PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Experiências curriculares na
rede pública municipal
de educação:
Caderno Metodológico
1º segmento

Petrópolis - 2016

2

RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

MARIA ELISA PEIXOTO DA COSTA BADIA
Secretária de Educação

MÔNICA VIEIRA FREITAS
Subsecretária de Ensino Fundamental

ROSILENE RIBEIRO
Subsecretária de Educação Infantil

Petrópolis
2016

3

PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

EQUIPE DE FORMAÇÃO - 2015
Orientadoras escolares da Secretaria de Educação responsáveis pela elaboração do Caderno Metodológico:

Bianca Caetano de Paiva
Kelly Cristina Felix Gonçalves Grandi
Rosimere Pereira Manzani Lagares
Silvia Beatrix Tkotz
Sonia Cristina Pereira Grazinoli Lobato

4

SUMÁRIO
I - Horizontes educativos: introdução
II - Múltiplos olhares para as ações pedagógicas
1. A infância como caleidoscópio
2. Escolas: lugares de aprendizagens
III - Mapeamento dos caminhos: princípios fundantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prioridade para a aprendizagem da leitura e da escrita
Multiculturalidade
Multi, inter e transdisciplinaridade
Contextualização
Sustentabilidade
Web Currículo

IV - O caminho se fez ao caminhar: as sequências didáticas como uma metodologia possível
V - Rede interligada entre escolas e Secretaria Municipal de Educação: equipes e projetos
1. Assessoria de Psicologia Escolar
2. Divisão de Atividades Culturais e Artísticas
3. Divisão de Desenvolvimento Cultural
4. Divisão de Educação Ambiental
5. Divisão de Leitura
6. Divisão de Saúde
7. Educação Especial
8. Educação Integral
9. Equipe Pedagógica
9.1. Formação
9.2. Projetos Pedagógicos
9.3. Gestão de Avaliação
9.4. Gestão de Pesquisa e Projetos de História
10. Núcleo de Tecnologia Escolar

Página
6
8
9
10
10
11
11
12
12

14
140
142
143
146
148
149
153
154
155

158
5

I - Horizontes educativos: introdução.
“O currículo pode ser movimentado por intenções oficiais de transmissão de uma cultura oficial, mas o resultado
nunca será o intencionado porque, precisamente, essa transmissão se dá em um contexto cultural de significação
ativa dos materiais recebidos.”
(Moreira)
O imperativo de buscar novos horizontes educativos e investigar os caminhos já trilhados na construção de um currículo para a rede municipal de
ensino se intensificou nos últimos anos. Em esforço coletivo, nosso município se dedicou a estudar e elaborar uma proposta curricular, em 2014, que
atenda às preocupações concernentes aos direitos de aprendizagens dos alunos, na busca de uma educação de qualidade, que contemple o fenômeno
educativo em sua diversidade e complexidade.
Fundamentados na LDB 9394/96, defendemos a formação para a cidadania, com base em alguns princípios e fins estabelecidos no segundo e
terceiro artigos desta Lei. Para além disto, a Proposta Curricular do município de Petrópolis declara seu compromisso com as classes populares,
favorecendo a apropriação do saber sistematizado e a qualidade do ensino público.
Neste sentido, buscamos uma proposta que possa contribuir para maior integração e que se constitua como um propósito entre as escolas da rede
municipal. A incorporação de uma série de aspectos inovadores, propalados pelo PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa), garante a
inserção desta proposta na discussão nacional sobre os direitos de aprender e se propõe a oferecer subsídios para a construção de um movimento coletivo
de aprofundamento pedagógico em prol das aprendizagens de nossos alunos. Defendemos que aprender conteúdos na escola é necessário, mas esta
aprendizagem precisa considerar a complexidade de todo o processo educativo.
Em um exercício permanente, a proposta curricular precisa ser revisitada para que não se institucionalize a-historicamente e descontextualizada. Na
perspectiva crítica, reconhecemos que o currículo é muito mais do que se constitui enquanto direitos de aprendizagens e metodologias. Segundo Silva
(2004, p.30), torna-se necessário que o currículo gere desconfiança, questionamento e transformação radical. Nesta visão, o currículo não é algo a ser
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transmitido e passivamente absorvido, mas terreno fértil de produção de conhecimento, no qual os direitos de aprendizagem são matéria-prima para
criação e recriação de metodologias para garantir a qualidade da ação pedagógica.
Não acreditamos no currículo enquanto, apenas, um documento, mas, sim um movimento de complexidade entre múltiplos autores e atores. Pensar
um “currículo em conversas” possibilita apontar para a necessidade de historicização através das práticas e para a impossibilidade de homogeneização
dos conhecimentos escolares. “Queiramos ou não, as redes cotidianas estão atravessadas por diferentes contextos de vida e valores, o que, a nosso ver,
proporciona a dimensão de complexidade para a educação que defendemos, ou seja, complexo por ser tecido junto no cotidiano vivido” (FERRAÇO,
2005, p. 31).
Ao assumir a proposta curricular de Petrópolis como parte deste movimento complexo, ora denominado currículo, não é possível sustentar a ideia de
um caderno metodológico que não venha a ser, apenas, mais um instrumento para contribuir com as conversas entre professores e professoras, alunos e
alunas, bem como toda a comunidade escolar, em busca da partilha de práticas cotidianas responsáveis e solidárias. 
Este caderno é um registro de parte

do movimento formativo acontecido no decorrer do ano de 2015, em que diversos professores se inscreveram e participaram de atividades de reflexão e
elaboração de atividades em sequências didáticas como movimento de estudo da proposta curricular de nosso município.
Embora alguns discordem de uma proposta tão fluida de trabalho pedagógico, convidamos a todos e a todas a participarem deste movimento que se
pretende estudo de quais são os direitos de aprendizagem de nossas crianças e adolescentes, em busca de uma educação mais equânime e emancipatória.
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II- Múltiplos olhares para as ações pedagógicas
1. A infância como caleidoscópio
Muitas discussões sobre a infância tem-na definido como lugar de ludicidade e segurança, caracterizado pelo distanciamento do mundo e das tarefas
do adulto. A idealização afasta a pluralidade de visíveis ou invisíveis infâncias, que se fazem ver de acordo com o ponto que ocupam.
Um cem número de combinações podem ser obtidas se olharmos para a infância como um caleidoscópio da diversidade, dependendo dos elementos
culturais analisados e da construção histórica da concepção adotada.
Proclamada pela Assembleia das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1959, a 
Declaração dos Direitos da Criança considera que “a criança, em

virtude de sua falta de maturidade física e mental, necessita de proteção e cuidados especiais, inclusive a devida proteção legal, tanto antes quanto após
seu nascimento”.
Os cuidados com a infância, estendidos para a adolescência, estão dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 1990. Para além do que
é determinado legalmente, há um compromisso ético dos educadores em desencadear processos que oportunizem a ajudar um número cada vez maior de
crianças a ter acesso a oportunidades que lhes cabem por direito.
É muito grande o número de crianças que continuam excluídas dos progressos mundiais. O custo destas desigualdades é pago instantaneamente - e de
forma trágica - pelas próprias crianças.
Estamos falando de crianças da Zâmbia, Somália, Guiné-Bissau? Não, somente. A miséria da fome e de oportunidades assola tais lugares, mas as
desigualdades não estão, apenas, do outro lado do oceano. Que possamos enfrentar as desigualdades, identificando as necessidades locais, na busca da
promoção dos direitos fundamentais da infância e da adolescência de Petrópolis. No âmbito de nossa atuação, que possamos assegurar o acesso a uma
educação pública de qualidade. Que o espaço de nossa sala de aula e o encantamento de práticas mais desafiadoras possam favorecer as aprendizagens de
nossas crianças e adolescentes.
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2. Escolas: lugares de aprendizagens

Lugar é, segundo Milton Santos (2002, p. 258)
, “
o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas

mais diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade”. Cada lugar é único, pois carrega em si as marcas daqueles que por ali passam. Se
estamos nos referindo às escolas, estamos falando de lugares que movimentam sonhos e ações de professores, alunos, famílias e comunidade. Não há
como repetir essa formação, por isso cada escola traz em em si “a dor e a delícia de ser o que é”.
Esses diversos 
lugares-escolas se entrelaçam em um diálogo constante formando a rede municipal de educação, que se constitui como uma rede de

aprendizagens, com toda a sua diversidade e riqueza. Partindo do pressuposto da dialética entre o uno e o múltiplo, sabemos que o caderno metodológico

pode, apenas, inspirar e oferecer elementos para que as escolas possam construir e trilhar seus próprios caminhos em direção a uma educação de
qualidade que garanta o direito de aprender de cada criança deste município.
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III - Mapeamento dos caminhos: princípios fundantes
1. Prioridade para a aprendizagem da leitura e da escrita
“Ler é 

registrar o mundo pela palavra”, nos ensina o mestre Freire. Considerando que, na nossa sociedade, a leitura e a escrita são meios importantes

de comunicação e de acesso às informações, defendemos que a sua aprendizagem é direito de todas as pessoas. Esta defesa é corroborada pelo
Compromisso Todos pela Educação, uma conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em regime de colaboração, das
famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica. Petrópolis aderiu ao Compromisso e tem como diretriz básica do
caminho para o conhecimento a prioridade para a aprendizagem da leitura e da escrita. Ferreiro (1995,p.42) alerta que “a leitura e a escrita têm sido
tradicionalmente consideradas como objeto de uma instrução sistemática, como algo que deva ser ensinado e cuja aprendizagem suporia o exercício de
uma série de habilidades específicas”. No entanto, os estudos atuais vêm mostrando que a leitura e a escrita não são produtos da escola, conquistados a
partir de exercícios, mas um objeto cultural cuja aquisição perpassa a apreensão da função social da escrita. A partir deste pressuposto, e acreditando que
ler e escrever são dois requisitos básicos para o exercício de uma cidadania mais digna, trata-se de um compromisso ético contribuir para que as crianças,
como sujeitos sociais, sejam capazes de apreender e atribuir sentidos na leitura e comunicar sentidos quando fizer uso da escrita.
2. Multiculturalidade
Boaventura Sousa Santos (1995) aponta o multiculturalismo como uma forma de globalização e afirma que o mundo é um “arco-íris de culturas” .
Na sociedade contemporânea, segundo Hall (2002), “...a cultura é agora um dos elementos mais dinâmicos ― e mais imprevisíveis ― da mudança
histórica do novo milênio. Assim, os aspectos culturais identitários que constituem as subjetividades dos sujeitos e dos espaços requerem um olhar de
respeito e valorização por parte da escola. O reconhecimento das diferentes culturas que transitam e se entrecruzam pelos espaços escolares é o
caminhar do processo para uma educação multicultural, que contribui para o enfrentamento aos preconceitos e discriminações por meio de práticas
socioeducativas que articulam diferença e igualdade.
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3. Multi, inter e transdisciplinaridade
O olhar voltado para cada disciplina não constitui necessariamente a fragmentação do conhecimento. Cada disciplina possui sua especificidade que
deve ser considerada no âmbito escolar. A fragmentação se dá quando as disciplinas são trabalhadas de modo isolado. Para Nicolescu (2000, p.17), em
seu artigo “Um novo tipo de conhecimento: transdisciplinaridade”, a disciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a
interdisciplinaridade são as quatro flechas de um único e mesmo arco: o do conhecimento.
Na organização e gestão do currículo, as abordagens multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar fundamentam-se nas mesmas bases, que
são as disciplinas e requerem a atenção criteriosa da escola, pois orientam as práticas pedagógicas. Entende-se: por multidisciplinaridade, o estudo de
uma situação-problema por meio de informações tomadas de empréstimo a duas ou mais disciplinas que não possuem relação entre si; por
pluridisciplinaridade, o estudo de uma situação-problema por meio de um agrupamento de informações de disciplinas que possuem relação entre si; por
interdisciplinaridade, o estudo de uma situação-problema por meio de uma relação de reciprocidade e mutualidade entre disciplinas que transcendem sua
especialidade para acolher as contribuições das demais; por transdisciplinaridade, o estudo de uma situação-problema por meio de uma interação global
de várias disciplinas eliminando as fronteiras entre elas.
4. Contextualização
Nosso mestre Freire (1974) já nos orientava que “e
nsinar é uma prática social, uma ação cultural, pois se concretiza na interação entre professores
e alunos, refletindo a cultura e os contextos sociais a que pertencem”. Assim sendo, relacionar as atividades na escola com os saberes e experiências de
vida é contextualização curricular, que possibilita aos estudantes conferir sentido ao que aprendem, pois respeita as singularidades cognitivas, e cria
condições para dar lugar, na escola, às culturas de origem de toda a comunidade local. Reconhecemos, portanto, a contextualização como uma via
promotora de aprendizagens mais significativas.
Cosme e Trindade (2012) propõem a gestão contextualizada do currículo como reivindicação pedagógica a fim de acentuar a importância de uma
tal opção em função da necessidade de se respeitar as singularidades cognitivas e culturais dos alunos como fator fundamental da gestão do seu processo
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de ensino-aprendizagem. 
Esse processo articulado com as práticas sociais irá produzir o conhecimento necessário para que o aluno faça uso dele no seu
cotidiano. 

