º ano,
os exemplos podem não ser suficientes
para compreender o aventureiro. Ajude-os recuperando as características de
Robson Crusoé, que eles podem conhecer de filmes e outras leituras. Se possível, leia um conto de aventura para o
grupo antes de realizar a atividade.
O fundamental é que os estudantes
identifiquem, no caso do rei Artur, a presença do elemento mágico na resolução
de problemas e no mundo do herói do
romance de cavalaria, em contraposição
ao uso exclusivo da coragem e da inteligência no conto de aventura.

REI ARTUR E O CAPÍTULO QUE FALTAVA - CADERNO DO PROFESSOR
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Aluno

Não localiza a
informação

Não faz
inferência

Não estabelece
relações

4º BIMESTRE

21

pág. 19

ETAPA 3 – Análise da linguagem
e de alguns dos recursos utilizados
nos textos
Esta etapa tem por finalidade:
• Analisar as características da linguagem do romance de cavalaria que está
sendo estudado.
• Apresentar o contexto de uma das
aventuras vividas pelo rei Artur para,
posteriormente, escrever coletivamente o final da mesma.

Objeto/personagem

Característica atribuída

Igreja

É a maior da cidade.

Cavaleiro que tirar a
espada da pedra

Invencível, capaz de unificar todos os reinos
da Inglaterra e liderar com justiça.

Imagem que apareceu na
entrada do templo

Uma grande pedra quadrada, como um bloco
de mármore.

Local onde a espada
estava cravada

Espécie de bigorna de aço.

Espada

Belíssima e nua, mágica.

Sem as descrições, o texto fica mais curto, não dá a ideia de como era a igreja,
a pedra e tudo o mais, prejudica a compreensão. O texto fica mais pobre.

É como uma ordem, uma profecia, uma predestinação, muito importante, por
isso, foi gravada em ouro e na pedra.

22

LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO

3A Leitura e análise da linguagem
própria do romance de cavalaria
Nesta atividade, a proposta é que os
alunos realizem a análise do texto, com
base na leitura, tanto dos aspectos referentes ao conteúdo temático presentes no capítulo do romance quanto à
linguagem.
Na primeira questão, espera-se que
os estudantes observem que as descrições contribuem para que o leitor
tenha ideia tanto do local onde a narrativa está se desenvolvendo quanto dos
acontecimentos, do perfil dos personagens etc.

REI ARTUR E O CAPÍTULO QUE FALTAVA - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 20

Passado (pretérito perfeito)
Passado (pretérito mais que perfeito)

Esses verbos contribuem para explicar a destruição causada pela guerra antes
da chegada do rei.

As consequências da guerra aconteceram antes da tristeza, num passado mais
longínquo.

3B Análise de recurso literário
e substituição de alguns
elementos por sinônimos
A proposta não é analisar pura e simplesmente a diferença entre os tempos
verbais (mais que perfeito e perfeito),
mas levar os alunos a perceber o efeito
de sentido provocado pelo uso de um
e outro, seja destacando a diferença
de significados, seja constatando esse
uso como uma marca de registros mais
literários.
Após a resposta da turma, que deve
identificar tudo como tempo passado,
discuta a diferença entre o momento
em que o rei sentiu tristeza e aquele
dos acontecimentos nos campos. Explique que as consequências da guerra
estavam presentes antes de o rei sentir
tristeza. Portanto, o uso do mais que
perfeito representa um passado mais
longínquo. É um recurso notadamente
literário que indica o passado do passado – daí a expressão mais que perfeito.
Nessa análise, é importante que
você retome o trecho completo no conto para que os alunos percebam o efeito do passado mais longínquo.

pág. 20

3C Análise de recursos linguísticos
Esta é uma atividade de releitura para
levar os alunos a observar outros recursos linguísticos presentes no texto. Você
pode solicitar que destaquem expressões para copiar no caderno. É importante que, ao final da análise, você organize
um cartaz com as observações realizadas, para servir como fonte de consulta
na hora da produção.
4º BIMESTRE
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O rei deu condições para as pessoas cuidarem da terra que estava abandonada, maltratada, com mata alta.

O solo se fertilizou, deu frutos, apresentou sinais de produtividade.

ETAPA 4 – Planejamento e produção
coletiva de um capítulo para a obra
Esta etapa tem como finalidades:
• Desenvolver a leitura do capítulo a ser

pág. 22

É possível observar aspectos como:
• Organizadores textuais do capítulo 3:
assim; no entanto; mas nem por isso;
entretanto; assim, pois; nessa época;
no dia seguinte etc.
• Uso do caso oblíquo nos pronomes,
presença de pronomes pessoais da segunda pessoa (tu/vós) e concordância
correspondente, no capítulo 5: “Majestade, por favor, ordenai-me cavaleiro”;
e “És muito valente e tenho certeza de
que se sobreviveres hás de ser um dos
mais notáveis cavaleiros do reino”.
• Uso de pronomes do caso oblíquo,
articulando-os aos respectivos referentes, para ampliar esse tipo de análise.
Enfim, é importante a releitura do
texto com análise cuidadosa. Essa
ação vai, aos poucos, garantir uma
ampliação do uso da linguagem escrita
entre os alunos.

complementado pela turma com resgate
dos eixos de sentido da parte conhecida.
• Planejar, produzir e revisar o final, que
se desconhece, de um capítulo do romance de cavalaria, de forma coletiva.
4A Leitura colaborativa de parte do
capítulo 5 (O Cavaleiro da Fonte) e
planejamento do conteúdo do texto
a ser produzido
Antes de começar a leitura, pergunte:
• O que o título indica?
• É possível saber quem é esse cavaleiro?
• Por que será que tem esse nome?
• Seria ele membro da Távola Redonda?
Primeira parada
• A quem Griflet, o jovem escudeiro, se dirige nesta fala?
• Que pistas o texto deixa para que
você pense assim?
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págs. 22 e 23

Segunda parada
• Por que Griflet faz esse pedido ao
rei?
• Por que Artur, contrariando Merlin, o autoriza a enfrentar o Cavaleiro da Fonte, mesmo ele sendo tão
jovem e correndo risco de morte?
Terceira parada
• Quem procurou levar o adversário a desistir da luta?
• Como descobriu?
• Qual é o termo usado para fazer
a referência?
Quarta parada
• O Cavaleiro da Fonte, inicialmente, demonstra não querer lutar com
Griflet e, após feri-lo, não o mata,
devolvendo-o à corte. Com que intenção faz isso?
• Com quem deseja combater?
Quinta parada
• Por que Merlin aparece de repente no caminho do rei Artur?
• Estaria ele de fato em perigo?
Sexta parada
• Por que Merlin diz isso?
• O que estaria por vir?
Avise aos alunos que você irá interromper a leitura para que comecem
a pensar na produção da parte intermediária do texto. Depois de ler a comanda, continue a leitura até o final do
capítulo.

4º BIMESTRE
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Nesta leitura colaborativa, é fundamental que os alunos compreendam
todo o trecho inicial do conto lido de
forma a estabelecer as relações necessárias para dar continuidade à luta entre
os cavaleiros, de forma coerente com
o final do capítulo. Os pontos a seguir
orientam o trabalho com os alunos:
• Leve-os a identificar as marcas linguísticas que indicam que Griflet dirige-se ao
rei (como “surgiu na corte”) e o pronome de tratamento (“majestade”), além
do fato de que todas as coisas do reino
eram decididas pelo rei.
• Retome os aspectos que envolvem a
narrativa de cavalaria: elemento mágico
expresso no aparecimento repentino de
Merlin, o fato de os cavaleiros lutarem
com armadura etc.
• Destaque passagens da linguagem
usada pelos autores, a forma de dizer
e a articulação entre as informações,
de modo a checar se os estudantes
compreenderam tudo. Por exemplo,
na passagem em que Griflet encontra
o Cavaleiro da Fonte há um uso do referente – “Este procurou dissuadir seu
adversário” – que precisa ser compreendido pela turma, bem como a expressão
contenda. Não é o caso de buscar no
dicionário. Apenas confira se pelo contexto ficou claro.
• Em relação à atitude do Cavaleiro da
Fonte, fale sobre a busca que todos os
cavaleiros tinham pelas proezas, para
aumentar seu renome. Pode-se dizer
que ele recusa o cavaleiro querendo lutar com um guerreiro mais bravo.