Reafirmamos, pois, que a contextualização precisa estar baseada na realidade do aluno; não pode ser “artificial”!
5. Sustentabilidade
A educação para a sustentabilidade apresenta uma importante 
dimensão ético-política e demanda a implementação de práticas para estudo e

ações no que diz respeito à proteção do meio ambiente, ao respeito à biodiversidade e à defesa dos direitos humanos. De acordo com a UNESCO, uma

educação para o desenvolvimento sustentável permite “a todo ser humano adquirir conhecimento, habilidades, atitudes e valores necessários para formar
futuro sustentável” e assim, por meio da aprendizagem, será possível entender melhor o mundo, promover pensamento crítico e reflexões que levem a
atitudes pessoais que sejam benéficas para a natureza, para o próprio ser humano e, consequentemente, para a qualidade de vida no planeta. A “Carta da
Terra” pode ser inspiração e ferramenta educativa para ampliar a compreensão sobre as decisões críticas que a humanidade deve tomar e a urgente
necessidade de se comprometer com formas de vida sustentáveis, com a valorização da vida, com a formação de um novo estilo de vida, sem
consumismo excessivo, sem o desperdício de recursos e sem degradação ambiental. Há que nos comprometermos, também, com uma forma de
crescimento econômico aliada à justiça social, em um processo educativo que possa criar novas mentes e novos corações, pede a Carta da Terra. Como
nos diz Freire (2000), na sua terceira carta pedagógica, “a educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas. Pessoas transformam o
mundo”.
6. Web Currículo
O web currículo é a integração das mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação e todas as suas linguagens com o currículo escolar
objetivando fomentar a construção do conhecimento. Tem como característica a ressignificação das relações educativas e, consequentemente, do
currículo escolar. Considerando que o currículo é uma construção social e que vivemos em uma sociedade digital que privilegia o aqui e o agora e o uso
da tecnologia em todos os momentos e espaços de nossas vidas, vemos presente esta tecnologia também dentro das escolas, sendo utilizada pelos
professores e alunos, seres pensantes do século XXI. Não estamos falando apenas de informatização. Estamos nos referindo à multiplicidade de
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linguagens que a tecnologia abrange. O professor tem consciência de que não é mais o único detentor do conhecimento e que a tecnologia é uma
ferramenta aliada para que o aluno possa não apenas aprender sobre os diferentes temas existentes no currículo escolar, mas também possibilitar que o
aluno compreenda, explore e se aprofunde nos novos conhecimentos. Esta relação de aproximação com o web currículo pretende trazer para nossa
proposta curricular a reflexão de que não basta um cenário de inovação tecnológica para garantir a inovação pedagógica. Por isso, a necessidade de
reflexão de que o web currículo, como um principio fundante da proposta curricular, demanda uma busca por revisão de nossas práticas para propiciar o
encontro com os artefatos tecnológicos que, como nos apontam Almeida e Silva (2011), começam a chegar nos espaços educativos trazidos pelas mãos
dos alunos ou pelo seu modo de pensar e agir inerente a representantes da geração digital.
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IV - O caminho se faz ao caminhar: as sequências didáticas como uma metodologia possível
A proposta do Caderno Metodológico em forma de sequências didáticas para os anos iniciais do ensino fundamental, aqui apresentada, foi elaborada
pelo grupo de trabalho “Pró-Currículo”, formado por professoras e orientadoras escolares da rede municipal de ensino de Petrópolis, acompanhadas pela
Equipe de Formação, que atua na Secretaria de Educação.
O objetivo deste Caderno é apresentar experiências curriculares articuladas com a proposta implantada em 2015 na rede municipal. Sabemos que
muitas são as possibilidades de percursos escolhidos pelos professores e professoras para articular a proposta curricular, o planejamento da escola, a
realidade local, a diversidade na sala de aula e fora dela, dentro de um complexo processo educativo. O Caderno Metodológico pretende contribuir com a
caminhada da rede municipal, compartilhando as experiências de algumas professoras e orientadoras. Neste sentido, a sequência didática pode ser uma
metodologia possível na prática docente, que traz a ideia da ordenação articulada das atividades como um elemento que a caracteriza,
Nas sequências didáticas são planejadas atividades de aprendizagem, etapa por etapa, organizadas a partir de um direito de aprendizagem. Segundo
Zabala a sequência didática é “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que
têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor como pelos alunos” (ZABALA, 1998, p. 18). A intencionalidade na ação pedagógica é uma
característica do planejamento da sequência didática, mas não pode impedir que o professor intervenha nas atividades elaboradas, introduza mudanças ou
novas atividades para aperfeiçoar a aula e torná-la facilitadora no processo da aprendizagem.
As sequências didáticas podem ser disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, multidimensionais ou multirreferenciais. Neste caderno,
optamos por uma proposta disciplinar, que possibilite o exercício de analisar especificidades dos direitos de aprendizagem apresentados na proposta
curricular. Isso não nos impede de defender que há outras maneiras possíveis de articular a ação pedagógica e a proposta do município.
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
E
QUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno

Metodológico - Língua Portuguesa

Sequência Didática em Língua Portuguesa para 1º ano de escolaridade
Nome/tema: Parlendas
Autora: Raquel Scali Magalhães
Eixo/Direitos de aprendizagem em Língua Portuguesa
Oralidade: D
esenvolver a capacidade de expressão oral ampliando as habilidades do uso da fala.
Eixo/Direitos de aprendizagem em outras áreas do conhecimento

Matemática: Identificar números nos diferentes contextos e em suas diferentes funções (parlenda: Um, dois, feijão com arroz).
Ciências: Identificar os cuidados com a saúde e o bem-estar relacionados à alimentação.
História: Reconhecer a família como primeiro grupo social do qual participa.
Gênero principal: P
arlendas
Gênero de apoio: R
eceitas
Tempo previsto: 5dias
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Material necessário: L
ivros de história, cartazes, materiais para recorte, colagem e desenho e pintura.
Desenvolvimento
1ª etapa: Como disparador para a sequência didática, recordar as experiências vivenciadas na confecção dos docinhos como lembrança no Dia das Mães.
Leitura da história: “Cadê o docinho que estava aqui?” Maria Ângela Resende (ampliação das habilidades do uso da fala na participação da
história com perguntas e respostas).
Associação com a parlenda “Cadê o toucinho que estava aqui?”
2ª etapa: Iniciação da confecção do livro (releitura). Cada página do livro contém respostas próprias e individuais relatadas na parlenda. Ex: Cadê o
docinho que estava aqui? O gato comeu. Mas que gato? O gato marrom...
3ª etapa: Pesquisa e conhecimento de outras parlendas (parlendas relacionadas ao grupo familiar, aspecto contemplado na iniciação da sequência).
Atividade em grupo (recorte e colagem): parlenda: “Batatinha quando nasce.”
Atividade em grupo (recorte e colagem): parlenda: “A casinha da vovó.”
Atividade em grupo (recorte e colagem): parlenda: “Um, dois, feijão com arroz...”
4ª etapa: Exposição das atividades feitas em grupos em sala e gravação das parlendas (reprodução oral).
5ª etapa: Leitura convidativa à mamãe (parlendas em folha para serem reproduzidas junto com a família). Envio do livrinho (releitura do livro “Cadê o
docinho que estava aqui?”) para casa.

Relato da prática
A sequência se deu a partir de vivências relacionadas ao Dia das Mães. Os alunos manifestaram interesse em aprofundar conhecimentos sobre
'parlendas', a partir da leitura do livro de Maria Ângela Resende: "Cadê o docinho que estava aqui?" (Uma releitura da parlenda "Cadê o toucinho que
estava aqui?").
Foi definido a partir de sugestões e votações, pois o presente do Dia das Mães havia sido confeccionado pelos alunos: um docinho de leite em pó.
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A partir desta escolha e confecção do presente, foi lida a história “Cadê o docinho que estava aqui?", releitura da parlenda. As crianças identificaram-se
bastante com a brincadeira com palavras trazidas pela história.
Foi dado início à confecção do livrinho "Cadê o docinho que estava aqui?". Diversos materiais foram utilizados para confecção deste livro. A cada
página finalizada, a reprodução oral da parlenda era praticada.
Em paralelo à confecção do livrinho, buscamos o conhecimento e a vivência de outras parlendas (relacionadas ao Dia das Mães). Dessa forma as
crianças puderam conhecer e aprofundar a oralidade com a parlenda "Um, dois, feijão com arroz". Utilizamos também a parlenda "A casinha da vovó,
cercadinha de cipó", para relatos e vivências familiares.

Imagens da prática

Referências Bibliográficas
Parlendas populares. Livros infantis.
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno Metodológico - Língua Portuguesa
Sequência Didática em Língua Portuguesa para 3º ano de escolaridade
Nome/tema
: Escrita de Cartas
Autoras: 
Flávia Mendes da Silva (orientadora escolar) e Andreia Salomão Mangia (professora do 3º ano)
Eixo/Direitos de aprendizagem em Língua Portuguesa
Eixo Principal: Produção Textual Escrita
Direitos: Planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção: organizar roteiros, planos gerais para atender a diferentes finalidades, com
ajuda de escriba; produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes finalidades, por meio da atividade de um escriba; utilizar vocabulário
diversificado e adequado ao gênero e às finalidades propostas; revisar coletivamente os textos durante o processo de escrita em que o professor é
escriba, retomando as partes já escritas para planejar os trechos seguintes.
Eixo: Análise Linguística Discursividade, Textualidade e Normatividade
Direitos: Identificar e fazer uso de letra maiúscula e minúscula nos textos produzidos, segundo convenções; Reconhecer gêneros textuais e seus
contextos de produção.
Gênero principal: C
arta

Gêneros de apoio: C
onto Folclórico, literatura infantil, legenda.
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Tempo previsto: 5aulas (4 de aproximadamente 1 hora, sendo a última aula um pouco mais longa devido à dramatização e à festa)
Material necessário
Livros: A Verdadeira História de Cachinhos Dourados; Cachinhos de Ouro; O Carteiro Chegou.
Outros materiais: cartolinas; papel para escrita de carta; TNT; máscara para dramatização; vídeo com a história de Cachinhos Dourados; cópia da carta
de Cachinhos Dourados aos ursos.
Desenvolvimento
1ª aula: A introdução desta sequência, bem como todo o desenvolvimento, será motivada pelas versões do Conto Folclórico “Cachinhos Dourados”.
Conhecer esta história, compreender os fatos nela ocorridos é que vai motivar a escrita de uma carta pela turma. Na primeira aula, os alunos ouvirão a
leitura do livro “A Verdadeira História de Cachinhos Dourados” da Editora Brinque Book. E será feito um levantamento oral sobre quem conhece a
versão clássica desta história. Então se fará a leitura da versão de Ana Maria Machado “Cachinhos de Ouro”. Logo após a leitura, estabelecer um
diálogo com a turma sobre o comportamento do personagem principal e quais seriam as possibilidades da menina pedir desculpas à família de ursos.
Lembrar aos alunos que este pedido teria que ser de uma forma escrita pois os personagens moram na floresta onde não há telefone, internet etc. As
crianças escreverão sugestões de possíveis soluções que serão depositadas em uma caixa.
https://www.youtube.com/watch?v=wk1bSv2GYpw
). Trazer e abrir a caixa de
2ª aula: Retomar a história de Cachinhos Dourados assistindo ao vídeo (
sugestões que os alunos registraram na aula anterior, fazer a socialização com leitura de cada sugestão, dialogar com a turma sobre o que cada um
sugeriu e a chance de ser o que aconteceu na história. Trazer a leitura da História “O carteiro Chegou” da editora Companhia das Letrinhas confirmando
ou não as hipóteses dos alunos, pois, neste livro, aparece uma carta que Cachinhos Dourados escreve pedindo desculpas à família Urso. Expor a carta
em tamanho grande na sala e, oralmente, explorar com a turma as características do gênero. Quem escreveu? Para quem? Estimular os alunos a
perceberem o que organiza a carta 
local e data
,
saudação, desenvolvimento, despedida e assinatura
. Sendo importante trazer para reflexão com as