Murilo Conceição Silva
EM Arte e Alegria
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Os estudantes devem estabelecer
uma conexão entre o que está escrito
nas partes inicial e final do texto. Para
isso, leve-os a:
• Reconhecer que o rei Artur vence a
batalha, não só porque é o herói – o
final do texto deixa isso claro.
• Relacionar o título e o primeiro parágrafo do capítulo com a informação
que aparece no final da primeira parte
– “Enquanto falavam, caminhavam em
direção à fonte” – para compreender
que o nome do cavaleiro está ligado
ao fato de ele ficar numa fonte próxima
ao castelo, ou seja, a identidade desse
cavaleiro não é revelada até esse ponto
da história.
Esse pode ser um fio condutor do
conteúdo a ser produzido por eles: a
criação de uma identidade para esse
Cavaleiro da Fonte. Seria alguém da
Távola? Um novo cavaleiro? Um inimigo
desconhecido?
No texto original de Thomas Malory,

o Cavaleiro da Fonte é Lancelote, e a
identidade dele só é revelada após a
luta. Os estudantes não sabem disso
porque precisam de espaço para criar
a história em torno da referida identidade. Concluída a produção, você pode
ler o final da história, para que todos
conheçam esse que foi um dos principais cavaleiros da Távola Redonda e,
ao mesmo tempo, inimigo de Artur na
paixão por Guinevere, esposa do rei.
Leve os alunos a inferir a personalidade e outras características do Cavaleiro da Fonte, comparando-as com
as do rei Artur, de modo que eles tenham a dimensão da grandiosidade de
ambos como cavaleiros e da luta difícil
que travaram, que requereu a presença
de Merlin e das magias dele.
Algumas versões falam que a luta
durou o dia todo. Para tanto, você pode
questioná-los sobre como imaginam
que era esse cavaleiro e organizar com
eles um quadro comparando os heróis.

Rei Artur

Cavaleiro da Fonte

Muito forte fisicamente.

Homem igualmente forte,

Estatura alta, corpo resistente.
Armadura forte e reluzente.
Armas resistentes e mágicas.
Personalidade: bom e justo, honesto
em suas lutas.

um bravo guerreiro.
Espada resistente capaz
de quebrar a do adversário.
Destemido e ousado, luta sem
medo ao enfrentar os inimigos.
É honesto na batalha.
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O Cavaleiro da Fonte.

O Cavaleiro da Fonte e Griflet.

Cavaleiro da Fonte, rei Artur e Merlin.

Para terminar com as maldades realizadas pelo estranho cavaleiro, devolvendo
a paz ao reino.

A intenção é atrair Artur para a luta, porque quer derrotá-lo.

O Cavaleiro da Fonte.

O rei Artur.

Para proteger Artur usando seu poder mágico.

Luta difícil, Artur perde sua espada, se machuca etc.

Na hora de preencher o quadro,
questione os alunos sobre cada item,
e a partir do que sugerirem discuta,
com novas provocações, os casos em
que a turma não conseguir antecipar as
respostas. Por exemplo: se não souberem dizer o motivo que levou Griflet e
o rei Artur a enfrentarem o Cavaleiro da
Fonte, indague-os sobre o local em que
o referido cavaleiro se instalou (fonte
próxima ao castelo de Artur), o que o
Cavaleiro da Fonte fazia com as pes-

soas que passavam pela fonte?
Este momento de levantamento do
conteúdo temático da parte já conhecida do capítulo e criação da parte a ser
produzida é muito importante, considere
todas as ideias dos alunos, anote para
discutir a coerência das mesmas, abandonando as que não estiverem de acordo. O roteiro é uma possibilidade, mas
na conversa com a turma outras ideias
podem surgir e serem utilizadas na produção da parte medial do capítulo.
4º BIMESTRE
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Cada sugestão de continuidade para
o conto feita pela turma deve ser avaliada por todos. Cabe a você analisar se
a proposta atende a todas as questões
que foram levantadas e respeita o que foi
dito antes e o que virá depois, já que se
trata de uma produção de uma parte do
meio do capítulo.
Nesta atividade, primeiro os estudantes devem levantar os aspectos a considerar na elaboração do texto (quadro) e
só depois iniciam a criação de possíveis
desdobramentos para a parte do texto
que será produzida por eles.
É necessário que os alunos considerem as características do romance de
cavalaria, podendo fazer uso dos quadros elaborados ao longo da sequência
didática, além das notas com análises
da linguagem própria do romance. Avalie, coletivamente, a pertinência das
sugestões.
Por exemplo:
• O rei Artur é o herói e protagonista da
narrativa, por isso deve vencer. Contudo,
não o faz sozinho – conta com a magia
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de Merlin.
• O texto termina com uma fala de Merlin, que se dirige a Artur. Portanto, se
os alunos sugerirem uma continuidade
que desconsidere que o rei deve dar
uma resposta a Merlin, o material já ficará incoerente.
• O Cavaleiro da Fonte perde essa luta.
Caso apareça sugestão contrária a isso,
questione a turma com base na releitura
do final do capítulo.
Seu papel é intervir 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 no ponto em que parou, pela
articulação entre as ideias e pelas retomadas sucessivas do conteúdo que está
sendo desenvolvido no texto, sempre
com apresentação de um novo elemento. Por exemplo: Merlin diz a Artur que
a luta será difícil, que ele pode morrer;
Artur questiona e avança para o encontro
com o cavaleiro; o cavaleiro vê Artur; Artur o desafia, e assim por diante.

Joaquim Dolz, em seu livro Produção
escrita e dificuldades de aprendizagem
(Ed. Mercado de Letras), indica quatro
condições fundamentais para garantir a
coerência e a progressão temática de
um texto:
• A ausência de informações 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 sua
continuidade.
• A presença de novas informações de
modo a assegurar a progressão da informação.
• A ausência de contradições internas.
Com base nisso, as sugestões dos
alunos não podem, por exemplo:
• Criar um enredo absurdo como se ele
ocorresse num tempo futuro (outras
galáxias, dias de hoje), pois o romance
do rei Artur está inscrito na Idade Média
e isso entraria em contradição com o
conhecimento sobre esse período. Da
mesma forma, não faz sentido sugerir
desfechos envolvendo o homem pré-histórico. As informações sobre o contexto
da obra devem ser reiteradas o tempo
todo, durante a produção e a revisão.
• Criar personagens que resolvam o
problema só com inteligência, visto que
nessa narrativa o herói é cavaleiro e
vive num mundo de castelos, armaduras e magia.
Acolha as sugestões pertinentes após
a discussão e, se houver mais de uma
possibilidade de continuidade do capítulo, deixe que os alunos escolham a que
querem escrever, desde que seja coerente. Essa escolha deve ser mantida até o
final. Caso queiram mudar, é necessário
rever todo o planejamento. Contudo,
você pode permitir que sejam produzidas algumas versões.
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4B Levantamento dos
acontecimentos na ordem em que
aparecerão no capítulo, como parte
do planejamento
Releia o final do trecho conhecido
para que todos possam analisar como
escrever a continuação. Por exemplo: a
última coisa dita na parte inicial do texto
foi “Enquanto falavam, caminhavam em
direção à fonte e logo encontraram o pavilhão do cavaleiro, que lá estava armado
da cabeça aos pés”.
Questione-os:
• O que pode vir em seguida? Como
continuaremos a história?
• O que os cavaleiros dirão um ao
outro antes de iniciar a luta?
• Em que momento Merlin vai atuar?

O que terá acontecido antes da entrada do mago?
Vá discutindo com a turma e registrando em um cartaz (para poder recuperar no momento da produção) cada uma
das partes e a ordem em que precisam
aparecer no texto. Observe que os acontecimentos devem ser escritos de forma
que os alunos tenham uma ideia geral do
que escrever. Você pode seguir a mesma estrutura utilizada nos trabalhos de
reescrita realizados nos bimestres anteriores. A diferença é que, nesse caso, os
estudantes é que criam o conteúdo.
Chame a atenção para o fato de que
o final dessa parte que estão produzindo
deve ser coerente com a continuidade
do capítulo que já faz parte do livro.
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4C Textualização oral, com base
na parte inicial e no planejamento
do texto
Para encaminhar a textualização
oral recupere as orientações dadas
na sequência AssombraAção (segundo
bimestre).

Oriente os alunos a não seguir apenas a lista de acontecimentos, mas
considerar a linguagem utilizada pelo
autor no trecho inicial do conto, mantendo também o tempo verbal e a riqueza de detalhes, de modo a deixar a luta
emocionante para o leitor.
4º BIMESTRE
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4D Produção do conto com
revisão processual, com base no
planejamento
Esta atividade deve ser realizada em
mais de uma aula para que não se torne
cansativa e, principalmente, porque se
trata de uma situação de aprendizagem
de procedimentos e de capacidades escritoras, relativas à criação de conteúdos e escrita mantendo a coerência, que
requerem um tempo maior para apropriação pelos alunos.
• Retome a lista dos acontecimentos do
texto.
• Explique que, nesse momento, eles
vão ditar o texto para que você escreva
no quadro. Diga também que a tarefa vai

continuar na próxima aula. Preferencialmente, utilize um cartaz ou DataShow
para facilitar a recuperação e revisão do
texto. Caso opte por usar o quadro, copie o texto após a produção para explorar nas atividades posteriores.
• Consulte os registros que contribuem
com a produção. Por exemplo, as análises dos textos lidos e os cartazes elaborados com palavras que possam deixar o
texto bem escrito.
• Discuta a adequação da linguagem e
ofereça referenciais de possibilidades
para escrever, quando for necessário.
• Durante todo o processo, você deve
ler em voz alta o que está escrito para
dar continuidade, buscando articular o
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4E Revisão coletiva posterior
O trabalho de revisão será realizado
com foco em um problema. Em momento diverso, pode ser realizada uma nova,
com outro trecho ou ponto a observar.
Como sempre, os objetos de revisão
são questões ligadas à coerência e à
coesão.
• Coerência: falta de informação, desrespeito aos temas colocados no início
do texto e no final; mau uso de prono-
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mes ou outras palavras, provocando
problemas de compreensão, como começar um parágrafo com Ele sem que
o sujeito da ação tenha sido mencionado proximamente.
• Coesão: omissão e/ou utilização de
organizadores textuais inadequados (então, passado algum tempo, no entanto,
mas, nessa ocasião etc.); problemas
ligados à ausência ou à presença inadequada de pontuação.

texto coerentemente e com linguagem
adequada. Nesses momentos, você ensinará procedimentos de revisão de texto.
• A produção coletiva, utilizando o ditado
à professora, ou ao professor, tem por
finalidade oferecer ao aluno uma oportunidade de produzir o texto a muitas
mãos, o que amplia a capacidade escritora. Além de concentrar sua intervenção
apenas na qualidade da linguagem e articulação das ideias, sem se preocupar
com a ortografia e outros aspectos da
convenção, que certamente devem estar presentes no texto, visto que você
é escriba. Os estudantes têm em você
um modelo de escritor que vai chamar a
atenção para a importância das releituras durante cada etapa (revisão, consulta
ao planejamento etc.).
• É fundamental lembrar que quem produz o texto é a turma, que dita. Sua intervenção é problematizar o texto à medida
que está sendo produzido.
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ETAPA 5 – Planejamento e produção
de um capítulo, em duplas
Esta etapa tem por finalidade:
• Planejar, escrever e revisar mais um capítulo para o romance de cavalaria O rei
Artur e os cavaleiros da Távola Redonda.
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Os alunos devem escrever o nome do capítulo.

Rei Artur e completar com o nome do adversário...

5A Planejamento coletivo
do capítulo 6, a ser produzido
em duplas, com revisão
processual e final
Retome as orientações dadas na
etapa 4 sobre planejamento, produção
e revisão do texto.
Há muitas possibilidades de criação
de conteúdo para essa aventura tendo
Artur como protagonista. Confira algumas possibilidades:
• Encontro com o Cavaleiro Vermelho,
um dos mais temidos e que já tinha derrubado dois cavaleiros da Távola.
• Saída de Camelot para ir socorrer o
rei de Roma e o encontro com um cavaleiro branco e dois moinhos.
• Artur encontra quatro cavaleiros e
luta pela honra de sua dama.
• O encontro com um cavaleiro mais
forte, que conhecia os mistérios da magia e fere gravemente o rei.
• Luta com Lancelot, que é citado na
obra como um misterioso cavaleiro.
• Artur enfrenta um exército formado por
um cavaleiro que se rebelou contra ele.
• Os cavaleiros saem em busca do cálice sagrado.
Enfim, deixe que as duplas criem um
motivo para mais uma luta do rei Artur,
cuidando para que a produção temática
fique coerente com o contexto da obra
estudada.
Aqui, apenas o planejamento é coletivo. Todas as demais etapas devem
ser realizadas em duplas. Registre as
sugestões dos alunos, sempre discutindo a pertinência e articulação entre
as ideias, e depois deixe que as duplas
anotem, pois a partir dessas notas elaborarão o capítulo.
Após o planejamento, oriente-os a
montar a lista de acontecimentos, na ordem em que devem aparecer no texto.
4º BIMESTRE
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5B Produção e revisão do capítulo
em duplas
Agora os alunos vão escrever o texto consultando a lista dos acontecimentos e o planejamento.

Durante a produção, circule pela
sala acompanhando o trabalho nas duplas, recuperando o planejamento coletivo, auxiliando na escrita, sugerindo
releituras, oferecendo possibilidades e
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Aspecto a ser observado no capítulo

Sim

Não

Organizei o capítulo contando um episódio completo?
O herói foi caracterizado com ideias de honra,
bondade e luta contra as injustiças?
Há presença de elementos maravilhosos (magia,
acontecimentos repentinos que salvam o herói)?
A narração da luta entre o rei Artur e seu adversário foi feita de forma
detalhada, com linguagem própria do romance de cavalaria?
O texto apresenta organizadores textuais,
como naquele tempo, depois, no entanto?
O texto foi escrito obedecendo ao planejamento coletivo?
O texto está livre de erros de ortografia?

5C Revisão do texto em duplas
As duplas devem proceder à revisão
com base nos indicadores presentes
no quadro.
Após essa primeira revisão das duplas, com os indicadores propostos, recolha os textos e analise-os com base
no mesmo movimento proposto na atividade 4E. Dependendo do resultado
de sua análise, você pode tanto proceder a mais uma intervenção coletiva,
a partir de um dos textos produzidos,
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de modo a orientar o olhar dos alunos
para um novo aspecto a ser revisado,
por exemplo: organização do texto em
parágrafos, ausência ou uso inadequado de organizadores textuais. Em seguida, após a revisão coletiva, sugira
que as duplas retomem os textos e
revisem o mesmo aspecto.
Outra sugestão é que após uma primeira revisão, feita pelos autores, as
duplas troquem os textos entre si e, utilizando os mesmos itens, procedam à re-

ensinando a consultar e fazer uso dos
registros disponíveis. Faça anotações
para compor a avaliação do trabalho.
Avalie se a turma tem condições
de produzir um capítulo. Caso julgue
que será uma tarefa muito grande,
você pode propor o trabalho em grupo. Por outro lado, é possível pensar
em um desdobramento com produção
individual, dependendo da capacidade
de textualização do grupo e do tempo
disponível para a produção.

visão do texto do colega indicando com
comentários que podem ser feitos como
notas em papel avulso (do tipo post-it)
as dúvidas de compreensão, possíveis
perguntas e as sugestões para que a
dupla de autores proceda a uma nova
revisão. Esse movimento de comentar o
texto do outro permite aos estudantes
colocarem-se como leitores, além de se
distanciarem do texto produzido.
Depois desse momento, as duplas
devem passar o texto a limpo para entregar. Antes da digitação do capítulo,
que também poderá ser realizada pelas
duplas, caso seja possível, você deve
realizar a revisão final, ajustando os
aspectos que a turma não conseguiu
observar, de modo que o texto possa
ser lido para os familiares e incluído
no livro O rei Artur e os cavaleiros da
Távola Redonda da bibioteca da escola
como um novo capítulo.
Organize notas de suas observações
em relação aos textos produzidos pela
turma e em relação às capacidades e
aos procedimentos de escritores que foram incorporados durante o processo de
produção e revisão. Você pode observar:
Quem faz uso do planejamento;
Aqueles que apresentam problemas
de falta de informação provocando problema de coerência;
Texto divergente com as características do gênero, que utiliza organizadores textuais inadequados ou não
faz uso desses recursos linguísticos,
ausência de pontuação etc.
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ETAPA 6 – Sessão de leitura dos
capítulos produzidos e avaliação
Esta etapa tem como finalidades:

• Compartilhar as produções dos capítulos elaborados coletivamente e pelas
duplas.
• Avaliar o trabalho realizado.
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6A Roda de leitura para
compartilhar os textos produzidos
As duplas devem se preparar para a
leitura dos textos na roda. Isso pode ser
feito tanto em casa quanto na sala de
aula. Incentive os alunos não somente a

ler o capítulo produzido mas também a
comentar com os familiares sobre o processo de produção coletiva e nas duplas.
É necessário fazer, antecipadamente,
o convite aos familiares para que compareçam nesse dia.
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6B Avaliação do trabalho
A avaliação será realizada individualmente e, no segundo momento, na

roda de conversa.
Incentive os alunos a se posicionar
e comentar o que acharam da roda de

leitura com os familiares. Oriente-os a
justificar suas escolhas em relação aos
capítulos preferidos, ao que aprenderam sobre a Europa no tempo do rei Artur, aos avanços que tiveram na leitura
e na escrita etc.
Retome os registros produzidos
(observações dos textos da turma, participação na roda de avaliação e autoavaliação) para compor um relatório do
trabalho ao longo da sequência.
Em relação ao texto das duplas,
você deve realizar a análise observando a capacidade de produzir um texto
coerente (sem contradições internas e
com informações necessárias para sua
compreensão), mas a clareza da linguagem e os aspectos da convenção da
escrita (pontuação, ortografia), entre
outros.
4º BIMESTRE
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lendo com os outros - crônicas
pág. 28

tempo estimado
• 12 aulas.

produto final

• Sessão simultânea de leitura.