crianças que a carta é sempre um texto que convida o leitor (quem recebê-la) a escrever uma resposta. Trazer outras cartas para que coletivamente as
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crianças criem legendas identificando as partes que as compõem. Distribuir para os alunos cópia da carta e trabalhar criando com as crianças uma
legenda identificando as partes da carta de Cachinhos Dourados. Terminada essa parte, procurar identificar com as crianças se teve alguma das
características que organiza a carta que não apareceu. Criar com a turma o que falta.
3ª aula: Produção em dupla. Motivados pela carta de Cachinhos Dourados as crianças serão estimuladas a produzir em duplas, uma atuando como
escriba a resposta da família Urso para a menina. As crianças precisam compreender que a carta é da família de ursos para a menina. Nesse momento
eles se passarão pelos personagens. Ao final da produção, as crianças farão a socialização das cartas e eleição da melhor carta a ser enviada para
família Urso.
4ª aula: Revisão coletiva da carta escolhida. Agora o professor será o escriba e fará a transcrição da carta fazendo junto com os alunos as reflexões
necessárias, lembrando a estrutura da carta, estimulando para que façam sugestões para melhorar a linguagem além de atenção direcionada ao uso de
sinais de pontuação. O professor passará a limpo o texto revisado. Reler o texto todo com os alunos e a seguir fazer a ilustração do mesmo. Para
finalizar essa aula os alunos produzirão um envelope para a carta completando os dados como endereço, CEP, remetente.
5ª aula: Dramatizando com a turma o carteiro fazendo a entrega da carta resposta para Cachinhos Dourados e a leitura da carta completa. Para finalizar
os ursos vão participar da Festa de Aniversário da Cachinhos Dourados, que aparece no final da carta que a menina manda para a família e todos os
alunos são convidados fechando a sequência didática com essa festa.
Relato da prática
A presente sequência foi desenvolvida com crianças de 8 anos matriculados no 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Carlos Canedo
situada no bairro de Pedro do Rio, no período de 1 semana.
A sequência foi iniciada com a leitura do livro “A verdadeira História de Cachinhos Dourados” da Editora Brinque Book como forma de fomentar
a motivação e participação dos alunos. A professora fez a leitura e uma sondagem entre os alunos sobre quem já conhecia a história clássica. Logo
depois foi feita a leitura do livro Cachinhos de Ouro de Ana Maria Machado. Foi através do conhecimento e compreensão desta história que os alunos
foram motivados à escrita da carta. Feita a leitura, foram exploradas com os alunos as imagens do livro e retomada a parte da história que cada uma
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representa. A professora fez uma roda de conversas dialogando com as crianças sobre as atitudes da personagem principal, no que diz respeito a
estragar objetos que não lhe pertence. Os alunos foram motivados a pensar sobre a situação proposta: “Cachinhos Dourados, depois de tudo, ficou
arrependida e queria muito pedir desculpas à família de ursos, sendo que ela morava na floresta não tinha telefone, internet, e ela não queria voltar na
casa dos ursos pois tinha ficado com muita vergonha. Então esse pedido tinha que ser de uma maneira escrita. Como esse pedido poderia ser feito? Foi
feito uma caixa de sugestões e os alunos tiveram que escrever as sugestões e depositar na mesma.
Na segunda aula a professora trouxe de volta a caixa de sugestões. Esse momento foi aberto com o vídeo da história; a professora fez a leitura das
sugestões e tiveram apenas dois alunos que mencionaram a carta como a forma de Cachinhos Dourados pedir desculpas. A professora interveio no
momento dizendo que existe um livro no qual está a forma como a menina pediu desculpas aos ursos e apresentou o livro o “Carteiro Chegou” e disse
que era verdade que segundo a história a Cachinhos Dourados tinha pedido desculpas por meio de uma carta. Abriu o livro e a leitura começa com o
carteiro e a primeira correspondência que ele estrega é na casa dos Ursos. A carta foi aberta e a professora fez a leitura. As crianças gostaram muito do
livro. Depois uma cópia da carta ampliada foi colada no quadro. Os alunos receberam uma cópia, brincamos com a leitura da carta já dividindo de
maneira que cada um leu uma parte da organização do texto: um leu a saudação, outro o desenvolvimento, outro a despedida e outro a assinatura.
Depois da leitura, os alunos foram solicitados a observar a estrutura da carta, com a de Cachinhos Dourados na mão foram convidados a localizar as
partes na mesma. Um aluno logo observou que não tinha local e data na carta de Cachinhos Dourados. Construímos com as crianças uma legenda
pintando de cada cor uma característica deste tipo de texto. Ao final da legenda, os alunos inventaram a parte que faltava: local e data da carta. Foi bem
interessante esse momento já que as crianças queriam pesquisar nas histórias já apresentadas o endereço dos Ursos e de Cachinhos Dourados.
Na terceira aula, retomamos a carta de Cachinhos Dourados e outras cartas de crianças que estavam impressas em tamanho grande; analisamos
novamente ressaltando as características. A professora conversou com as crianças dizendo que não encontramos nenhum livro que contasse o que
aconteceu depois que os Ursos receberam a carta e que a proposta era confeccionarmos a resposta dos três para Cachinhos Dourados. A turma topou na
hora; montamos as duplas produtivas e cada dupla produziu uma resposta. A professora circulou durante o tempo da produção de maneira a ir
orientando a estrutura da carta. Depois fizemos a socialização e cada dupla leu sua resposta. A ideia era de que as crianças pudessem votar em uma
carta para ser revisada e ser enviada para Cachinhos Dourados. Só que as crianças disseram que gostaram de uma coisa de cada carta. Da criatividade
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de escolher local e data de uma dupla, de uma frase da outra e assim por diante. Então entraram em acordo de que juntando o que mais gostaram de
cada carta faria parte da que realmente seria enviada para a menina. A professora atuou como escriba neste momento e fez a primeira versão da carta.
Antes, porém, dos alunos começarem a ditar as partes da carta, a professora procurou lembrar para quem estava sendo escrita a carta, quais as
informações que esta deveria conter e anotou no canto do quadro. Então começou pedindo que dissessem qual seria o melhor jeito de começar. A
professora fez as interferências e sugeriu as adequações necessárias perguntando qual seria a forma mais completa de iniciar a carta etc.. Ao longo da
produção, a professora foi pedindo que relessem o que foi escrito para que pudessem ir fazendo as adequações necessárias.
Na 4ª aula, os alunos participaram do momento de revisão coletiva da carta escrita; a professora retomou a última versão produzida pela turma, foi
lendo e ouvindo a turma quando surgia alguma alteração. Os alunos perceberam alguns problemas como repetição de elementos de ligação e
organizaram um trecho que acharam que estava confuso. Alguns outros itens comuns foram apontados como uso de letra maiúscula, e aproveitamos
para lembrar o uso de sinais de pontuação. A professora passou a limpo a carta revisada e as crianças ilustram-na. Foi produzido também com as
crianças um envelope. Todos contribuíram lembrando o que aparece no envelope, para que serve, etc..
Na 5ª aula, os alunos dramatizaram o final desta história: o carteiro pega a carta na casa dos ursos, entrega para Cachinhos Dourados que fica
muito feliz com a resposta. Na semana seguinte, todos vão à casa de Cachinhos comemorar seu aniversário.
Durante o desenvolvimento da sequência, pude observar, pelo interesse e atuação dos alunos, o quanto foi importante e rico este trabalho com o
gênero carta. A participação dos alunos foi entusiasmada principalmente no momento de socialização das cartas escritas em duplas. Outro momento
muito legal foi quando decidiram que não haveria uma carta escolhida, mas a síntese do que tinha de melhor em cada carta para a produção da resposta
dos ursos para Cachinhos Dourados. Outro momento que merece destaque foi o trabalho em equipe para a escrita da resposta e a confecção do
envelope, em que os alunos criaram o endereço dos personagens. A atividade de criação de legenda destacando as partes que compõem uma carta foi o
facilitador para a compreensão da estrutura da mesma, o que se comprovou no momento da escrita quando não apresentaram nenhuma dificuldade.
Mas, o que os alunos adoraram foi a encenação da entrega da carta e a festa de aniversário. As atividades despertaram o interesse e a curiosidade dos
alunos para a escrita de cartas, o que me levou a pensar em dar continuidade ao assunto, lançando mão do livro “Felpo Filva” da Eva Furnari. Percebi
que a professora poderia explorar mais o trabalho com o eixo de Análise Linguística no que diz respeito à discursividade, textualidade e normatividade,
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além de outras partes como o trabalho com ortografia tudo de maneira bem contextualizada. Esse livro traz cartas ao leitor e como apoio pode-se usar as
revista “Ciência Hoje” e “Recreio”. Além de tudo, é possível abordar outras áreas do conhecimento como a Matemática aproveitando a festa de
Aniversário de Cachinhos Dourados para propor a resolução de situações-problema. E ainda Geografia, trabalhando paisagem e clima da floresta dentre
outros. Bom, já deu para perceber que este trabalho não para por aqui.
Imagens da prática
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Referências Bibliográficas
A Verdadeira História de Cachinhos Dourados, Agnese Baruzzi e Sandro Natalini Editora: Brinque Book
Cachinhos de Ouro, Ana Maria Machado Editora: FTD
O Carteiro Chegou, Janete e Allan Alberg Editora: Companhia das Letrinhas

Para saber mais
Guia de Planejamento – Orientações Didáticas – Professor 3º Ano - Produção de Carta ao Leitor
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno Metodológico - Língua Portuguesa
Sequência Didática em Língua Portuguesa para o 4º ano de escolaridade
Nome/tema
: L
er é muito bom! Lê pra mim?

Autoras: 
Suzanai Carvalho Bagio (Orientadora escolar)

Marcia Verônica Bagio Senra Souza ( Professora)

Eixo/Direitos de aprendizagem em Língua Portuguesa
❖

Ler textos (poemas, canções, tirinhas, textos de tradição oral, entre outros), com autonomia;

❖

Compreender textos lidos por outras pessoas, de diferentes gêneros e com diferentes propósitos;

❖

Ler em voz alta, com fluência, em diferentes situações;

❖

Interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo professor ou outro leitor experiente.

Eixo/Direitos de aprendizagem em outras áreas do conhecimento
A
rtes:
•

Comunicar-se através de desenho, pintura, colagem, escultura, modelagem, fotografia e histórias em quadrinhos.

•

Realizar a leitura das formas visuais em diversos meios de comunicação e da imagem: fotografia, cartaz, televisão, vídeo, 
histórias em
quadrinhos
, publicidade, desenho animado, desenho industrial, etc
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Tempo previsto: 4dias - duas horas por dia.
Material necessário
❖
❖
❖
❖
❖

Revistas em quadrinhos;
Cantinho da leitura;
Caixa surpresa;
Cópias para as atividades;
Cartaz.

Desenvolvimento
Quarta-feira
13/05/2015
•

Leitura da História em quadrinhos: No projetor:
TURMA DA MÔNICA : A ÁRVORE ENCANTADA

•

Levantamento prévio dos alunos sobre as histórias em quadrinhos;

•

Expor em uma mesa diversas revistas em quadrinhos para que os alunos escolham e leiam;

•

Após a 1ª leitura livre, levar os alunos a conhecerem a estrutura composicional do gênero a ser trabalhado.

•

Listar com eles algumas características que observaram das histórias em quadrinhos e fazer alguns questionamentos;

•

Após essa conversa, apresentar aos alunos a CAIXA SURPRESA, que será apresentada sempre que houver um novo gênero na sala a ser

trabalhado;
•

Escrever em balões algumas característica do gênero e pedir que os alunos peguem na caixa e leiam em voz alta;

•

Cada aluno deverá receber uma cópia da história lida e ao receber o balão retirado da caixinha, faz a leitura e identifica no texto se existe algum

balão com esta característica, se encontrar deverá ler, para que todos possam identificar;
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Quinta-feira
14/05/2015
•

Fazer a leitura de uma nova história em quadrinhos para os alunos:


MAGALI – O MENINO DO BONÉ AMARELO
•
•

Trazer novamente para a sala o acervo de revistas de histórias em quadrinhos, deixar que cada aluno escolha a sua e leia silenciosamente;
Após a leitura propor aos alunos que se reúnam em duplas e escolham uma histórias entre as revistas que estão para a próxima atividade.( Nesta

atividade se conseguir levar 2 revistas iguais para a atividade seria muito interessante)
•

Pedir aos alunos que leiam juntos a história escolhida e propor uma votação entre a turma, qual história gostariam de ouvir, após a decisão os

alunos irão dividir as falas para fazerem a leitura da mesma.
•

Após ouvirem a professora, devem ler silenciosamente e logo após fazer a leitura para a turma.

•
Sexta-feira
15/05/2015
•

Realizar novamente a leitura de outra história em quadrinhos;
CHICO BENTO - MÚLTIPLA ESCOLHA

•

Dividir a turma em trios;

•

Trazer para os alunos uma história em quadrinhos com os balões vazios e outra folha cheia de balões que possam ser encaixados na história.

•

Pedir que os alunos observem a história com os balões vazios e imaginem o que pode estar escritos dentro de cada balão;

•

Entregar as folhas com os balões preenchidos e pedir que leiam, recortem e encaixem na história;

•

Antes de colarem deverão conversar com o grupo para discutirem se cada fala deve estar no lugar mais adequado;

•

Fazer a leitura da história organizada por eles, cada aluno lê uma balão ou uma parte da história.

•

Deixar que cada aluno escolha e leve para casa uma revista em quadrinhos e a traga na segunda-feira.
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Segunda-feira
18/05/2015

•

Leitura de uma nova história em quadrinhos;


CASCÃO – A LENDA DA OVELHA DESGARRADA

•

Os alunos deverão expor as revistas para a turma .

•

Após a exposição cada aluno deve ler o título da revista a qual levou e um trecho que mais gostou.

•

Criar um mural na sala com o seguinte título, LI E GOSTEI....

•

Pedir que os alunos reproduzam a capa da revista ou o título para expor no mural.

Relato da prática



Durante a organização da sequência foi muito valioso experimentar estar mais próximo da prática do professor, que muitas vezes no
decorrer da semana, não conseguimos vivenciar apenas através do plano e que raramente está registrada com fotos e nem ver as atividades, pois as
mesmas são devolvidas aos alunos. Através da sequência didática, percebemos a importância de organizar atividades que se complementam e o quanto
foi interessante para os alunos. A professora esteve todo tempo muito comprometida e entusiasmada, com muita criatividade, o que facilitou a aplicação
e o desenvolvimento. Os alunos se envolveram desde o início e sempre esperavam ansiosos o momento do dia seguinte.
Um ponto muito importante que preciso registrar foi o tempo da sequência. Ela foi organizada para acontecer durante 4 dias, 2 horas por dia e o
que realmente aconteceu, pois este tempo foi suficiente para não desgastar a turma e a professora com organização de atividades. Acredito que uma
sequência muito longa desanima o professor e a turma fica cansada do mesmo assunto e acaba se transformando em um projeto.
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Imagens da prática
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Referências Bibliográficas

O que importa é que as vidas não servem como modelos. Só as histórias servem. E é duro construir histórias nas quais viver. Só podemos viver nas
histórias que lemos ou ouvimos. Vivemos nossas próprias vidas através de textos. Podem ser lidos, contados, experimentados eletronicamente, ou podem
chegar até nós, como murmúrios da nossa mãe, dizendo-nos o que as convenções exigem.Qualquer que seja sua forma ou meio pelo qual nos cheguem,
essas histórias nos formaram a todos nós; e são as que devemos usar para produzir novas ficções, novas narrativas.
Heilbrum
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno Metodológico - Matemática
Sequência Didática em Matemática para o 3º ano de escolaridade
Nome/tema
: Descobrindo as Formas Geométricas na Arte
Autoras: 
Camila de Almeida Loureiro (Orientadora Escolar) / Daniele Bello (Professora)
Eixo/Direitos de aprendizagem em Matemática
Representar formas geométricas planas, reconhecendo e descrevendo suas características;
Eixo/Direitos de aprendizagem em outras áreas do conhecimento
Observar diferentes obras de artes visuais, artistas e movimentos artísticos produzidos em âmbito regional, nacional e internacional.

Tempo previsto: 4aulas
Material necessário
Folhas A3, Projetor e Slides das obras de Volpi, Paper Cil Colorido, Computadores (Programa TuxPaint ou Paint), Blocos Lógicos.
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Desenvolvimento
1ª etapa: Levar ao conhecimento dos alunos a Biografia de Volpi através do livro: “Mestres das Artes no Brasil: Alfredo Volpi” e passar em slides
algumas de suas obras para apreciação da turma. Questionar os alunos quais as principais características encontradas em suas obras no intuito de que
percebam as formas geométricas existentes.
2ª etapa: Convidar os alunos a representar por meio do computador no programa TuxPaint algumas de suas obras. Durante as atividades nomear as
formas geométricas que utilizaram.
3ª etapa: Trazer para a sala os blocos lógicos, nomear as formas geométricas com os alunos, solicitar que separem quais formas foram encontradas nas
obras de Volpi. Depois fazer a brincadeira do Saco Mágico (colocar uma forma dentro do saco e solicitar que o aluno descubra, através do tato, qual
forma está dentro. Após adivinhar, o aluno deve escrever o nome no quadro e desenhar a forma descoberta).
4ª etapa: Apresentar aos alunos outras formas, que não estavam presentes nos blocos lógicos, como o trapézio e o losango. Para fechar a sequência
didática, dividir os alunos em duplas, entregar formas geométricas planas no papel para serem recortadas e pedir que façam uma colagem livre, no
papel A3, inspirados nas obras de Volpi. Solicitar que pintem cada forma de uma cor diferente, por exemplo, se escolherem azul para o quadrado, que
todos os quadrados sejam azuis. Ao final, fazer uma legenda na colagem descrevendo o nome da forma e suas características.
Relato da prática
Começamos o trabalho com a seguinte pergunta: Alguém já ouviu falar de Alfredo Volpi? Nenhuma criança conhecia o artista. Li o livro Alfredo
Volpi, de Nereide Schilaro Santa Rosa e apresentei alguns slides sobre o pintor e suas obras. Montamos um mural sobre Volpi. Escolhi então algumas
de suas obras e perguntei qual característica marcante conseguiam observar nelas. A maioria disse que havia muitos triângulos, quadrados e
bandeirinhas. Perguntei se sabiam qual era o nome dado a essas formas como o quadrado e o retângulo. Um aluno respondeu que eram formas
geométricas. Pedi para que falassem os nomes das formas que conheciam e fomos anotando e desenhando no quadro. Junto com eles, contamos o
número de lados que havia em cada uma e observamos as diferenças entre elas.
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Para a próxima etapa os alunos em duplas foram convidados a representar uma das obras do artista Volpi no programa TuxPaint que pode ser
encontrado nos Netbooks da escola. As crianças adoraram a experiência, por se tratar do uso do computador, e os desenhos ficaram muito bonitos.
Eles foram se empolgando e comparando seus desenhos com os dos colegas e com as minhas intervenções foram nomeando as formas geométricas que
apareciam em suas obras.
Trouxe os blocos lógicos para a sala de aula e em grupos solicitei que separassem as formas geométricas encontradas nas obras de Volpi, das
demais formas geométricas. E depois perguntei se eles reconheciam pelo nome as formas que não apareciam. Assim conseguimos reconhecer em grupo
o círculo e o retângulo. Ainda em grupos, fizemos a brincadeira do saco mágico. Essa brincadeira consiste em colocarmos várias formas geométricas,
de diversos tamanhos, dentro de um saco escuro de tecido. As crianças precisam apalpar a figura escolhida pelo lado de fora, sem ver a forma que
estavam apalpando e descobrir, através de seu formato, o nome da forma que pegaram. Fomos escrevendo o placar no quadro e depois também fizemos
um gráfico das formas que mais apareceram. Foi muito divertido e diferente, pois foi uma maneira lúdica de apreender o conteúdo, além de
empolgante.
Para finalizarmos a sequência, as crianças pintaram e recortaram diversas formas geométricas, entre elas losango, triângulo, retângulo, quadrado
e trapézio, de diversos tamanhos. Deixei-as escolherem as formas e convidei-as a se divertirem montando sua própria obra de arte utilizando-as. Após
essa atividade, montaram uma legenda para identificar as formas geométricas utilizadas em sua construção. Esse trabalho foi realizado em grupo. O
resultado foi ótimo, os objetivos foram alcançados e eles ficaram muito orgulhosos de suas produções.
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Imagens da prática
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Referências Bibliográficas
Alfredo Volpi / Nereide Schilaro Santa Rosa – São Paulo: Moderna, 2000. – Coleção Mestres das Artes no Brasil
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno Metodológico - Matemática
Sequência Didática em Matemática para 5º ano de escolaridade
Nome/tema
: O uso da malha quadriculada para relacionar porcentagem e fração.
Autora: 
Marta Marinho Moreira
Eixo: Números e Operações
Direitos de aprendizagem em Matemática
Compreender o significado da porcentagem como representação da fração de uma quantidade.