introdução

O trabalho de leitura realizado ao
longo do 5º ano contemplou vários
gêneros: verbetes, contos populares
(africanos e de assombração), poemas,
notícias e reportagens, entre outros.
No 4º bimestre, os alunos conhecerão
mais um gênero: a crônica, um produto
literário que circula, prioritariamente, na
esfera jornalística – e também em livros.
O objetivo principal é investir em
situações de compartilhamento de
leitura. Assim, os estudantes ouvirão
crônicas e lerão individualmente e em
pequenos grupos, podendo também ler
para colegas de outras salas por meio
da chamada sessão simultânea de leitura, que consiste num evento que envolve outras turmas da escola.
O trabalho de ensino de leitura, portanto, terá lugar tanto nesta sequência
(que prioriza a ativação de algumas
capacidades e comportamentos leitores) quanto na de produção de texto
(que, com o romance de cavalaria, terá
como foco a leitura colaborativa).

com esta sequência,
espera-se que os alunos
• Leiam e compreendam crônicas,
aproximando-se das principais características do gênero e do estilo dos
autores.
• Leiam e compreendam os textos mobilizando as capacidades de leitura de
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compreensão e de réplica e apreciação
da linguagem.
• Coloquem em jogo comportamentos
e procedimentos leitores ao compartilhar impressões sobre os textos e ler
para outras pessoas.
• Divirtam-se com os textos lidos e
desejem compartilhar a leitura com outras pessoas.

algumas informações
sobre o gênero crônica
A crônica é um gênero que circula
em jornais e livros, apesar de ter nascido no meio jornalístico. O cronista é
considerado um artesão que transforma fatos, temas atuais, assuntos corriqueiros, experiências e observações
triviais do cotidiano em textos narrati-
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vos ficcionais. Ao fazer isso, ressignifica os acontecimentos de acordo com
suas impressões, procurando seguir
uma sequência cronológica, mas sempre com uma pitada de imaginação.
As crônicas têm o poder de dizer
coisas sérias por meio de um simples
diálogo, ao ironizar a atitude autoritária
de um suposto coronel ou ao advertir
sobre a vida urbana de uma criança,
entre outros acontecimentos. Como
trata de assuntos presentes na nossa
cultura, os leitores se identificam com
os personagens ou com as situações
narradas, o que torna a leitura ainda
mais agradável.
O texto, curto e de linguagem simples e sintética, pode ser organizado
em discurso direto (com diálogos) ou
indireto (contado apenas pelo narrador). Os autores falam como se fossem
íntimos dos leitores e, algumas vezes,
se dirigem diretamente a eles, o que
aumenta ainda mais essa sensação de
proximidade.
Esse texto prescinde de grandes
introduções e/ou apresentações de
personagens. Por ser ligado ao cotidiano e à atualidade e começar diretamente com um diálogo, sem que haja
prejuízo de compreensão. O discurso
é considerado intermediário entre a
reportagem e a literatura, entre o informal (mais presente nas interações da
oralidade) e o formal (muito difundido
no discurso literário), sendo a sátira, a
ironia e a linguagem coloquial aspectos
frequentes, principalmente na fala dos
personagens.
A exposição dos sentimentos e a reflexão sobre um fato do dia a dia marcam o gênero, que, apesar de não ter
vida tão curta quanto a da notícia, pode
ser mais bem compreendido se relacionado com os fatos que o inspiraram.

quadro de organização da sequência
Etapas

Atividades

Exploração do contexto
de produção da crônica
e apresentação das
etapas do trabalho

1A Leitura de crônica e roda de conversa
sobre o local de circulação do gênero.
1B Roda de conversa para apresentação das
etapas de trabalho.

2

Estudo das características
do gênero e do estilo
de alguns cronistas

2A Leitura em trios da crônica Atitude
suspeita.
2B Leitura colaborativa da Crônica nostálgica
à cidade da Bahia.
2C Conhecendo crônicas pelos cronistas.
2D Leitura colaborativa da crônica Assalto.
2E Lendo com os outros: leitura em
pequenos grupos.
2F Roda de leitores.
2G Afinal, o que é crônica?

3

Compartilhamento
das leituras

3A Ensaio das leituras realizadas.
3B Sessão simultânea de leitura.

1

Vítor de Jesus Araújo
EM Novo Horizonte
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ETAPA 1 – Exploração do
contexto de produção da crônica
e apresentação das etapas do
trabalho

Esta etapa tem como finalidade:
• Apresentar o gênero e o local em que
circula e as etapas do trabalho com leitura de crônicas.

pág. 29
1A Leitura de crônica e roda
de conversa sobre o local de
circulação do gênero
Verifique o que os estudantes sabem
sobre o gênero e se conhecem algum
cronista. Anote os comentários em seu
caderno de registros, para recuperar na
próxima atividade. Entender os detalhes
de produção do texto amplia as possibilidades de compreensão dele. Por isso,
é fundamental que você conheça essas
informações para recuperá-los, discutindo tanto o uso das expressões utilizadas
quanto a temática e o estilo dos autores.

pág. 29

Para esse momento, providencie o
áudio da crônica de Rubem Braga, bem
como outras duas crônicas presentes
em livros da escola. Adiante há algumas
indicações de materiais. Leia para os alu-
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nos ou deixe que ouçam a crônica escolhida uma primeira vez, depois, na segunda leitura, realize os questionamentos.
Em relação à crônica Mãe, de Rubem Braga, pergunte o que os alunos

acharam (e peça que justifiquem suas
opiniões). Segundo ele, o tema pode ser
considerado atual? Por quê? Espera-se
que eles digam que sim, pois as mães
sempre se preocupam com os filhos. Por
fim, questione se alguém já viveu uma situação parecida com a que foi narrada.

LENDO COM OS OUTROS - CRÔNICAS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 29

1B Roda de conversa para
apresentação das etapas de
trabalho
Para este momento, se possível,
selecione jornais e mostre aos alunos
onde são publicadas as crônicas – de
modo que todos possam conhecer
o contexto de produção do gênero e
sua relação com fatos atuais. Recupere o que disseram sobre o gênero na
atividade 1A, buscando articular as necessidades de aprendizagem com as

ETAPA 2 – Estudo das
características do gênero
e do estilo de alguns cronistas
Esta etapa tem por finalidades:
• Repertoriar a turma em relação ao
gênero crônica.

etapas do trabalho a ser desenvolvido.
Ao apresentar as etapas do trabalho, combine com os estudantes qual a
periodicidade com que estudarão crônicas na escola durante o 4º bimestre
e em que situações lerão com outras
pessoas e para elas. Fale ainda sobre
a atividade de finalização: a sessão de
leitura simultânea, que pode ser feita
em outras salas, para os familiares ou
também em outras instituições, como
escolas, asilos etc.

• Construir uma ideia geral sobre as
marcas da crônica por meio da análise
de textos e seus autores e apresentar
uma síntese das características desse
gênero jornalístico e literário.
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2A Leitura em trios da crônica
Atitude suspeita
No preparo da leitura, oriente os
alunos a conversar sobre os personagens, o perfil de cada um e que partes
dos diálogos podem ser enfatizadas
para melhor descrevê-los. Certifique-se de que o texto seja compreendido
por todos. Após a leitura e o estudo,

solicite que alguns trios se apresentem
para os colegas e, eventualmente, para
outra sala.
Busque na biblioteca da escola e do
bairro outras crônicas do autor para ler
para a turma. Uma sugestão é Comunicação (VERISSIMO, Luis Fernando.
Coleção Para gostar de ler - Volume 7.
São Paulo: Ática, 2003, pp. 35-37).
4º BIMESTRE
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págs. 30 e 31
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Resposta pessoal.

A graça da crônica está no fato de que atitudes comuns, do cotidiano, são consideradas suspeitas pelos policiais e, ao final, a reversão da situação com os
policiais e o delegado ocupando o lugar de suspeitos conferem graça à crônica.

A crônica critica/ironiza o fato de se acreditar que uma pessoa é suspeita por
qualquer motivo.
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2B Leitura colaborativa da Crônica
nostálgica à cidade da Bahia
4º BIMESTRE
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págs. 32 e 33
Arrabalde Arredores de uma cidade
ou um país, subúrbio.

Salvador.

Oriente o debate com a turma.
• Vocês acreditam que na época
em que Myriam escreveu essa crônica ela era uma jovem ou uma senhora? Justifique.
• Releia: “Na década de 50, Itapuã era arrabalde, veraneava-se
na Pituba, e a Barra era um bairro
tranquilo, onde as crianças podiam
andar de bicicleta, e, aos domin-

pág. 33
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gos, muitas famílias ainda botavam
cadeiras na porta”. O que a autora quer dizer com a expressão em
destaque neste trecho? A autora fala
do bairro Pituba e dos demais como
lugares de descanso e tranquilidade.
Nesse sentido, ela realiza uma comparação com a falta de tranquilidade atual.
Os estudantes devem perceber que
a autora não era tão jovem quando es-

creveu a crônica, tanto pelo contexto,
quanto pela forma como ela se refere
a Salvador. Como justificativa, podem
citar o último parágrafo em que o texto
faz referência à década de 1950.
Explique aos alunos que a expressão
“Anos Dourados” refere-se ao período
pós-Segunda Guerra Mundial, a década
de 1950, momento em que o mundo
teve de escolher entre as duas potências econômicas: EUA e União Soviética, sendo que o Brasil decidiu ficar ao
lado dos EUA, denominado como país
de primeiro mundo.
Nessa época, houve grande entrada
de eletrodomésticos no país: enceradeiras, liquidificadores, panelas de pressão, vitrolas e televisores eram as grandes novidades. Esses bens de consumo
mudaram muito a vida dos brasileiros e
eram o retrato do american way of life
no terceiro mundo. O Brasil se enquadrou nessa categoria e foi considerado
um país subdesenvolvido.
A década de 1960 ficou conhecida
como “Anos Rebeldes” devido aos grandes movimentos pacifistas. A contestação estava presente na música, especialmente no rock, na arte e no modo
de viver dos jovens.
Uma sugestão é solicitar que os alunos realizem uma pesquisa sobre essa
década, como trabalho de casa. Dessa
forma, eles irão se aproximar do contexto em que a autora Myriam Fraga
viveu. Ao final da reflexão, informe a
turma de que a autora nasceu em novembro de 1937 e faleceu em fevereiro
de 2016.
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2C Conhecendo crônicas pelos
cronistas
Para a realização das leituras do

quadro, você pode escolher alunos que
apresentam boa fluência leitora.
4º BIMESTRE
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Novamente, conduza o debate com
os estudantes.
• Por que a criança sente que não
aproveitou bem seus dez anos? Justifique. É possível que eles digam que
o personagem não se sente feliz, argumentando com a afirmação de que não
foi contente o suficiente. Aproveite para

relacionar essa resposta com o fato de a
autora tratar de temas mais ligados aos
sentimentos, às angústias. Alguns estudiosos de sua obra afirmam que isso
tem relação direta com a história de vida
de Clarice, que desde criança escrevia
sobre suas angústias e temores – e para
quem a felicidade sempre foi clandes-

pág. 35

Como você já sabe, a leitura colaborativa é a modalidade de ensino de leitura que permite aos alunos construir capacidades como articular informações
presentes no texto para descobrir um
determinado sentido não explícito. Para
que esse processo ocorra, é importan-
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tina. Se possível, leia para os alunos o
conto Felicidade clandestina, que relata
a busca de Clarice pela obra de Monteiro
Lobato (1882-1848) numa época em que
poucas pessoas tinham acesso a ela. Assista também à adaptação do conto no
curta-metragem Clandestina felicidade,
disponível no YouTube (https://goo.gl/
CfOQpP), acesso em 29/7/2016.
• Você concorda que a mãe ficou
triste? Por que ela teria ficado assim? Quais partes do texto justificam
a resposta? Os alunos devem concordar
e podem indicar como justificativa o trecho em que o menino afirma que não foi
contente o suficiente, justificando o fato
de que, em geral, as mães se preocupam quando os filhos não estão felizes.

Primeira parada
• Por que vocês acham que a autora pensou em falar com Rubem
Braga? Qual assunto trataria com
ele? Como percebeu? Espera-se que
os alunos compreendam que a autora pensa em procurar o escritor para
saber mais sobre crônicas. É possível
chegar a essa ideia pelo título do texto
e pelo que já foi estudado sobre Rubem
Braga nesta sequência didática.

te convidar a turma a pensar sobre o
texto durante a leitura, explicitando as
estratégias utilizadas para responder
às perguntas, de modo que os colegas
que ainda não compreendem o que
leem possam cada vez mais se aproximar dessas estratégias.

Nem todos os textos, contudo, se
prestam a quebras para a reflexão. É
o caso de poemas, notícias e crônicas
– textos mais concisos que requerem
uma primeira leitura e a retomada para
análise posterior. O diferencial desta atividade com relação às de interpretação
de texto é que o objetivo não é avaliar,
mas ensinar. Portanto, a atividade é coletiva e não individual.
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2D Leitura colaborativa da crônica
Assalto.

Primeira parada
• E então? Confirmou suas suposições? Que tipo de assalto será
esse? Como percebeu?

Segunda parada
• E então? Já sabe que assalto será
esse?

Terceira parada
• O que significa a expressão “de
bom alvitre”?

4º BIMESTRE
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págs. 37 e 38

Após a leitura, conduza o debate
com os alunos. Deixe que cada um fale
se gostou ou não e por quê.
• O autor utiliza uma série de travessões que, como você já sabe, indicam diálogo. Quem está falando?
É possível saber quantas pessoas
falaram neste texto? Qual a intenção do autor com isso? É importante
que os estudantes observem que a sucessão de travessões determina a forma como Drummond constrói as frases:
elas são curtas, indicando falas sucessivas, provavelmente de muitas pessoas.
Não há definição de personagens, são
todos da feira.
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• Você percebeu como Drummond
constrói os personagens desta crônica? Quais características utiliza?
Explique com exemplos do texto.
Busque identificar nas falas dos alunos
informações que levem a refletir que o
fato de o autor não nomear os personagens pode ser interpretado como uma
forma de indicar o tumulto, a falta de
identidade e o olhar de observador do
narrador. Ele utiliza expressões pejorativas, jocosas. Explique que o texto precisa ser contextualizado na época em que
foi escrito, ainda que isso não justifique

o uso de expressões preconceituosas,
como se referir à mulher como “gorda”.
• O autor afirma que este tipo de
situação de pânico, provocada por
uma informação não confirmada, é
muito comum na nossa cultura. Em
que partes do texto ele deixa isso
claro? Volte, releia e comente. Aqui,
deve ser localizada a parte em que
Drummond diz: “Então os passageiros
também acharam de bom alvitre abandonar o veículo, na ânsia de saber, que
vem movendo o homem, desde a idade
da pedra até a idade do módulo lunar”.

pág. 39

2E Lendo com os outros: leitura
em pequenos grupos
É importante que os alunos realizem

uma primeira leitura de todas as crônicas antes de proceder ao estudo e ao
ensaio. Certifique-se de que os textos

foram bem compreendidos. Incentive-os a pesquisar sobre os autores das
crônicas sugeridas. Durante os ensaios, oriente os grupos a observar a
entonação, a presença de emoção, ironia e outros aspectos. Sugira que cada
grupo leia uma crônica para a sala. Se
necessário, esta atividade pode ser coletiva, com perguntas preparadas para
tanto, como na atividade anterior.

Miguel Arthur
EM João Pedro dos Santos
4º BIMESTRE
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2F Roda de leitores
Para esta roda, selecione livros de
crônicas e jornais, destacando a seção
em que os textos desse tipo estão publicados. A roda terá dois momentos:
o primeiro é de compartilhamento dos
textos lidos até o momento, e o segundo, uma oportunidade de consultar e
folhear outros livros e jornais para escolher novos textos para leitura pessoal.
A roda de leitores tem por objetivo
investir na construção de comportamentos, como trocar impressões sobre os
textos lidos, comentar sobre estilos de
autores e indicar leituras. Nesta situação,

você deve orientar os alunos a comentar
sobre os textos, deixando, inicialmente,
que eles se ofereçam para participar.
Durante a roda, valorize a participação dos estudantes, concordando
ou apresentando outro ponto de vista
sobre o comentário, incentivando-os
a dizer se gostaram da crônica e por
quê. Além disso, procure fazer perguntas que levem os alunos a observar a
linguagem e a forma que o autor utiliza
para escrever a crônica (com diálogos,
mais descontraída, narrada em terceira
pessoa, com temática mais engraçada,
se o texto traz marcas da época em

que foi produzido etc.).
No momento de escolha pessoal,
permita que os alunos folheiem os livros, leiam a resenha presente na quarta capa ou nas orelhas e conheçam
novos autores. Você deve circular pela
sala comentando sobre os textos que
conhece e as escolhas possíveis, compartilhando comportamento típico de
leitores em situações como essa. Após
a roda, anote em seu caderno os livros
escolhidos e combine com a turma um
prazo para devolução. Esse tipo de atividade pode se repetir durante todo o
bimestre, quinzenalmente.
Outra possibilidade é abrir uma roda
com a audição ou leitura de uma crônica desconhecida dos alunos, falando do
autor e apresentando a obra. Na plataforma é possível acessar a crônica Comunicação, de Luis Fernando Verissimo.

pág. 39

2G Afinal, o que é crônica?
Espera-se que, ao concordar com o
autor, os estudantes digam que a crônica, assim como a laranja, é mais popular e circula em vários lugares.
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Característica

Sim

Tem final inesperado na maioria das vezes.

X

Pode apresentar final com moral.

X

Pode contar com temática engraçada.