Tempo previsto: 2aulas

Material necessário
Um cartaz com o símbolo %, diferentes propagandas em que apareçam o símbolo % , cópias quadriculadas da 2ª e da 3ª etapas e Jogo da memória.
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Desenvolvimento
1ª Etapa: 1º dia.
Disponha no quadro um cartaz que apareça o símbolo %. Pergunte às crianças se elas identificam o símbolo. Peça que procurem, em jornais e revistas,
propagandas com o símbolo e as leve no dia seguinte.
2ª Etapa: 2º dia
Organize os alunos em duplas. Disponha as propagandas em que aparece o símbolo %. Diga que há um símbolo matemático presente em todas as
propagandas e discuta o significado das informações. Faça com que as crianças cheguem à conclusão de que o sinal % indica por cento e que
porcentagem indica uma parte em relação a 100.
3ª Etapa:
Com os alunos organizados em duplas, entregue para cada dupla as figuras abaixo.
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Peça que os alunos comparem as partes pintadas e que as expressem com frações. É esperado que, na primeira situação, eles indiquem 50/100 e, na
segunda 1/2. Peça que a garotada justaponha as figuras coincidindo os lados pintados. Instigue-os a explicar o que ocorre com as representações
pictóricas.
4ª Etapa
Entregue para as duplas uma cópia dos quadrados representados a seguir:

Pergunte aos alunos quais são as frações que relacionam a parte pintada, em cada quadrado, com o todo. Em seguida, peça que comparem os registros
realizados com os quadrados representados para estabelecer relações entre eles. Na conclusão desta etapa, é esperado que as crianças reconheçam a
equivalência entre as escritas ¼ e 25/100.
5ª Etapa
Exponha novamente o cartaz exibido na 4ª etapa, retome as informações sobre porcentagem e pergunte como representar a fração 25/100. Questione os
alunos se ¼ pode ser representado por 25%. Ouça as opiniões dos alunos e analise, junto com eles, cada hipótese. A conclusão deve ser a de que é
possível registrar ambas as frações como 25% pois eles se equivalem.
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6ª Etapa
Jogo da Memória – Relacionar fração com a porcentagem.
Avaliação
Observe se os alunos compreenderam as seguintes relações: 50% equivale a ½, 25% corresponde a 1/4 e 10% é equivalente à décima parte. Essas
relações são fundamentais para o aprendizado de porcentagem.

Relato da prática
No primeiro dia, apresentei aos alunos o símbolo %, e perguntei-lhes se eles já conheciam esse símbolo, para saber o que a sala entendia sobre
porcentagem. Quase todos reconheciam o símbolo % e comentaram a presença dele e da palavra em jornais, revistas e propagandas de televisão. Em
seguida, pedi como tarefa de casa, que as crianças procurassem em jornais e revistas, exemplos do uso da palavra e do símbolo e separassem o material
para apresentar aos colegas e analisar em conjunto com eles.
No dia seguinte, dividi a turma em dupla e pedi que apresentassem o que tinham conseguido de material e também entreguei , para quem não
tinha, algumas propagandas que havia selecionado para que pudéssemos discutir sobre o contexto que cada uma apresentava e as informações que os
números indicavam.
Para ajudar a interpretar o que estava sendo lido e discutir o significado das informações, fiz alguns questionamentos. Por exemplo, tendo em
mãos um anúncio de desconto de 50% na compra de um som que custava 1.000 reais, eu perguntei: "Qual o valor final do aparelho?". Alguns alunos
responderam 500 reais, dizendo que 50% corresponde à metade. Neste momento o aluno Leonardo me perguntou:"Professora, porcentagem indica uma
parte em relação a 100?” Neste momento discutimos o significado de 100% e encaminhei a conversa para o entendimento de 25%. Para isso, questionei:
"Como podemos fazer para descobrir quanto representa esse porcentual de 1.000?". Sabendo que 50% é o mesmo que 500 reais e que 25% é a metade de
50%, a meninada concluiu que o número era 250.
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A seguir entreguei para cada dupla as figuras abaixo.

Pedi aos alunos que comparassem as partes pintadas e que as expressassem com frações.
Enquanto os alunos resolviam a atividade proposta, percorri as duplas para observar os registros que estavam sendo realizados. Observei também
se havia alunos que realizavam a comparação da parte pintada no primeiro quadrado com a parte pintada no segundo. Organizei um momento de
discussão coletiva do resultado encontrado pelas duplas e registrei-os no quadro e disse para os alunos explicarem suas respostas. Relembrando o que
nós havíamos estudado em frações, pedi que identificassem as frações que representavam e as que não representavam a figura. Pedi para que os alunos
justapusessem as figuras coincidindo os lados pintados. Os alunos chegaram à conclusão de que, apesar da comparação das partes com o todo serem
indicadas por frações diferentes, elas se equivalem.
Dei então mais duas figuras:

Perguntei aos alunos, quais eram as frações que relacionavam cada parte pintada, em cada quadrado, com o todo? Logo responderam 25/100 e 1/4.
Aproveitando a mesma figura, perguntei aos alunos como poderiam transformar a fração 25/100 em porcentagem. A aluna Thais logo respondeu:
"25% , professora!" Perguntei então se 1/4 poderia ser representado por 25%. E a garotada logo respondeu que sim.
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Para fixar o conteúdo estudado, montei um jogo da memória.
Para essa atividade tive que levar as crianças para a Sala de Leitura, pois as carteiras em que eles sentam na sala de aula são pequenas.
Formei grupos com quatro componentes. Entreguei para cada grupo cartas contendo as porcentagens ( 5%,10%,15%...100%) e outras contendo as
frações ( 5 /100; 10/100;15/100...100/100). As cartas foram embaralhadas e colocadas do lado contrário, escolheram quem seria o primeiro a jogar.
O jogo consiste em virar duas cartas e ver se são equivalentes. Se fossem, continuariam a jogar. Se errassem, passariam a vez e venceria o que tivesse
maior numero de pares. Essa atividade foi muito divertida e serviu para fixação do conteúdo.

Imagens da prática
Relacionando o símbolo % em propagandas
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Comparando partes pintadas e expressem com fração.
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Jogo da memória.

Anexos
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno Metodológico - História
Sequência Didática em História para 1º ano de escolaridade
Nome/tema
: A família de hoje.
Autora:
Isabela Seabra da Cruz
Eixo/Direitos de aprendizagem em História
Tempo Histórico: Compreender que existem diversas constituições familiares na atualidade.

Eixo/Direitos de aprendizagem em outras áreas do conhecimento
● Português
: compreender textos lidos por outra pessoa, de diferentes gêneros e com diferentes propósitos (Leitura), relacionar textos verbais e
não verbais, construindo sentidos (Gênero textual – lista).
● Artes
: comunicar-se através de desenhos, pintura, colagem, escultura, fotografias e histórias em quadrinhos (Artes visuais).
● Religião
: representar as pessoas que compõem sua família (Família).
Tempo previsto: 3dias.
Material necessário
Folhas, lápis, borracha, canetinhas, lápis de cor, giz de cera, cola, livro de história, recortes de gravuras e fotos, desenhos prontos, papel 40 kg.
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Desenvolvimento
1ª etapa: leitura deleite – “O Livro da Família” (Todd Parr) e roda de conversa sobre as diferentes constituições familiares na atualidade.
2ª etapa: retomada do tema e construção do Livro da Família da turma 101, a partir das legendas da história contada. Montagem do varal com as legendas
e desenhos.
3ª etapa: montagem de painel com diversas fotos, recortes e legendas de outros tipos de família que não aparecem no livro.
4ª etapa: na continuação da sequência didática foram desenvolvidas mais três atividades: produção de lista (diferenças entre as famílias), pintura dos
desenhos (cenas) da história contada e desenho livre da sua família hoje – como ela é.

Relato da prática
já vinha sendo trabalhado através de outras atividades. O enfoque principal desta sequência foi levar os alunos a compreenderem os
O tema 
Família 

diversos tipos de constituições da família nos dias de hoje.

Para iniciar o assunto, escolhi uma história muito bonita, criativa, colorida que aborda bem essa temática. Através da história e da roda de conversa
vários questionamentos foram levantados pelas crianças e pela professora. A roda de conversa foi muito rica. As crianças comentavam, davam exemplos
e falavam livremente sobre questões como: madrasta e padrasto, dois pais ou duas mães, somente pai ou somente mãe para cuidar dos filhos, enfim, os
questionamentos foram fluindo.
Na segunda etapa foi proposto à turma que, a partir das legendas do livro, cada criança escolhesse uma legenda com a qual identificasse a sua
família e a desenhasse livremente. Algumas crianças logo se identificaram, porém algumas se mostraram um pouco indecisas. Neste momento minha
intervenção foi necessária para que elas escolhessem qual legenda poderia desenhar. Os desenhos ficaram muito bonitos e criativos. Logo depois
montamos a sequência do livro no varal (lado externo da escola – pátio) onde as outras turmas tiveram a oportunidade de ver e ler “O Livro da Família”
com ilustrações das crianças.
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Na terceira etapa propus à turma a confecção de um painel partindo de fotos e recortes separados previamente. O tema do painel seria: outros tipos
de família que conhecemos hoje além dos tipos que apareceram na história. As fotos, recortes e legendas foram preparadas previamente. A partir da
leitura das legendas, as crianças pegavam as fotos e recortes e foram montando o painel. Depois de tudo colado, uma aluna exclamou: Faltam duas
famílias que não estão aí! Perguntei à aluna quais seriam e ela me respondeu: a família dos números e o alfabeto, que é a família das letras. Pedi que ela
representasse as famílias em um papel e colocamos no painel. Nas etapas seguintes foram realizadas mais três atividades ligadas ao tema:
*
lista de palavras: l
istamos alguns tipos de família (diferenças) que aprendemos a partir do tema proposto. Fiz o papel de escriba (escrita na lousa) e
depois as crianças copiaram livremente.

* pintura livre dos desenhos do livro:
cada criança escolheu uma cena da história e pintou livremente. O interessante é que algumas pinturas ficaram
muito parecidas com a ilustração do livro. Depois de pronto colocamos em exposição na sala.
* representação livre da sua família hoje:
através do desenho livre, cada criança representou sua família de hoje e como ela é.
Minha sequência didática foi assim desenvolvida. Na minha opinião foi um trabalho produtivo, criativo e bastante valoroso para a turma. Tenho certeza
que meu objetivo foi alcançado.
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Imagens da prática
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Referências Bibliográficas
“ O Livro da Família” – Todd Parr - Panda Books
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno Metodológico - História
Sequência Didática em História para 2º ano de escolaridade
N
ome/tema
: Como eu vejo o meu bairro?