X

Mostra, também, temática mais séria, crítica.

X

É publicada no jornal e circula também em livros.

X
X

O texto traz muita descrição do local e dos personagens.
Pode começar direto num diálogo, sem a preocupação de apresentar
o personagem ou o lugar onde a história acontece.

X

A linguagem é mais coloquial, próxima de situações

X

do cotidiano, na maior parte delas.
Começa com longa explicação sobre o lugar

X

e os personagens que participam da história.
Vários exemplares do gênero são organizados em forma de diálogo.

X

Traz, em geral, uma crítica à realidade que pode acontecer de forma irônica.

X

Relaciona-se com temáticas presentes na cultura, no cotidiano das pessoas.

X

Todos os autores escrevem de forma mais rebuscada, com linguagem mais difícil.

Não

X

pág. 41
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ETAPA 3 – Compartilhamento das
leituras
Esta etapa tem como finalidade:
• Retomar as leituras realizadas, preparando-se para compartilhar com os
colegas em dois momentos.

3A Ensaio das leituras realizadas
Organize os alunos de acordo com
o texto. Caso haja diálogo, oriente-os a
dividir os personagens e estudar o perfil deles de modo a garantir uma leitura
cada vez mais expressiva.

pág. 41

3B Sessão simultânea de leitura
A sessão simultânea de leitura consiste num evento de leitura que envolve, na
mesma atividade, alunos de diferentes

pág. 41
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turmas. Para tanto, é necessário organizar o dia e horário em acordo com os
demais professores. O título das crônicas e o nome dos autores podem ficar

expostos nas portas das salas para que
os estudantes escolham que texto querem ouvir.
Para esta atividade, seus alunos devem ter ensaiado algumas vezes a leitura
da crônica escolhida. É importante que
combine com eles, antecipadamente,
que textos serão lidos, para que preparem a apresentação.
Acerte com os professores e demais
profissionais da instituição o dia e horário da sessão simultânea de leitura. Distribua os grupos pelas salas de modo
que a leitura aconteça ao mesmo tempo.
No fim, o grupo deve solicitar aos ouvintes uma breve avaliação.
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análise e reflexão sobre a língua
pág. 42

• Familiarizem-se com recursos linguísticos como: tonicidade da sílaba, fazendo uso da informação para acentuar
palavras de uso frequente; e pronomes
pessoais do caso oblíquo.

tempo estimado
• Oito aulas.

introdução

com este bloco,
espera-se que os alunos
• Reconheçam a existência de variedades no português falado no Brasil, identificando as situações comunicativas
mais apropriadas ao uso delas e reconhecendo a importância de valorizá-las
sem sobrepor umas às outras.

• Utilizem a pontuação como parte do
texto, considerando a intenção do autor, para favorecer a progressão temática e a coesão textual.
• Façam uso das questões ortográficas
trabalhadas até o momento, bem como
dos procedimentos para lembrar a grafia de palavras de uso frequente.

Este bloco de atividades dá suporte
ao trabalho de leitura e produção de
textos do bimestre, retomando alguns
conteúdos já desenvolvidos em bimestres anteriores e trazendo um novo aspecto para reflexão.
As atividades de ortografia estão
organizadas para estudar as regularidades morfológico-gramaticais com
as terminações: ICE e ISSE; SSE; AM e
ÃO; e o acento diferencial presente na
grafia de alguns monossílabos: vem/
vêm, tem/têm etc.
É importante manter o caderno dos
alunos para registro de estudos e ocorrências observadas durante as leituras
e a produção de textos, visto que essa
ação contribui para construir o procedimento de consulta a notas para esclarecer dúvidas.
Além disso, é importante que, na
medida do possível, você proponha
atividades sobre as regras e regularidades estudadas no bimestre para que
os alunos tenham outras oportunidades
de uso dos conhecimentos, além dos
que serão propostos no caderno.
4º BIMESTRE
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1. Variedade linguística
“Apesar de muitos acreditarem que
no Brasil fala-se uma só língua, isso
não é verdade. Há quase 200 línguas
faladas pelos povos indígenas, além
das línguas faladas nas muitas comunidades de imigrantes como os coreanos, os bolivianos, os japoneses,
os italianos etc. Além disso, é importante esclarecer que as línguas variam
constantemente, pelo simples fato de
serem faladas em vários lugares diferentes. Não reconhecer a existência de
variedades presentes na Língua Portuguesa, ensinando uma das variedades,
‘aquela considerada de maior prestígio’, como única, pode ser uma atitude
de preconceito linguístico, porque a
língua é um fenômeno histórico, cultural e social que varia de acordo com a
época, com o lugar, com a situação de
comunicação e com os falantes.” (Extraído de BAGNO, Marcos. Preconceito
linguístico: o que é, como se faz. São
Paulo: Loyola, p. 52).
Assim, uma questão se coloca para
os professores: como tratar as variedades linguísticas faladas pelas crianças
que frequentam a escola? Como ensinar a língua portuguesa, sem exercer
atitudes que possam configurar-se
como preconceito linguístico em relação às variedades trazidas pelos alunos? Como falar de uma norma-padrão
diante de todas essas questões?
Marcos Bagno, em pesquisas sobre
variedade linguística, convida todos os
educadores a assumir uma postura crítica diante do ensino da língua, relativizando o mito de língua única, padrão.
Para tanto, propõe uma lista de dez
cisões a ser realizadas para um ensino
de língua não (ou menos) preconceituoso. Entre elas, estão:
• “Conscientizar-se de que todo falante nativo de uma língua é um usuário
competente dessa língua, por isso ele
SABE essa língua. Entre os 3 e 4 anos
de idade, uma criança já domina integralmente a gramática de sua língua.
• Aceitar a ideia de que não existe erro
de português. Existem diferenças de
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uso ou alternativas de uso em relação
à regra única proposta pela gramática
normativa. [...]
• Conscientizar-se de que toda língua
muda e varia. O que hoje é visto como
‘certo’ já foi ‘erro’ no passado. [...]
• Respeitar a variedade linguística de
toda e qualquer pessoa, pois isso equivale a respeitar a integridade física e
espiritual dessa pessoa como ser humano, porque a língua permeia tudo,
ela nos constitui enquanto seres humanos. Nós somos a língua que falamos.”
Daí a importância de analisar e discutir aspectos da convenção da língua,
sempre permeados pelo conceito de
contexto de produção dos textos. Ou
seja, as atividades propostas serão
analisadas de acordo com a pertinên-

cia do uso da língua em determinada
situação de comunicação: exposição
oral, roda de conversa sobre notícia
lida, sessão de leitura com familiares
etc. O aluno deve ser orientado a sempre avaliar a necessidade de ajuste de
seu discurso à situação comunicativa
(lugar onde vai circular seu discurso,
interlocutores, gênero etc.), e a análise não deve abordar as variedades do
português falado como erros.
Além disso, neste bimestre, os estudantes entrarão em contato de forma
mais reflexiva com outras variedades
linguísticas. Nesse sentido, você pode
retomar textos lidos na sequência didática Conta, África para análise das
marcas linguísticas do ponto de vista
das variedades.

Beatriz Costa
EM Manuel Lisboa
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1 É desejável que, após contar suas
observações, os alunos digam que as
pessoas não falam da mesma maneira.

Crianças pequenas muitas vezes falam
palavras incompletas, trocam L por R
etc. Idosos usam expressões menos

usuais hoje, mas típicas do tempo deles. Diferentes profissões têm jargões
específicos. E assim por diante. Pergunte:
• Por que você acha que isso acontece se todos somos brasileiros?
Porque, como diz Marcos Bagno, a língua “muda e varia”. Cada um fala do
seu jeito, conforme o local onde nasceu, a maneira como foi criado e o ambiente em que vive.

faladas por aqueles que para cá vieram. Desses últimos, a maior influência
está na oralidade: presença de uma
fala aberta e do hábito de simplificação
que o brasileiro apresenta. Questione os alunos sobre outras influências
que nossa língua recebeu e aproveite
para comentar sobre as citadas. Exiba
o vídeo Essa nossa língua, disponível
no YouTube (https://goo.gl/YdLSXC),
acesso em 28/7/2016.
Você poderá, ainda, sugerir uma
pesquisa como lição de casa com esse
assunto. Para saber mais a respeito do
tema, leia o artigo sobre a pesquisa
no site da Universidade de São Paulo

(http://goo.gl/Ye63au), acesso em
28/7/2016.
Algumas conclusões a que os jovens
podem chegar assistindo aos vídeos:
• Há grande variedade de formas de
falar o português.
• Não se pode considerar que alguém
fala melhor que outro. As pessoas falam diferente.
• Dizer que no Maranhão as pessoas
falam o melhor português do Brasil não
é correto.
• Todos os brasileiros têm sotaque.
• As línguas, bem como os modos de
falar de cada região, estão relacionadas com a história da colonização, e
cada região do Brasil teve um determinado grupo de imigrantes. Além disso,
há um contexto significativo de produção do modo de falar, como o caso
dos mineiros que, segundo o documentário, aprenderam a falar mais rápido
na época da Inconfidência.
• Há diferenças, variações presentes
na língua. E isso não se trata de erro.

pág. 43

1b A série Mar de palavras, produzida
pela Multirio, tem três vídeos curtos batizados como Falares do Brasil (somados, eles têm cerca de 10 minutos de
duração), que contam a história da língua portuguesa, desde sua origem, na
Península Ibérica, até os dias de hoje,
no Brasil e no mundo. Os vídeos podem
ser vistos no YouTube nos links:
• Parte 1 - https://goo.gl/ReyiyL
• Parte 2 - https://goo.gl/bJjktF
• Parte 3 - https://goo.gl/m1RPwG
(acesso em 28/7/2016).
Sabemos que o português falado no
Brasil recebeu a influência tanto das
línguas indígenas quanto das africanas
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Ambas as mensagens podem ser compreendidas. A primeira, possivelmente,
foi enviada a um colega próximo e circulou por uma rede social e a segunda foi
um convite entregue em mãos.

O grau de informalidade/formalidade; a seleção de palavras; a completude
do texto. As diferenças ocorrem em função da situação de comunicação e da
intimidade entre os colegas, apesar de ambos os textos serem convite.
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Explique aos alunos que as observações devem ser feitas de forma espontânea, para que as pessoas falem
naturalmente. Esta atividade não deve
ser utilizada para comparação, buscando sobrepor um tipo de fala ao outro. A
finalidade é registrar que o português
varia muito e que não existe certo e
errado.
Para ampliar essa reflexão, você
pode retomar trechos de textos lidos,
solicitando que os alunos destaquem
as diferenças entre os registros mais
e menos formais. Faça a leitura da
crônica Pechada, de Luis Fernando
Verissimo, que explora um exemplo
de variedade linguística no significado
da palavra que dá título ao texto e o
efeito do uso na comunicação da pala-

vra numa comunidade diferente do Rio
Grande do Sul.
PECHADA substantivo feminino
1 embate de dois cavaleiros ou entre
um cavaleiro e um animal desmontado,
vindos de lados opostos
2 qualquer encontrão, batida <dar uma
p. num muro>
3 infrm. ato ou fato de pedir dinheiro
a alguém <sofri ontem uma p. dele de
20 reais>
Extraído do Grande Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa (houaiss.uol.com.br),
acesso em 11/7/2016

pág. 45

Retome a lição de casa a respeito
dos modos de falar das pessoas, e retire
dela pequenas conclusões sobre como
proceder ao utilizar a língua. Algumas
discussões que podem ser retomadas
para organizar o registro com os alunos:
• É preciso ter clareza em relação a qual
forma da língua utilizar nas diferentes situações de comunicação.
• Ninguém fala a língua portuguesa da
forma como escreve.

• Mesmo em um texto literário, como
a crônica ou o conto, pode haver variações, e o registro ser mais ou menos
formal, dependendo das intenções do
autor e do perfil do personagem.
• A ortografia é uma norma, uma convenção que organiza a linguagem escrita.
• Em situações de produção oral e escrita na escola e outros lugares de escrita pública, o registro da língua deve
ser organizado de acordo com a situa-

ção comunicativa. Exemplo: num evento
comunicativo como um sarau, em que
ocorre a oralização de textos escritos, a
variedade presente será a definida pelo
autor do texto que será lido.
Como leitura complementar, explore
a biografia da escritora Carolina de Jesus (1914-1977), cuja obra, no gênero
diário, apresenta evidências da heterogeneidade da língua, com grande valor
literário.
4º BIMESTRE
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Aspecto observado

Uso que o autor faz

Sequência de perguntas que a mãe

Todas as perguntas iniciam-se com letras

faz ao amigo do filho.

minúsculas, mesmo sendo depois de ponto.

A palavra “Mãe” com letra maiúscula.

O autor sempre escreve a palavra “Mãe”
com letra maiúscula.

3 O objetivo é que todos observem que
a rapidez e o nervosismo da mãe, que
faz uma pergunta atrás da outra, são
expressos pelo autor com a ausência
da letra maiúscula como se as perguntas estivessem num bloco único. Retome a discussão sobre a intenção do
autor ao grafar a palavra Mãe sempre
com letra maiúscula indagando os alunos a respeito.

pág. 46

O pai diz OITO anos em maiúsculas, querendo dizer
que o menino já é grande e pode andar sozinho.
A mãe fala oito anos em minúsculas, insistindo que o
menino ainda é criança, que ter oito anos é ser pequeno.

Espera-se que os alunos percebam
que a pontuação é um recurso que está
a serviço do sentido que se quer dar ao
texto, como manter a minúscula após o
ponto para garantir rapidez ao diálogo,
além da maiúscula na palavra mãe.
Explique a eles que o autor precisa
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ser coerente com o sistema de pontuação ao longo do texto. Um exemplo
disso pode ser encontrado na sequência didática de crônicas, que apresenta
exemplos do gênero com pontuação
de diálogo usando como recurso tanto
o travessão quanto as aspas. Explore

esse aspecto com retomada das leituras
e análise, inclusive como lição de casa.
Ao final da discussão, realize um registro e deixe que os alunos copiem.
Recupere a convenção do uso da letra
maiúscula sempre depois de ponto e
no início das orações, anotando também que, de acordo com a intencionalidade, essa regra pode ser relativizada. O não uso de maiúscula depois de
ponto pode ser observado, também, na
crônica de Clarice Lispector, na mesma
sequência didática.

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

ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 46 e 47

Você

A gente

Vocês

Vossa majestade/meu senhor.

4 Nesse caso, como o pronome de tratamento é dirigido ao rei, consideram-se as
duas expressões na resposta, que são
utilizadas de forma cerimoniosa para reverenciar a figura do rei.

pág. 47

Na socialização do trabalho, retome a
informação de que os pronomes substituem os nomes ou os substantivos. Analise o texto, explicitando a concordância
a ser utilizada no caso da opção por um
ou outro pronome. A ideia não é estudar
todos os pronomes de tratamento, mas,

considerando a sequência Rei Artur e o
capítulo que faltava, é oportuno que os
alunos reconheçam o uso do pronome
indicado para se dirigir a reis e rainhas.
A tabela deve ser utilizada como fonte
de consulta também nos momentos de
produção de textos.
4º BIMESTRE
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5 Esta é uma atividade de reescrita do
trecho do romance, para que os alunos
se apropriem do estilo dos autores. Assim, você não deve ditar o texto, mas
apenas lê-lo de modo que os estudantes

se apropriem da ideia geral do trecho
e o reescrevam. Não é necessário que
reproduzam os diálogos de forma idêntica. Trata-se de um exercício de uso da
linguagem.

págs. 47 e 48

Os textos estão escritos em tempos verbais diferentes: passado e futuro.

“Há muitos anos” e “No ano da Nova Era”.

56

Cavalgavam

Cavalgarão

Tilintavam

Tilintarão

Era

Será

Entraram

Entrarão

Voltaram

Voltarão
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6 Apesar de os verbos conjugados no
passado, na terceira pessoa do plural,
apresentarem uma regularidade na terminação em AM, representam tempos
verbais diferentes (pretérito perfeito e
imperfeito). Contudo, o aspecto da diferença entre os verbos no passado não
é o foco desta discussão, mas a marca
de distinção dos verbos terminados em
AM com os verbos no futuro (que são
escritos com ÃO).
Procure realizar análises dessas
ocorrências em outros textos utilizados
na sala.
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A possibilidade de sediar a Olimpíada no Brasil irá muito além do fato de organizar
o maior evento esportivo do planeta. Os Jogos colocarão na pauta expressões
cada vez mais presentes no dia a dia de planejadores urbanos (e também da
população) – como legado, mobilidade e acessibilidade, entre outras. Mais do que
apenas palavras, elas servirão para gerar ações de mudança no Rio de Janeiro,
tornando-o mais inclusivo, para os atletas, os turistas e, claro, toda a população.

pág. 49

Espera-se que os alunos sejam capazes de identificar as mudanças na forma de grafar o tempo verbal passado
e futuro, utilizando AM e ÃO. A análise
dessa regularidade ortográfica deve,
no entanto, acontecer sempre num texto, para que o tempo verbal fique mais
claro para os alunos.

pág. 49

X

Antes que ele se libertasse.

7 Inicie a reflexão lendo o texto e indague os alunos sobre que dúvida eles
teriam se fossem escrever a palavra removesse. Explique que todos realizarão
algumas atividades que contribuirão
para saber quando usar SS ou C em
determinadas palavras. Ajude-os a observar que, no caso do exemplo apresentado, o verbo remover antecedido
pela palavra SE é acrescido de ESSE
no final e indica a intenção, ainda não
concluída, de realizar a ação (soltar o
leopardo). O uso do SE indica a possibilidade, um fato que talvez aconteça.
Solicite uma socialização dessa atividade antes de seguir para a análise
das palavras independentes.
4º BIMESTRE
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saísse, sentisse, fugisse, risse,

crendice, maluquice, doidice, meiguice,

mentisse, permitisse, construísse

meninice, tagarelice, tolice, chatice, velhice

Todos os verbos são escritos com SS. Os substantivos, com C.