Autora:
Camila de Almeida Loureiro Ribeiro
Eixo/Direitos de aprendizagem em História
- Identificar atividades permanentes do bairro da escola onde estuda e do bairro onde mora.
Eixo/Direitos de aprendizagem em outras áreas do conhecimento
- Reconhecer, localizar e representar o bairro no espaço geográfico, suas transformações e permanências por meio de diversas linguagens, especialmente
a cartográfica; (Geografia)
- Coletar, organizar, classificar, ordenar e construir representações próprias para a comunicação de dados coletados. (Matemática)
- Produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes finalidades, por meio de um escriba (Língua Portuguesa – Produção de lista)
Tempo previsto: 3dias
Material necessário
Caderno, Cartolina, Paper Cil, Material de Desenho e Pintura;
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Desenvolvimento
1ª etapa: Leitura do livro: “O bairro do Marcelo” de Ruth Rocha; Discussão: a partir da historia lida sobre o que seria um bairro; Produção de Texto
coletivo: “O que é um bairro”; Identificar quantos alunos da sala são moradores do bairro e quantos são oriundos de outros bairros (Montagem de
gráfico)
2ª etapa: Observação do bairro da escola através do programa Google Maps; Passeio pelo bairro observando quais são as atividades realizadas no bairro.
(Indústrias, Comércio, Lazer, Serviços); Produção de lista comparativa sobre o que tem no bairro do Marcelo e no bairro da escola;
3ª etapa: Produção de desenho em dupla representando o trajeto do passeio pelo bairro; Montagem de painel final: O que eu encontrei no meu bairro?
4ª etapa: Para continuar a sequência podem ser entrevistados moradores antigos do bairro que poderiam dar depoimentos contando o que foi modificado
no bairro, qual a história do bairro, entre outros assuntos.
Relato da prática
A sequência teve como objetivo principal identificar as atividades permanentes do bairro da escola e para isso foram lançados desafios que
propiciaram a observação, análise e argumentações relacionadas ao bairro Morin, onde se localiza a escola.
Realizamos a leitura do livro de Ruth Rocha “O bairro do Marcelo” e conversamos sobre o assunto bairro. Através do livro e da conversa, as crianças
puderam compreender o que seria um bairro. Realizamos uma pesquisa na sala sobre quem morava no bairro da escola e quem não morava, e com os
resultados registrados montamos um gráfico.
Enviamos previamente aos responsáveis uma autorização para que as crianças pudessem realizar um passeio no entorno da escola. Porém, no dia
primeiro de junho, data agendada para o passeio, o tempo não nos auxiliou e com isso realizamos um “Passeio Virtual” pelo bairro através do programa
Google Earth. Desta forma, o bairro foi para “dentro” da escola. As crianças visualizaram as ruas, o comércio e as áreas de lazer que ali existem e
observaram alguns problemas do bairro, como o lixo jogado na encosta do rio.
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Enfim, o sol apareceu e pudemos realizar o passeio. Transpondo o conhecimento virtual para o real, os alunos comentaram: “Olha o que a gente viu
no nosso passeio virtual! É a mesma coisa!”, “Olha a lata de lixo que a gente viu no computador!”, “Recolheram o lixo que a gente viu!”, “Nossa, como
tudo é longe! Nosso bairro é muito grande!”. Retornando à escola, os alunos desenharam em linguagem cartográfica o que vivenciaram no passeio.
Finalizando as atividades, construímos um painel intitulado: “O que descobrimos no nosso bairro?”, onde cada criança registrou o que descobriu.
Avaliando a sequência, percebo que os alunos estiveram muito motivados a descobrir o que havia em nosso bairro já que observaram o que tinha no
bairro do Marcelo. Durante o passeio, puderam perceber de uma forma “mais focada” o comércio e serviços que ali existem. O contato com a
informática na utilização do programa Google Earth fez com que as crianças observassem o bairro de outra forma (visto de cima) e pudessem ter uma
noção melhor do espaço para montar o trajeto em desenho. Os alunos conseguiram entender o que é um bairro e mais do que isso, conseguiram se
perceber como parte integrante/ativa dele.
Imagens da prática
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Referências Bibliográficas
- Livro: O bairro do Marcelo (Ruth Rocha)
- Proposta Curricular do Município de Petrópolis
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno Metodológico - História
Sequência Didática em História para 3º ano de escolaridade
Nome/tema
: Os povos indígenas do Brasil
Autor(es):
Orientadora/professora: Adriana Constâncio Trindade
Eixo/Direitos de aprendizagem em História
Identificar dados sobre os indígenas no Brasil, localização geográfica de algumas tribos (extensão territorial de suas terras).
Tempo previsto: 3aulas de 2 horas aproximadamente
Material necessário
: Mapa do Brasil, projetor
Desenvolvimento:
1º dia - 
1ª etapa: Vídeo: Quem é índio?

Este vídeo apresenta os indígenas de nossa terra Brasil, suas tribos, localidades, identificação das diversas tribos.
2ª etapa: Nomes das tribos para serem afixados no mapa do Brasil, em suas respectivas localidades.
2º dia 
- 3ª etapa: vídeo Território do Brincar

Como brincam as crianças nas aldeias? Quais os perigos que nós da cidade achamos para as crianças e que nas tribos são normais e fazem parte do
crescimento?
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Diálogo com o vídeo: Como estão vestidos, animais de estimação, brinquedos indígenas, as crianças ajudam nas tarefas do dia a dia, foco nas
brincadeiras.
3º dia - 
4ª etapa: Brincadeira realizada pela tribo e reproduzida pelas crianças; tem por objetivo aproximar as crianças do universo infantil indígena.
Relato da prática:
1ª dia: 
1ª etapa
:
Apresentação do vídeo Quem é Índio? Este vídeo teve por objetivo aproximar os alunos da realidade indígena atual de nosso país,

desconstruir a imagem do índio diariamente de cocar, pescando e andando quase semi nu. O vídeo foi apresentado aos alunos que se surpreenderam com
as imagens de índios de diversas aldeias de nosso país com realidades diferentes em seus cotidiano: algumas tribos bem fechadas aos povos brancos para
que possam resguardar suas origens e outras bem mais participativas diariamente em sociedade mas lutando para manter sua cultura viva. Acharam
muito interessante a escola indígena onde aprendem seus dialetos e a língua portuguesa paralelamente. Um aluno fez a colocação de como, nas cidades
grandes, as escolas também aplicam uma outra língua, porém esta é o inglês. Observaram suas localidades, onde estão distribuídas as tribos em nosso
país. 2ª etapa: A tarefa consta em localizar no mapa do Brasil fixado no quadro as tribos indígenas brasileiras apresentadas no vídeo com a sua
localização. ( Observar a foto 1)
2º dia
: 3ª etapa: Assistindo ao vídeo Território do Brincar. Este vídeo tem por objetivo aproximá-los da rotina das crianças indígenas, das tarefas que
possuem diariamente como membros em comunidade, das brincadeiras e aprendizados diários. As crianças puderam perceber que as crianças indígenas
possuem tarefas de ajuda aos pais e as comunidades indígenas aprendem com os mais velhos a rotina da tribo, utilizam instrumentos de corte que para as
crianças da cidade são perigosos. Observaram que as crianças possuem mais liberdade de ir e vir pois assim é a cultura de desenvolvimento dos
indígenas. Algumas colocações foram muito importantes entre as crianças: um aluno disse que teria medo de viver no meio de tantos perigos da natureza,
outra aluna disse que não tem por hábito ajudar nas tarefas domésticas e muitas das vezes que sua mãe solicita sua ajuda, não a faz, ao contrario do
costume comum de todos da aldeia que fazem sem reclamações. Estas falas os levaram à reflexão da importância da ajuda mútua como colaboradores
para viverem bem em comunidade e em família. Muitos reclamaram da falta de tempo com os pais e chegaram à conclusão que se ajudassem mais nas
tarefas de casa talvez sobrasse mais tempo e menos cansaço por parte dos pais para participarem mais das atividades dos filhos. Quando a professora
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perguntou das brincadeiras que apareciam no vídeo, alguns alunos fizeram comparações com as brincadeiras deles, mas uma despertou interesse nos
alunos que logo começaram a tentar reproduzir o som que era o simples batucar com dois galhos, o que eles rapidamente providenciaram com o lápis de
cor. Foi interessante observar a habilidade de alguns alunos em tirar som com facilidade e coordenação de objetos simples do dia a dia. ( foto 2)
3º dia
: 4ª etapa: Reprodução da brincadeira indígena apresentada no vídeo em etapa anterior. Os alunos foram direcionados ao pátio para a brincadeira de
pega-pega em que uma criança fica presa no meio da roda.Várias foram as vezes que conseguiram realizar a atividade, porém estava tão prazerosa que
pediram para brincar de outras brincadeiras que estavam em suas memórias como pular carniça, pique tá, mamãe mandou, que eles diziam não mais
brincar há muito tempo. Foi bastante satisfatório verificar estas brincadeiras sendo realizadas pelas crianças hoje tão interessadas em eletrônicos de modo
geral. Ao retornarem à sala estavam muito empolgados e felizes com as atividades realizadas, a professora perguntou do que mais gostaram naquelas
aulas e de maneira geral foi a forma de aprender brincando.
Imagens da prática

figura 1 - aluno localizando no mapa do Brasil a tribo Guarani e mais 32 tribos ali existentes, no Pará.
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figura 2 - alunos produzindo o som de bater em dois pauzinhos,
como viram no vídeo com as crianças indígenas brincando.

figura 3 - alunos no pátio da escola reproduzindo
a brincadeira indígena pega-pega.

Referências Bibliográficas:
Vídeos: Quem é índio? e Território do Brincar - youtube
Os povos indígenas no Brasil - w
ww.mundoeducação.com.br

Quem são? funai - w
ww.funai.gov.br
Para saber mais:
- A lenda da mandioca

-
Vídeo: Diálogo sem Fronteira - Os povos indígenas atual - youtube
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno Metodológico - História
Sequência Didática em História para 4º ano de escolaridade
Nome/tema
: Um País Chamado Brasil.
Autora:
Raquel Girardi Sixel
Eixo/Direitos de aprendizagem em História
▪ Identificar dados governamentais sobre a história do Brasil: origem do nome, localização geográfica e extensão territorial, produção econômica,
população...
Eixo/Direitos de aprendizagem em outras áreas do conhecimento
▪ Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros, temáticas, lidos pelo professor ou outro leitor experiente. (Língua Portuguesa)
Tempo previsto: 3 dias
Material necessário
▪

Papel A4

▪

Imagens

▪

Textos

▪

Lápis de cor
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Desenvolvimento
1ª etapa: Iniciar com uma conversa sobre o nome das coisas, o próprio nome e logo após fazer algumas perguntas sobre o nome do nosso País. Leitura
de dois textos que falam dos vários nomes que o país recebeu até ser chamado de Brasil. Registrar o assunto em comum entre os dois textos. Montar um
quadro com os nomes que o Brasil recebeu e o porquê daqueles nomes. Com base na leitura dos textos, fazer uma ilustração do Brasil antes de Cabral e
o Brasil atual.
2ª etapa: Assistir ao vídeo da TV Escola. Conversar sobre o vídeo. Leitura da letra da música CHEGANÇA. Registrar com base no que observou no
vídeo e na letra da música por que o narrador afirmou “O Brasil vai começar”. Ilustrar a letra da música.
3ª etapa: Observar a pintura do Descobrimento do Brasil do Waldomiro de Deus e identificar os povos que estão representados e as diferenças entre os
costumes desses dois povos. Leitura dos trechos da carta que foi enviada para o rei de Portugal sobre alguns costumes indígenas. Registrar o que
chamou a atenção dos indígenas. Montar um quadro comparando como o desembarque, a moradia, a população e a paisagem era no período do
descobrimento e como é atualmente. Finalizar apresentando dados da população indígena no período do descobrimento e atual população brasileira.
Trabalhar tanto a formação da população brasileira através da mistura dos povos quanto o crescimento populacional.
Relato da prática
➢ Comecei com uma conversa dizendo que todas as coisas têm um nome e fiz algumas perguntas sobre o nome Brasil. Quando falei que o nosso
País recebeu outros nomes antes de ser Brasil ficaram bastante curiosos para saber. Em um segundo momento entreguei uma folha com dois
textos para os alunos e pedi que identificassem o assunto em comum entre os textos. Após identificarem pedi que compartilhassem com os
colegas enquanto anotava no quadro. Esse momento foi muito rico, pois além de identificarem os nomes dados ao Brasil perceberam que antes de
Portugal chegar a essas terras aqui só viviam índios, que aqui possuía uma árvore de cor avermelhada muito valiosa, o encontro entre dois povos
e teve até uma aluna que mencionou a formação da população do Brasil. Após compartilharem, pedi que completassem o quadro com o nome e o
porquê de cada nome dado ao Brasil. Depois do quadro preenchido, os alunos se dividiram em pequenos grupos e compararam seus quadros.
Para finalizar esse primeiro momento, eles fizeram um desenho comparativo com base no que leram do Brasil de antes e do Brasil atual.

78

➢ No segundo dia passei para os alunos um pequeno filme da TV Escola que conta como foi a chegada dos portugueses nas terras brasileiras, as
cartas, registros feitos pelos portugueses sobre a viagem e as terras e os primeiros contatos. Após assistirem ao filme, fizemos a leitura da letra da
música a CHEGANÇA de Antonio Nóbrega em que o narrador descreve como foi o encontro entre os dois povos na perspectiva dos índios.
Depois se dividiram em pequenos grupos e discutiram por que o narrador afirmou que “O Brasil vai começar”. Após a conversa os alunos
registraram e ilustraram a música.
➢ No terceiro dia apresentei para os alunos a pintura do Waldomiro de Deus sobre o descobrimento do Brasil e pedi para observarem e
identificarem os povos ali representados e as diferenças entre esses dois povos. Após a observação fizemos a leitura dos trechos da carta enviada
para o rei de Portugal com as observações feita pelos portugueses. Depois da leitura e conversa sobre a carta, os alunos imaginaram e escreveram
o que chamou a atenção dos indígenas ao encontrarem os portugueses. Logo após, eles completaram um quadro comparando os trechos da carta
escrita pelos portugueses no período do descobrimento com o Brasil atual. Nesse momento demos ênfase na população: o que mudou, como era...
para isso foi apresentado os números da população indígena no período do descobrimento e a população atual brasileira. Finalizamos comparando
os números e registrando o que levou a população brasileira a crescer tanto.
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Imagens da prática
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Referências Bibliográficas
Eunice Dias de Paula. História dos povos indígenas. Petrópolis: Vozes; Cimi, 2001. P. 87.
Sandra Peres/Luis Tatit. Pindorama. Canções curiosas, Palavra Cantada. 1998.
Video TV Escola. Descobrimento do Brasil. Episódio III.
Antonio Nóbrega e Wilson Freire. Chegança. Madeira que cupim não rói. São Paulo: trama, 1997.
Descobrimento do Brasil, de Waldomiro de Deus, 2000. Óleo sobre tela.
Antonio Carlos Olivieri e Marco Antonio Villa. Pero Vaz de Caminha - Carta do achamento do Brasil . São Paulo : Callis, 1999. P. 23-25 e 37-38.
http://www.mundoeducacao.com/geografia/populacao-atual-brasil.htm

Para saber mais
Sugiro dar continuidade a esta sequência trabalhando outros aspectos como: extensão territorial, produção econômica, localização geográfica.
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno Metodológico - História
Sequência Didática em História para 5º ano de escolaridade
Nome/tema
: Cultura Africana - valorizando outros povos
Autoras:
Adriana Constâncio Trindade e Prof.ª Maria Augusta de Almeida Matos
Eixo/Direitos de aprendizagem em História
• Conhecer e valorizar a história de diferentes povos africanos, promovendo uma educação para a igualdade racial.
Tempo previsto: 3 aulas de aproximadamente 2 horas cada
Material necessário
: mapa da África, projetor de vídeo.
Desenvolvimento:
Conhecendo os povos africanos
1ª etapa: Pigmeus, os defensores da floresta - ponto de partida no qual, através da história dos pigmeus, os alunos poderão conhecer um pouco da
história dos africanos e sua importância para a história das civilizações.
2ª etapa: Conhecendo lugares da África - A partir do mapa do continente africano, reconhecer a diversidade de países ali existentes e as suas
características particulares.
3ª etapa: Os reinos na África no passado - o livro dos Pigmeus trata a história do continente africano através dos reinos, um mundo cheio de descobertas.
4ª etapa: Os reinos na África no presente - que reinos serão estes na atualidade? Fazendo o reconhecimento.
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Relato da prática:
1º dia: 1ª etapa: Ponto de partida: Apresentação do livro Pigmeus, os defensores da floresta.Vivem no meio da floresta escura e chuvosa. São bem
pequenos, mas os mais ágeis dos seres humanos. Dominam os segredos da floresta e são os seus defensores. Estes são os pigmeus, que vivem em sete
países africanos - Burundi, Camarões, Congo, Gabão, República Centro-Africana, Ruanda e Zaire. O objetivo é despertar a curiosidade para o continente
africano com sua lenda dos pigmeus. O livro aborda de forma prazerosa as localidades africanas. 2ª etapa: Conhecendo lugares da África: Reconhecer a
África como continente, com diversos países com culturas, costumes e línguas diferentes. Os alunos escutaram atentamente a história, porém por ser um
pouco longa foi necessário, na hora da partilha do conto, retomar algumas partes para fixar certas informações. O livro por ser bem ilustrado mostra as
diversas localidades da África e suas especificidades, as crianças ficaram bem curiosas com alguns detalhes: principalmente por serem divididas por
reinos.
2º dia:1ª etapa: Os Reinos da África do passado: vídeo e Os Reinos Perdidos da África, feitos pela BBC de Londres, relatam toda uma riqueza de um
povo que, por não terem feito registros escritos, muito foi se perdendo através dos tempos e sendo pouco valorizados. Após assistirem ao vídeo, eles
entenderam a importância deste continente para todo o mundo através de sua história. Também foi relatado por alguns alunos a importância da história
de um povo até para ser respeitado. As crianças também colocaram se este também seria o motivo dos pais guardarem fotos, registros escritos dos filhos,
e que sim esta é uma forma de garantir a história de uma família através dos anos. Assim como os escritos históricos que encontramos no Museu
Imperial que relatam como viviam na época do império, da mesma forma estes pequenos registros e trazem as histórias dos reinos antigos. 2ª etapa:
Localização no mapa do continente africano os reinos representados no livro e no vídeo.
3º dia: 4ª etapa: As civilizações africanas no presente: Slide sobre os reinos atuais. Aprofundando o conhecimento sobre os principais reinos que se
desenvolveram próximo ao norte e nordeste da África, devido à influência dos muçulmanos. Entres estas civilizações destacamos:
1) Gana que surgiu a partir de 300 d.C, durou mil anos - Sociedade: rei, sacerdotes, nobres e funcionários - Agricultura e criação de gado - Exército
composto por 200 mil soldados, 40 mil arqueiros - Como são os alunos hoje em Gana.
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2) Reino de Mali surgiu em 1100 como centro de abastecimento das caravanas que traziam o sal das minas. O sal era trocado por ouro e por escravos. Mesquita em Mali - Características - Apogeu do Império no governo de Mansa Musa (comércio do sal) - Religião: islamismo - Construção de grandes
mesquitas, universidades e bibliotecas - População étnica diversificada - Tolerância religiosa (muçulmanos, cristãos e judeus) - Império foi destruído
com a invasão marroquina no séc. XVI.- Mansa Musa Mesquita Sankore.
3) Zimbábue – o reino do Sul. O Zimbábue hoje é uma nação de bilionários, não na riqueza, senão na inflação cujos números batem os milhares por
cento e onde emitem uma nota de cem bilhões de dólares locais. O país que foi, em sua origem, um dos mais prósperos da África, hoje agoniza entre a
cólera, a falta de investimento estrangeiro, a fome e a tirania de uma cleptocracia, o feudo de Robert Mugabe. Características - Centralização política:
dinastia real - Economia - Agricultura (pastoreio), extração de ouro e marfim, comércio com a Índia e Arábia (escambo – tecidos e porcelana).População: 17 mil habitantes entre 1100 e 1600 - Grande Recinto: muralha com 244 metros e 10 de altura, hoje em ruínas.
4) Reino de Kush - Características gerais - Região conhecida como Núbia (ouro na escrita egípcia) - Política: reis eleitos pelos militares, considerado
filho adotivo de várias divindades - Economia e Sociedade: agricultura e criadores de gado e escravos obtidos em guerras. - No Sedeinga, dizem os
pesquisadores, a construção de pirâmides continuou durante séculos. "A densidade das pirâmides é enorme", disse o pesquisador Vincent Francigny,
associado de pesquisa no Museu Americano de História Natural, em Nova York. "Tendo durado centenas de anos, eles construíram mais e mais
pirâmides, sendo que, depois de séculos, começaram a preencher todos os espaços que ainda estavam disponíveis na necrópole".
5) O reino Aksum – Etiópia (cara queimada) - Características - Economia: agricultura e criação de gado, utilizavam o artesanato e construíam casas
comum tipo de cimento - Política e comércio: rei que controlava outros reinos que lhe pagavam impostos. Primeiro reino a utilizar moedas de ouro, prata
e cobre - Língua – etíope - Religião: cristã – acreditavam na vinda de João para lutar contra os muçulmanos.
Todas estas informações sobre os reinos que hoje ainda existem no continente africano e como viviam e vivem hoje estes reinos fizeram os alunos a
refletirem sobre o que acontece em alguns países da África, como Dubai e suas riquezas ou Zimbábue, que viveu uma era de riquezas e hoje é de extrema
pobreza, além da diversidade de idiomas devido às colonizações, gerando culturas diferentes.
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Os alunos desejaram desenhar o que aprenderam sobre alguns povos. A professora não havia planejado esta atividade, mas foi bem interessante ver o que
produziram. Reconheceram os povos e suas características através de um olhar infantil, ingênuo sem o preconceito estabelecido pelos adultos. Dois
destes desenhos estão representados nas figuras 3 e 4.
Imagens da prática (com legenda)

figura 1 - A professora contando a história dos Pigmeus,
os defensores da floresta.

figura 3 - Recorte com gravuras de um livro
de história antigo de 5º ano (utilizado para
recortes em sala de aula) com desenho original do aluno ao fundo.


figura 2 - Aluna localizando no mapa um dos reinos da África.

f
igura 4 - Desenho de uma africana com
vestido feito por ela inspirado numa receita de cura por ervas
medicinais. (Este desenho teve inspiração no vídeo apresentado em que
uma mulher africana usa esta vestimenta).
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Referências Bibliográficas:
Livro os Pigmeus defensores das florestas, editora DCL -( Enviado pelo MEC nas caixas de leitura)
Livro Didático - Projeto Araribá , pág.56 a 61
Slideshare.net / A África dos Grandes Reinos
Documentário sobre Os Reinos Perdidos da África
cursohistoria2015.blogspot.com/.../documentario-sobre-os-reinos-perdidos
Para saber mais
Sugestão de filmes: Luta pela liberdade, Hotel Huanda, Invictus
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno Metodológico - Geografia
Sequência Didática em Geografia para 1º ano de escolaridade
Nome/tema
: Zoom
Autora: 
Rosane Loçasso Hutter
Eixo/Direitos de aprendizagem em Geografia
● Reconhecer, localizar e representar o bairro no espaço geográfico, por meio de diversas linguagens, especialmente a cartográfica.
● Reconhecer-se como parte integrante do mundo, valorizando as relações interpessoais, considerando as características do bairro.
Eixo/Direitos de aprendizagem em outras áreas do conhecimento
Não foram contemplados direitos de aprendizagem em outra área do conhecimento.
Tempo previsto: 6aulas

Material necessário
Mapas impressos, folhas, computador, data show e fotografias.
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Desenvolvimento
1ª etapa: O início dessa sequência didática se dará através da localização de onde moramos e de onde moram os personagens da Turma da Mônica que
foram tema de estudo da turma em outro momento. Na primeira aula, os alunos irão identificar a localização do nosso país no Globo Terrestre e
posteriormente no Planisfério, explicando-lhes que este é uma planificação do Globo Terrestre. Do Planisfério faremos um “zoom” destacando o nosso
país e partiremos para a localização do nosso estado (Rio de Janeiro) e do estado da Turma da Mônica (São Paulo) no mapa do Brasil. Em seguida,
trabalharemos com a localização das cidades pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro, destacando a nossa cidade e observaremos que ela é formada por
diversos bairros.
2ª etapa: Após o trabalho de localização nos mapas que acontecerá na 1ª aula, será solicitado que os alunos realizem uma pesquisa para saberem o nome
do seu bairro, como é feito o trajeto do seu bairro até o bairro da escola e que elementos são encontrados nesse trajeto. Antes de levarem a pesquisa para
ser realizada em casa com a família, completaremos coletivamente em aula dados que são comuns a todos os alunos (país, estado e cidade).
3ª etapa: Utilizando dados coletados na pesquisa, na 3ª aula retornaremos ao mapa dos bairros de Petrópolis, onde cada aluno irá localizar seu bairro e
marcá-lo com sua foto, atentando-se para o trajeto que realiza até a escola.
4ª etapa: Na 4ª aula os alunos representarão através de desenhos o trajeto casa-escola, destacando elementos encontrados nessa paisagem, que serão
lembrados através de questionamentos feitos pela professora e pelos dados coletados na pesquisa. Em seguida, irão apresentar oralmente seu desenho
para a turma.
5ª etapa: Através dos desenhos do trajeto casa-escola e da localização através das fotos no mapa de Petrópolis, os alunos serão levados a perceberem que
o caminho feito por eles até a escola nem sempre é igual, no entanto, o bairro em que estudam será comum a todos. Iremos observar fotos do bairro da
escola, evidenciando elementos naturais e construídos, além do contraste existente no bairro caracterizado por diferentes construções.
6ª etapa: Na última aula, iremos selecionar coletivamente três fotos do bairro que observamos, além da nossa escola para serem localizadas no Google
Maps, observando construções próximas e direções para se locomover dependendo do lugar em que nos encontrarmos.
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Relato da prática
A sequência didática iniciou-se com a localização dos personagens da Turma da Mônica e dos próprios alunos. Para promover uma discussão sobre o
assunto e levar os alunos a refletirem sobre o espaço, questionei-os: “Nós moramos no mesmo lugar que a Turma da Mônica?”, “Onde eles moram e
onde nós moramos?”, “Estes lugares são perto?”. As respostas dadas pelos alunos demonstraram que eles apresentam ideias distintas de localização,
alguns se localizaram em espaços próximos, como o nome do bairro ou da rua: “Tia, eu moro no Morro do Alemão”, “Eu moro na Vila São José”, “O
Chico Bento mora na Vila Abobrinha”. Outros definiram a localização pela cidade e país: “Nós moramos no Brasil”, “A turma da Mônica fica em São
Paulo, que é longe”. Partindo dessas respostas continuei questionando: “Onde ficam todos esses lugares?”. Um aluno respondeu: “No mundo”. Tendo
como disparador a resposta do aluno, apresentei-lhes o Globo Terrestre. Os alunos mostraram-se fascinados com o objeto, principalmente por ele ser
luminoso e apresentar o movimento rotatório. Inicialmente deixei que manipulassem livremente e fiquei observando. Eles apontavam partes e falavam
“É aqui que eu moro.”, “Tia, onde “é” os Estados Unidos?”, “O Brasil está aqui?”. Depois desse primeiro contato, expliquei que aquele objeto
representava o mundo todo e incentivei-os a buscarem onde estava localizado o Brasil, que era o país onde moramos. Alguns encontraram sem ajuda,
pela escrita ou pelo formato do país, outros precisaram de intervenções e mostrei onde estava localizado. No mesmo dia, depois da observação do Globo
Terrestre, apresentei aos alunos o Mapa Planisfério e expliquei que aquele mapa era o desenho do Globo Terrestre no papel e novamente localizamos o
nosso país. Em seguida localizamos, no Mapa do Brasil, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo (estados dos alunos e da Turma da Mônica). Foi
surpreendente a reação dos alunos ao se depararem com o mapa e conseguirem identificar essas localidades pelas siglas dos estados (RJ e SP). Eles ainda
acrescentaram “É pertinho.”, “Da para ir de ônibus?”. Confirmei algumas colocações dos alunos afirmando que eram dois estados bem próximos e que
dentro de cada estado havia as cidades, que eram pedaços menores. Depois dessa explicação, partimos para a observação do mapa do Estado do Rio de
Janeiro para localizarmos coletivamente a cidade de Petrópolis. Mais uma vez, os alunos utilizaram-se da leitura para identificar a nossa cidade. Nesse
momento mostrei e li o nome de outras cidades do estado também. Um aluno ficou surpreso quando percebeu que a cidade em que a mãe morava e que
ele costuma passar algumas temporadas (Cabo Frio) era distante de Petrópolis, porém no mesmo estado: “Tia, eu viajo muito pra ir à casa minha mãe.”
Para encerrar esse trabalho inicial com localizações em mapas, trouxe o mapa de Petrópolis, onde os nomes dos bairros apareciam em evidência. Nesse
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momento, percebi que ele era mais familiar, mais próximo dos alunos por se tratarem de nomes conhecidos por eles: “Tia, eu moro aqui!”, “A Isabelle
também mora no Quitandinha”, “Eu e você moramos aqui no Alto (Alto da Serra), não é, tia?”.
No final dessa primeira aula, após o trabalho de localização em mapas, distribuí para os alunos uma pesquisa para ser realizada com a família. Nessa
pesquisa havia dados sobre o endereço de cada um para serem preenchidos. Em sala de aula, completamos coletivamente dados comuns a todos os
alunos – país, estado e cidade e, para casa, eles ficaram com a tarefa de completarem o nome do bairro e registrarem o que costumavam observar no
trajeto casa-escola e como era feito esse trajeto. Nesse momento relatei para os alunos que nem todos moravam no mesmo bairro da escola, que alguns
tinham um caminho maior que outros e que a maneira como vinham para a escola também era diferente.
Na terceira aula, ao trazerem as pesquisas respondidas, cada aluno recebeu o seu retrato e novamente coloquei o mapa dos bairros de Petrópolis
colado no quadro. Expliquei para os alunos que cada um iria colocar a sua foto em seu respectivo bairro e iniciei com a minha foto. Logo em seguida
comecei a chamar os alunos e cada um foi localizando seu bairro. De início, eles tentavam ler o nome do bairro para localizá-lo, mas na medida em que
alguns já haviam colado a sua foto, eles foram se localizando por proximidade, por saber que eram do mesmo bairro, principalmente os que faziam o
percurso casa-escola e escola-casa juntos. Através dessa atividade, chamei a atenção dos alunos para o fato de que alguns deles moravam no bairro da
escola e outros não, enfatizando o percurso de cada um.
Na quarta aula da sequência didática, separei os alunos em grupos por bairros. Esse agrupamento teve por objetivo levar os alunos a discutirem entre
si o que observavam na paisagem pelo caminho para a escola. Essa troca entre eles foi muito produtiva. Foi motivante perceber como eles trocavam
informações e ficavam felizes pelo amigo conhecer e passar pelo mesmo caminho que ele. Alguns deles tentavam explicar para o outro, elementos que
não eram percebidos ou tinham sido esquecidos. Uma aluna que vinha para a escola no mesmo transporte escolar que uma outra aluna, questionou:
“Você não se lembra daquela árvore grande da flor roxa onde o tio passa?”. Após essa conversa entre os alunos, solicitei que eles representassem com
desenhos o caminho que faziam de casa até a escola. Nesse momento fui circulando pela sala de aula e questionando a todo o momento o que mais eles
viam, para que o desenho não ficasse restrito a casas e carros. Com os desenhos prontos, convidei os alunos a contarem para os amigos o que haviam
desenhado. De início alguns não quiseram ir, mas na medida em que os primeiros foram na frente da sala de aula, todos participaram da exposição oral.
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Na nossa penúltima aula, através dos desenhos do trajeto casa-escola e da localização através das fotos no mapa de Petrópolis, os alunos foram
levados a perceberem que o caminho feito por eles até a escola nem sempre é igual, no entanto, o bairro em que estudavam era comum a todos.
Apresentei a eles um cartaz com fotos do bairro da escola e, por meio de questionamentos e observação detalhada das fotos, os alunos identificaram
elementos naturais e construídos do bairro. Perguntei-lhes quem já havia passado por aqueles lugares, quais eram mais perto da escola, qual daqueles
lugares eles gostavam mais. Uma aluna relatou com muita felicidade ao observar uma foto: “É o hospital (em) que minha mãe trabalha.”; outro aluno ao
ver um estabelecimento comercial quis contar: “O moço lá dá laranja pra gente. Tem que subir na escadinha.”; ainda falaram “Eu passo aqui.”. Com as
fotos coladas no cartaz, os alunos sugeriram que desenhássemos as ruas e outras coisas do bairro. Apesar de não ter sido uma atividade planejada
anteriormente, aceitei a sugestão e permiti que os alunos se dividissem e completassem com desenhos o cartaz de fotos do bairro.
Na última aula, não pude realizar a atividade utilizando um data show como havia planejado, pois a sala onde se encontrava o aparelho estava
ocupada. Como fui informada da impossibilidade com dois dias de antecedência, levei para sala de aula o notebook para visualizarmos através do Google
Maps a localização da nossa escola e ruas próximas a ela. Para realizar essa atividade chamei os alunos de dois em dois e mostrei para eles como
devíamos usar essa ferramenta da Internet. Os alunos mostraram-se extremamente entusiasmados e surpresos com o que viam. O planejamento havia
sido feito para observamos somente paisagens do bairro da escola, mas os alunos começaram a questionar se podiam ver outros lugares ali e quando
informei que podíamos ver quase todos os lugares eles demonstraram interesses diversos de estar pesquisando lugares. Desta maneira, mostrei
inicialmente o mapa com a localização da escola, fizemos um “passeio digital” pelas proximidades da escola, pela Rua do Palácio Itaboraí e pelo Canto
do Cemitério e deixei que cada um me dissesse um lugar que gostaria de ver. Eles falavam o local e eu digitava a busca. Um aluno que morava no bairro
do Retiro (Morro do alemão) quis muito ver sua rua e quando questionei o que tinha lá por perto para que encontrasse um ponto de referência, ele
relatou: “A 105º DP, o Rodrilar.”. Ao ver a foto da delegacia começou a gritar: “Vai pra lá tia, vai dar a minha rua, é aqui que eu subo.”.
Com essa sequência didática consegui levar meus alunos a reconhecerem, localizarem e representarem o seu próprio bairro e o bairro da escola,
identificando-se como parte desse espaço. Estas atividades melhoraram a noção de localização e direção, além de despertar o interesse para a linguagem
cartográfica.
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Imagens da prática