8 Para compreender o uso do ISSE e
do ICE, uma regularidade morfológico-gramatical da língua, é importante
que os estudantes observem as palavras pensando nas classes gramaticais
verbo e substantivo para compreender
que os substantivos com essa terminação são escritos com C e os verbos no
pretérito imperfeito do modo subjuntivo
(fato incerto, desejo, ação não realiza-
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da) são escritos sempre com SS.
Na primeira parte do trabalho, deixe
que as duplas observem as palavras e
as separem. Em seguida, leve todos a
observar o tipo de palavra que aparece
numa e noutra coluna, além de verificar
que o som final é o mesmo. A intenção
é que identifiquem as palavras da coluna ISSE como verbos, ainda que não
utilizem a nomenclatura.

Ao final, solicite que realizem uma
tomada de notas sobre a descoberta.
Mesmo que não cheguem a definir as
palavras como verbos e substantivos,
o ideal é que utilizem sinônimos, como
“coisas que a gente faz” e “palavras
que dão nomes”. Esse registro tem o
objetivo de contribuir para a consulta e a revisão da escrita de palavras
com essas terminações. Outros verbos
também são escritos com SSE. E isso
pode ser objeto de uma reflexão por
ditado interativo de lista de palavras.
Alguns exemplos são: esfolasse, removesse, vigiasse e cantasse.
Finalmente, no retorno da lição de
casa, organize um cartaz para ajudar
a turma a lembrar como se dá o uso
dessas regularidades estudadas.
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HINO DE SALVADOR
9 A letra do Hino de Salvador provavelmente é conhecida pelos alunos. Contudo, realize uma primeira leitura do texto
conversando com eles sobre os versos
e certificando-se de que todos compreenderam o texto. Ele retoma várias
regularidades e irregularidades trabalhadas ao longo do ano.
Como você sabe, o trabalho com ortografia deve ter sempre como foco as
dificuldades ortográficas apresentadas
pela classe. Portanto, é importante selecionar as questões em que os alunos
ainda apresentam dificuldade para tema-

tizar durante o ditado. Mesmo que eles
não perguntem, questione, para incentivá-los a pensar que tipo de erro é possível cometer em determinada palavra.
Durante a realização do ditado, vá
construindo a tabela a seguir no quadro,
de modo que o registro da reflexão possa contribuir para sanar futuras dúvidas
nas produções. Consulte seus registros
sobre o processo de aquisição do sistema ortográfico pelos alunos do 5º ano
e compare, anotando as regularidades
e irregularidades que ainda aparecem
como erros nas situações de escrita.

SUGESTÃO DE TABELA PARA REGISTRO DE DÚVIDAS

Dúvida

Escrita correta

Explicação

Como saber?

As palavras terminadas em EZA que vêm
Beleza/belesa

beleza

de adjetivos (beleza/
belo) são escritas

Consultando a
regra.

com Z.

Lendo a palavra e

Esplendor/explendor

esplendor

O som EX/ES pode

memorizando sua

ser escrito com S e

grafia. Lembrar

com X, mas neste

outra palavra da

caso é S.

mesma família:
esplêndido.

Salvador teu céu famoso
De brilhantes cor de anil
Relembra no Dois de Julho
A libertação do Brasil...
Erigida bem no alto,
És da Pátria o seu altar
Em tuas formosas praias,
Beija a areia o verde mar
Cidade de tanta glória
Povo nas lutas, viril,
Salvador, tua história,
É a mesma do Brasil...
Em tudo tens muito encanto,
És um presépio, um jardim,
Tens igrejas, tens ladeiras,
Terra do Senhor do Bonfim...
Retratas bem o passado
Em Pirajá e Pedrões
O progresso não impede
O teu culto às tradições
Cidade de tanta glória
Povo nas lutas, viril,
Salvador, tua história,
É a mesma do Brasil...
O teu nome é um símbolo
De prestígio e de amor,
O teu povo é culto e nobre
Ó cidade do Salvador...
Tens poesia e nobreza,
Tua vida é um esplendor...
Em toda parte beleza,
Ninguém te iguala em valor...
Cidade de tanta glória
Povo nas lutas, viril,
Salvador, tua história,
É a mesma do Brasil...

4º BIMESTRE
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Castelo
Mago
Vossa Majestade
Feudalismo
Sacerdotisa
Cavaleiro

Espada

C
F
C

V

O

S

S

A

A

S

T

M

E

M
L

A

A

D

L
J

E

S

T

A

D

E
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L

I

C

I

R

E

E

S

R

M

D

O

P

A

O

V

O

U

A

G

D

A

O

O
T
I
S
A

No retorno desta tarefa, solicite que
os alunos leiam os enunciados e confira
a ortografia das palavras.
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págs. 52 e 53

penúltima.
última.

Magnífico, íngreme, Távola, esplêndida, símbolo.
Todas têm a antepenúltima sílaba tônica e são acentuadas.

Todas são acentuadas e a antepenúltima sílaba é a mais forte, a tônica.

11 Na primeira parte da atividade, é importante que os alunos compreendam
e identifiquem a sílaba tônica das palavras, que pode ser a última, a penúltima
ou a antepenúltima, se tiverem mais de
duas sílabas.
Na socialização da análise das palavras, após as conclusões das duplas,
explique que essa é uma regra de acentuação da nossa língua: as palavras cuja
antepenúltima sílaba é forte/tônica chamam-se proparoxítonas e são sempre
acentuadas.
Como há muitas palavras proparoxítonas na língua portuguesa, a memorização dessa regularidade pode ajudar
os alunos a escrever corretamente. É
possível informar, ainda, que, quando a
sílaba tônica é a penúltima, o nome dado
é paroxítona. Quando é a última, chama-se oxítona.
Em outro momento, escreva alguns
monossílabos tônicos, como dó, pá, cal
e mel, e explique que há outras regras de
acentuação que serão estudadas mais
adiante. Contudo, pela leitura e pela reflexão nas situações de ditado interativo
e de consulta a dicionários, todos podem
aprender e tirar dúvidas.
4º BIMESTRE
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págs. 53 e 54

as
pessoas
conheciam
têm

a
pessoa
conhecia
tem

As palavras as, pessoas, conheciam e têm sofreram alteração. As mudanças
ocorreram porque, no primeiro caso, a frase estava no plural e no segundo,
no singular.
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12 Providencie a crônica Brincadeira,
de Luis Fernando Verissimo, e leia-a antes da realização da atividade. Depois
do trabalho em duplas, comande a socialização e oriente a turma a observar
a ocorrência desse tipo de acentuação
ao utilizar as palavras tem e vem, muito
comuns em nossa língua.
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Nesta atividade, é importante saber
que o acento diferencia o singular do
plural na palavra. Outros exemplos que

ocorrem na língua e que podem surgir
nas atividades de produção são:

Singular

Plural

Ele detém

Eles detêm

Ele intervém

Eles intervêm

Como avaliação, selecione uma música conhecida dos estudantes e realize
uma atividade individual de ditado. Analise o avanço de cada um na aquisição da
convenção do sistema ortográfico, utilizando as tabelas já sugeridas para esse

tipo de análise nos bimestres anteriores.
Além disso, você pode incluir uma atividade semelhante ao exercício 6 deste
caderno, além de outros conteúdos presentes nos bimestres anteriores, como
pontuação de diálogo.

Railan Santos da Silva
EM Arte e Alegria
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.

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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Icaro Cerqueira dos Santos
EM do Alto da Cachoeirinha Nelson Maleiro
4º BIMESTRE
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Leitura complementar
Tanto a biografia quanto o diário Quarto
de despejo, de Carolina Maria de Jesus,
são exemplos de que as pessoas organizam seus discursos de acordo com as
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situações e objetivos que têm com a escrita. Carolina, ao dizer o que pensava,
expressou sua genialidade e precisão
relatando o cotidiano da favela Canindé
e denunciando as injustiças sociais. Pela

clareza do discurso e a qualidade literária
do registro, ela se tornou mundialmente
conhecida, apesar de sofrer preconceito
de diferentes naturezas no Brasil.
Com base nessa leitura, você pode,
ainda, recuperar com a turma os estudos
realizados no primeiro bimestre sobre a
cultura afro-brasileira e sua importância
na formação de nosso país. É possível,
também, articular essa reflexão sobre a
escritora com a luta cotidiana contra o
preconceito e as desigualdades sociais
expressas na memória a Zumbi dos Palmares, que tem o feriado de 20 de novembro em sua homenagem.