Alunos conhecendo o Globo Terrestre.

Alunos localizando o Brasil no Globo Terrestre.

Apresentação do Planisfério, Mapa do Brasil e
Mapas Estaduais

Alunos divididos em grupos de acordo com o bairro que

Apresentação oral do trajeto casa-escola.

moram para o desenho do trajeto casa-escola.
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Alegria dos alunos ao conhecerem o mapa com
os bairros de Petrópolis.

Colagem de fotos de acordo com o bairro de cada

Apresentação de fotos do bairro da escola. Elaboração do cartaz com fotos do bairro da escola.

aluno.
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Desenho das ruas do bairro da escola
(atividade sugerida pelos alunos).

Observação do mapa do bairro da escola.

“Andando” pelos arredores da escola no
Google Maps.

Para saber mais
https://
maps
.g
oogle
.com.br/
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno Metodológico - Geografia
Sequência Didática em Geografia para 3º ano de escolaridade
Nome/tema
: Sala do troca-troca
Autora: 
Carla Clavery Barbosa Cleffs
Eixo/Direitos de aprendizagem em Geografia
Eixo
: Realidade Social e política
Direito de aprendizagem:
Identificar diferentes ações humanas em seus modos de vida nos espaços e nos serviços públicos do cotidiano (coleta de lixo) estabelecendo uma relação
de sustentabilidade entre o consumismo e a preservação ambiental.
Eixo/Direitos de aprendizagem em outras áreas do conhecimento
Matemática
Eixo:
tratamento da informação
Direito de Aprendizagem:
Coletar, organizar, classificar, ordenar e construir representações próprias para a comunicação de dados coletados

Tempo previsto: 4aulas
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Material necessário:
Cartolina e canetinha
Data show
Desenvolvimento
1ª etapa:
Fazer a leitura de livro “O menino que quase morreu afogado no lixo”, a partir da leitura fomentar uma discussão acerca do lixo produzido em casa.
2ª etapa:
Fazer com os alunos o caminho do lixo: Como se produz tanto lixo? De onde vem? Por que juntamos tanto lixo? Que tipo de lixo encontramos em nossa
casa? Para onde vai esse lixo que produzimos em nossa casa?
3ª etapa:
Mostrar aos alunos como é realizada a coleta de lixo na escola. Enviar para casa uma pesquisa para verificar se há coleta seletiva e se a família separa o
lixo para esta coleta.
Construir um cartaz a partir da pesquisa realizada em casa.
NA
COMUNIDADE
TEM ESTE
SERVIÇO

COLETA SELETIVA
NA
A FAMÍLIA FAZ
COMUNIDADE
A SEPARAÇÃO
NÃO TEM ESTE
DO LIXO
SERVIÇO

A FAMÍLIA NÃO
FAZ A
SEPARAÇÃO DO
LIXO

Depois do cartaz construído, apresentar o vídeo – “Fique sabendo 5Rs da Educação Ambiental – TV Escola”, que explica a proposta dos 5 Rs da
Educação Ambiental (Repensar, Reduzir, Recusar, Reutilizar e Reciclar). A fim de
conscientizar e estimular ações práticas que reduzam o seu impacto
sobre o planeta Terra. Neste momento os alunos serão levados a refletir acerca do consumismo. A conversa será direcionada aos brinquedos que
possuem em casa e que não brincam mais. O que pode ser feito com eles?
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4ª etapa: Enviar um bilhete para casa explicando o que estamos trabalhando em sala de aula e pedindo a autorização para que seja realizada uma feira de
troca-troca, onde cada aluno que quiser poderá trazer um brinquedo que não usa mais para trocar com seu colega.

Relato da prática
Aprofundar o conhecimento acerca do Direito de Aprendizagem: Identificar diferentes ações humanas em seus modos de vida nos espaços e nos
serviços públicos do cotidiano (coleta de lixo) estabelecendo uma relação de sustentabilidade entre o consumismo e a preservação ambiental, dentro do
eixo Realidade Social e Política em Geografia de uma maneira significativa e prazerosa foi a proposta desta sequência didática.
Ao iniciar a leitura do livro “O menino que quase morreu afogado no lixo” da Ruth Rocha, que se fez necessária em dois dias por conta da
extensão do texto, os alunos ficaram admirados com a atitude da personagem, que acumulava tanto lixo. Aproveitando o espanto dos alunos iniciou-se
uma discussão na sala acerca do lixo que produzimos e o que fazemos com ele. Maria Clara logo se manifestou dizendo que, na sua casa, ela colabora
com a organização e a limpeza da casa, relatando que sua mãe não gosta de casa suja ou bagunçada.
Num segundo momento, quando o assunto do lixo foi retomado, verificou-se que a escola não é contemplada com a coleta seletiva e que todo o
lixo é colocado dentro de um latão e levado pelo caminhão que o encaminha ao lixão. Levantaram-se os seguintes questionamentos: 
Como se produz
tanto lixo? De onde vem? Por que se junta tanto lixo? Que tipo de lixo é encontrado em nossa casa? Para onde vai esse lixo que é produzido em nossa
casa? Então foi proposta uma pesquisa a ser respondida pelos responsáveis, com o objetivo que refletir como é realizada a coleta na comunidade.
Verificou-se que a coleta seletiva não acontece, mas algumas famílias separam o lixo antes de entregá-lo ao caminhão. Estes dados foram
registrados em uma tabela e percebendo o resultado os próprios alunos se propuseram a conversar com os familiares para que seus lixos também fossem
separados antes de coletados. Assim as pessoas que vão ao lixão para separar o lixo teriam menos trabalho.
A aula seguinte iniciou-se com as seguintes questões: Por que acumulamos tanto lixo? De onde vem todo este lixo? Então foi apresentado o
vídeo 
“F
ique sabendo 5Rs da Educação Ambiental – TV Escola”. No primeiro momento os alunos não compreenderam a mensagem, pediram que

repetisse, logo em seguida fizemos um paralelo com a questão inicial, relacionando cada “R” e os alunos foram levados a pensar no consumismo e na
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discussão foram falando que tinham brinquedos que não brincavam, roupas que não usavam, um monte de coisas quebradas e que estavam entulhando
suas casas, entre outras observações. Aproveitou-se o gancho para dizer que muitas vezes o que sobra em uma casa falta na família do outro. Então foi
sugerido um dia de troca-troca na sala. Os alunos levaram um bilhete para casa explicando o que estava sendo proposto e pedindo autorização para a
participação da criança. Alguns alunos não participaram, pois os responsáveis não autorizaram e se sentiram tristes por isso. Porém, os que puderam
realizar a troca se sentiram realizados. O troca-troca deu-se da seguinte forma: todas as crianças colocaram seus brinquedos numa mesa, combinamos
que os meninos escolheriam brinquedos que os meninos trouxeram e as meninas da mesma forma, assim não correria o risco de ficar uma boneca, por
exemplo para um menino. Em seguida, foi realizado um sorteio para definir quem escolheria primeiro. Foi surpreendente, pois os interesses eram
diversos e todos os alunos ficaram felizes com as trocas.
Imagens da prática

A professora Carla realizando a leitura do livro
“O menino que quase morreu afogado”


A aluna Maria Luiza registrando a pesquisa realizada com as famílias.
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Apresentação do vídeo explicando sobre os 5 Rs.

Os brinquedos que as crianças trouxeram para o Troca-troca.

Os alunos da turma 302 que participaram do Troca-troca exibindo seus
“novos brinquedos.”
Os alunos da turma 302 – demonstrando sua animação
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Referências Bibliográficas
O menino que quase morreu afogado – Ruth Rocha
Para saber mais
http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/educacao-ambiental-os-5-rs.htm

ANEXO 01
– BILHETE PARA PESQUISA ACERCA DA COLETA
Escola Municipal Celina Schechner.
Itaipava, 18/08/2015.
Sr. Responsável,
Estamos realizando uma pesquisa para verificar como acontece a coleta de lixo em nossa comunidade.
Em sua casa há coleta seletiva?
(

) SIM

(

) NÃO

Obrigada, por colaborar com nosso trabalho.
Prof. Carla
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO 02
– AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DO TROCA-TROCA

Escola Municipal Celina Schechner.
Itaipava, 25/08/2015.
Sr. Responsável,
Fizemos uma reflexão acerca do consumo desenfreado que estamos vivenciando em nossa sociedade. A partir desta discussão os
alunos perceberam que têm em casa alguns brinquedos que não são mais utilizados.
Então tivemos a ideia de realizar em nossa sala um troca-troca de brinquedos. Que acontecerá assim:
O aluno que quiser trará um brinquedo que não brinca mais e doará para o troca-troca e receberá outro brinquedo que foi doado por
seu colega.
Para que não haja nenhum mal entendido é necessário que você autorize, por escrito, a participação de seu(ua) filho(a).

AUTORIZAÇÃO
Autorizo meu filho(a) _________________________________________________ a doar _______________________________________
para o troca-troca que será realizado no dia 28 de Agosto de 2015 em nossa sala de aula.
Ass. do responsável
_______________________________________________________________________
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno Metodológico - Geografia
Sequência Didática em Geografia para 5º ano de escolaridade
Nome/tema
: Acontecimentos Naturais e a Realidade Social
Autor(es): 
Adriana Constâncio Trindade (orientadora escolar) e Maria Augusta de Almeida Matos (professora)
Eixo/Direitos de aprendizagem em Geografia
Eixo: Mundo Físico e Natural: Desenvolver a consciência de prevenção de desastres naturais e identificar ações que possibilitam reduzir os riscos de
desastres das chuvas, especialmente em Petrópolis.
Eixo: Realidade social e política: Identificar e comparar as condições de existência (moradia) de diferentes grupos de convívio em diferentes períodos de
tempo, e em diferentes localidades.
Tempo previsto: 4aulas de aproximadamente 2 horas cada e uma apresentação de 1 hora
Material necessário
: mapa de Petrópolis com os bairros e localidades, slides com fotos da cidade antiga e atual com seus desastres naturais,
modificações da paisagem, cartazes.
Desenvolvimento
1ª etapa: Lugares e causas
Disparador: foto 1 - ponto turístico de Petrópolis com sua paisagem modificada pelas chuvas
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- Conversando eu aprendo: dialogando com os alunos sobre as causas das chuvas em Petrópolis (enchentes, derrubadas, deslizamentos, etc.)
- Slides com fotos de alguns desastres naturais ocorridos em Petrópolis em diferentes épocas e suas causas;
- Estudando alguns temas: aquecimento global e ação humana, tromba d’água e causa natural;
2ª etapa: Apresentação do slides da Defesa Civil com lista de levantamento das áreas de risco. Localizar no mapa e marcar. Conversar sobre estas
localidades e as possíveis hipóteses do porquê acontecer nestes locais; prevenções já existentes em nossa cidade;
3ª etapa: As modificações da paisagem depois das grandes catástrofes;
4ª etapa: A construção de um folheto explicativo sobre o tema;
5ª etapa: Informação à comunidade com uma palestra em que cada aluno irá trazer um convidado para a escola.
Relato da prática:
1ª etapa: Lugares e causas : o disparador para esta etapa foi uma foto projetada através de slide de um ponto turístico da cidade em um dia de enchente. O
objetivo era que identificassem o ponto turístico da cidade e fizessem comparações com a paisagem diária do local e a paisagem que estava sendo
apresentada. Vários alunos reconheceram o ponto turístico que era a Praça da Águia, alguns alunos falaram “Praça dos Vereadores” por ser em frente à
Câmara dos Vereadores. Foi explicado, então, que na casa amarela como é conhecida, ao fundo da praça, hoje funciona a Câmara Municipal de
Petrópolis e que na parte exterior há uma praça com um chafariz e o monumento com a águia que foi construído em 1899 a pedido da Câmara e alterado
em 1944 por Burle Marx, um famoso paisagista. A professora retomou o assunto disparador que era a comparação da paisagem diária e a apresentada na
ilustração e todos os alunos falaram das águas, da enchente ali observada. A professora perguntou se era uma cena comum para nós petropolitanos e
vários alunos fizeram relatos de terem presenciado ou vivido enchentes em algum momento de suas vidas. Em seguida, viram outras imagens de
Petrópolis em várias épocas e chegaram à conclusão de que é um problema antigo da cidade. A pergunta seguinte foi: O que pode causar estas
enchentes? Vários alunos levantaram hipóteses sobre as causas das enchentes, como: muito lixo espalhado pela cidade, falta de limpeza dos rios, ser uma
cidade com muitas chuvas, o ser humano não cuida do planeta Terra, nossa cidade tem muitas casas construídas irregularmente em encostas ou terrenos
inapropriados, etc. O próximo passo foi perguntar o que os alunos sabiam sobre aquecimento global, tromba d’água, ação humana e ação da natureza.
Várias foram as colocações e a professora fez a seguinte proposta: a turma se dividiria em grupos e cada grupo iria a uma caixa colocada
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estrategicamente na sala com textos e gravuras e buscariam informações sobre um determinado tema selecionado sobre o qual deveriam montar cartazes
informativos. As crianças utilizaram cartolinas e folhas de papel pardo para a confecção dos cartazes e com a orientação da professora foram montando
os trabalhos que logo após foram apresentados à turma.
2ª etapa: Esta etapa tem por objetivo principal apresentar os slides da Defesa Civil onde há um mapeamento das localidades de risco de desabamento em
nossa cidade, como isto é monitorado e o que já é feito de forma preventiva. Ao longo da apresentação algumas crianças reconheceram alguns pontos de
risco pois alguns de seus parentes moram naquelas localidades, e conheceram as formas pelas quais as chuvas e tempestades são monitoradas através do
núcleo da Defesa Civil, as sirenes de alerta, os pontos de apoio e de abrigo para tais localidades. Tudo isso foi muito conversado pelos alunos. Após os
slides as crianças tiveram que localizar no mapa de Petrópolis os bairros considerados de risco citados pela Defesa Civil. Levantaram as hipóteses do
porquê de estes serem bairros mais prováveis de risco devido às suas construções íngremes, solos irregulares, construções muito na beira dos rios, etc.
3ª Etapa: Tem por objetivo principal fazer com que o aluno observe através de gravuras que em alguns lugares atingidos por enchentes, basta uma
limpeza, após as chuvas, para que a paisagem natural volte a ser a mesma, mas que em outras, pela quantidade de chuvas, isto não é mais possível, pois a
paisagem se torna completamente diferente e pode causar prejuízos à natureza e ao ser humano. As hipóteses levantadas pelos alunos para os prejuízos
foram: derrubadas de árvores, casas, e danos a outras espécies de plantas e a animais e a proliferação de doenças devido à contaminação pelas águas
sujas.
4ª etapa: A construção de um folheto informativo a ser distribuído na localidade da escola sobre prevenção seguindo os ensinamentos da Cartilha da
Defesa Civil. Como os alunos já haviam trabalhado o gênero textual folheto e suas características em um outro momento anterior nas aulas de Língua
Portuguesa, a opção por este formato de informação foi bem fácil para eles. Definiram o que iriam escrever, que assuntos seriam importantes, se deveria
haver gravura ou não. Foram anotando as sugestões e elegeram um grupo da sala para fazer a formatação. A professora fez algumas intervenções quanto
à coesão, aos textos curtos e à necessidade de objetividade. Foi sugerida pela professora a apresentação do trabalho realizado pelos alunos para a
comunidade e que este público seriam os pais ou representantes da comunidade na escola. Foi definido um número limitado de participantes pois a
escola não comporta um evento grande. Decidiram um convidado por aluno e este seria o multiplicador dentro de suas famílias. A etapa de diagramação
ficou para ser finalizada pelo grupo em casa ou na sala de informática, se desejassem. O grupo fez a opção de eleger dois alunos para esta tarefa, estes
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decidiram voltar à tarde na escola para que pudessem utilizar os computadores da sala de informática para serem também orientados pela professora
Adriana na formatação e diagramação do folheto. Os alunos construíram o folheto. A professora fez correções pequenas e foi encaminhado para a
secretaria para ser impresso em quantidade para o dia do encontro.
5ª Etapa: Apresentação: No dia e hora marcados, os convidados foram chegando e tomando seus assentos. Nas paredes, estavam afixados os cartazes já
elaborados na aula sobre tromba d’água, aquecimento global, enchentes, etc. As pessoas observavam e a professora iniciou o momento explicando o que
havia sido trabalhado em aula e o que os alunos iriam apresentar. Alguns alunos mais eloquentes fizeram questão da apresentação das instruções dos
folhetos, outros os distribuíram aos responsáveis, outros trabalharam na montagem do local. Enfim, todos os alunos participaram de alguma forma. Ao
final, alguns pais fizeram depoimentos do que aprenderam naquele dia.
6ª etapa: Avaliação: A professora fez questão de, no dia seguinte, fazer com os alunos uma avaliação de como foi este momento de apresentação, o que
sentiram, o que acharam que poderiam ter feito diferente, etc. Os relatos foram os seguintes: uma aluna se colocou dizendo que gostou muito da maneira
como foi feito todo o aprendizado e que parecia que estavam brincando, que foi muito gostoso; um outro aluno disse que ficou muito envergonhado de
falar para outras pessoas e achou que falou muito baixo mas depois gostou muito e gostaria de fazer de novo; outro relato foi que esperavam mais
pessoas, pois, como foi à tarde, nem todos os convidados puderam comparecer e alguns ficaram decepcionados, mas compreenderam que os pais
trabalham e nem sempre podem estar presentes na escola. Talvez um horário à noite seja mais eficaz para chamar os responsáveis à escola. Mesmo
assim, levaram os folhetos para casa e falaram com eles. O levantamento geral é que todos puderam participar de alguma forma, aprenderam de uma
forma leve e prazerosa e que trabalhar com assuntos que fazem parte de cotidiano é de extrema importância fazendo do aprendizado algo relevante para
suas vidas.
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Imagens da prática
Alunos na sala de informática na diagramação do folheto

Primeira mãe chegando para a apresentação e recebendo o folheto.

Apresentação do folheto final para a classe
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Referências Bibliográficas:
Aquecimento Global - Brasil Escola
www.brasilescola.com/geografia/
HYPERLINK "http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm" HYPERLINK
"http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm" HYPERLINK
"http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm"aquecimento
HYPERLINK
"http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm" HYPERLINK "http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm"
HYPERLINK "http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm"-
HYPERLINK
"http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm" HYPERLINK
"http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm" HYPERLINK
"http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm"global
HYPERLINK
"http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm" HYPERLINK "http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm"
HYPERLINK "http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm".htm
Desastres Naturais - Disciplina - Geografia
www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php
www.google.com/imagens
revista: veja.abril.com.br
www.petropolis.rj.gov.br/dfc
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Imagens utilizadas:

Figura 1 - " Praça da Águia" - foto Jornal O Globo on-line janeiro/2013

Jornal Tribuna de Petrópolis - 2011
Fonte: G1 , Globo 2011
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Petrópolis , 1966
Petrópolis, Praça da Águia, 1922

Petrópolis, Casa Gelli, anos 60

Pra saber mais:
Youtube: as 10 maiores catástrofes naturais da humanidade.
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno Metodológico - Ciências
Sequência Didática em Ciências para 1° ano de escolaridade
N
ome/tema
: A hortelã: usos e benefícios

Autora: 
Ana Lúcia Pinto Antunes
Eixo/Direitos de aprendizagem em Ciências
Identificar variedade de plantas, as funções de suas partes, suas características de defesa e seus usos no cotidiano.
Eixo/Direitos de aprendizagem em outras áreas do conhecimento
Matemática
Coletar, organizar, classificar, ordenar e construir representações próprias para a comunicação de dados coletados.
Interpretar e elaborar listas, tabelas simples, tabelas de dupla entrada, gráfico de barras para comunicar a informação obtida, identificando diferentes
categorias.
Tempo previsto: 
3 semanas
Material necessário
Papel ofício e cartolinas
Canteiro de ervas medicinais (caso haja na escola), ou um vaso com a erva hortelã
Material para desenho e pintura
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Desenvolvimento
1ª etapa: Experimentando
No Espaço Ambiental:
1- Os alunos serão levados ao Canto de São Francisco (Espaço ambiental), e serão convidados a sentarem-se próximos à farmácia natural (canteiro
de ervas medicinais).
2- Já sentados, os alunos serão convidados a fazer uma observação, somente através da visão, a partir de pistas que serão retiradas de um
“caça-vegetal” (caça ao tesouro)
3- As pistas levarão os alunos a identificarem o vegetal hortelã.
4- Após utilizarem a visão, os alunos serão convidados a utilizar o tato para sentirem a folha e outras partes do vegetal.
5- Agora, através do olfato, sentirão o cheiro do vegetal.
6- E, por último, quem desejar, poderá sentir o gosto, por meio do paladar.
7- Oralmente, os alunos irão relatar o que sabem sobre a hortelã.
Em sala de aula:
1- Desenho da planta hortelã
2ª etapa: Pesquisando
1- Pesquisa com as famílias para saber:
a) Quais famílias utilizam a hortelã;
b) A finalidade do uso;
c) Se conhecem os benefícios da erva;
* Anexo 1
3 etapa: Tratando a informação
A partir das respostas obtidas por meio da pesquisa, será realizado, em dias diferentes, o tratamento das informações.

112

a) Quais famílias utilizam a hortelã?
Criar uma tabela, em um cartaz e posteriormente no caderno, juntamente com os alunos, para organizar e classificar as respostas dos
familiares de cada criança.
A partir dos dados informados na tabela, criar um gráfico de barras para ser exposto no mural da sala de aula.
b) Qual a finalidade?
Criar uma lista, em um cartaz, que será exposto na sala, com as finalidades estabelecidas pelos familiares.
Comparar as informações da lista com as respostas dadas oralmente pelos alunos na primeira etapa do trabalho.
Criar uma tabela, em um cartaz, juntamente com os alunos, para organizar e classificar as respostas dos familiares em relação a sua utilização:
medicinal, alimentação, as duas ou nenhuma utilização.
A partir dos dados informados na tabela, criar um gráfico de barras para ser exposto no mural da sala de aula.
c) Quais os benefícios da hortelã?
Criar nova lista coletiva, em um cartaz e no caderno, com os benefícios informados pelas famílias (senso comum).
Comparar as informações da lista com as respostas dadas oralmente pelos alunos.
4ª etapa: Comprovando saberes
A finalidade dessa etapa é confrontar as informações do senso comum com as do campo científico.
B
usca de conhecimento científico:

1- Leitura de texto informativo sobre a erva hortelã trazido pela professora. Anexo 2
2- Utilizando a internet, buscar informações sobre a erva hortelã na sala de informática.
3- Fazer comparação entre as informações do senso comum e as informações científicas pesquisadas.
4- Buscar novas informações, como o modo de preparo do chá e outras curiosidades.
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5ª etapa: Sistematizando
1- A partir das informações comprovadas como verdadeiras, criar uma ficha que comporá uma cartilha a ser distribuída na comunidade escolar
sobre as ervas medicinais, com as seguintes informações:
NOME
PARA QUE SERVE (FINALIDADE)
MODO DE PREPARO
CURIOSIDADE
GRAVURA
Relato da prática
“Observar não é, pois, uma atividade prévia à teoria; não é uma coleta aleatória de dados esparsos. É, antes, uma forma de olhar os fenômenos
http://timfazciencia.com.br/observar/
interrogando-os.” 
A atividade teve início no Canto de São Francisco, um espaço ambiental criado na escola. Ao longo do semestre, estamos desenvolvendo um projeto
sobre os chás medicinais. Levamos para o espaço um caça-vegetal, com pistas para que pudessem descobrir, entre outras, através dos sentidos, a erva
hortelã. Após a abertura de uma caixa, cujo conteúdo era o envelope que continha o jogo, conversamos sobre o assunto:
Prof: “Como poderemos achar esse vegetal?”
Catharina: “Ouvindo as dicas e procurando.”
Prof: “Com quais partes do nosso corpo?”
Catharina: “Com o olfato podemos sentir o cheiro.”
A partir da fala de Catharina, compreendi que ela já sabia a respeito dos sentidos. Mas, precisava verificar se esse era um conhecimento dela ou da turma.
Prof. “E o que mais?”
Maria Eduarda: “Podemos ver com os olhos.”
Prof: E como chama esse sentido?
Todos: “Visão!!!”
Thifany: “E pode sentir comendo.”
Prof: “Esse é o paladar. Mas eu posso sentir com o tato. Qual a parte do corpo?”
Camily: “É com a mão.”
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Prof: “Mas eu só sinto com a mão? E se passar alguma coisa no meu braço ou na minha perna, eu sinto?
Joaquim: “É com a pele.”
Prof: “Então nós vamos ler as dicas, mas vamos combinar que, neste momento, só usaremos a visão.”
Uma a uma, as pistas iam sendo sorteadas e alguma criança era escolhida para procurar a planta somente através da visão a partir da dica, que
correspondia à característica do vegetal.
As pistas:
É uma planta rasteira.
A altura pode variar de acordo com a espécie.
Tem sabor de menta.
Tem alturas variadas: de 15 cm a 1 metro de altura.
Suas flores são pequenas e de cor violeta.
As folhas são ovaladas.
Tem sabor refrescante.
Possui folhas verdes.
As folhas são rugosas.
Suas folhas são aromáticas.
Algumas dicas não ajudavam muito a identificação, pois poderiam corresponder a qualquer planta e necessitavam de um conhecimento maior por parte
dos alunos, mas eu tinha a certeza de que três dicas seriam muito boas para a identificação do vegetal:
Tem sabor de menta.
Tem sabor refrescante.
Suas folhas são aromáticas.
Quando essas dicas foram sorteadas, Sophia e Júlia logo acertaram. Joaquim, não contendo sua ansiedade, foi logo dizendo: “É a hortelã!”
Prof: “Bem, então já que vocês acertaram, utilizando somente a observação e as pistas, vamos conhecer a planta através do olfato?”
João: “Tem cheiro de pasta de dente.”
Kauã: “Parece bala!”
Maria Eduarda: “Hum... Que cheiro bom!”
Depois que todos sentiram o cheiro da hortelã, propus que os alunos observassem a planta e que a tocassem.
Maria Luiza: “A folha tem risquinhos e tem as pontas não são lisas.”
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A essa altura, todos já estavam querendo provar. Quando perguntei quem gostaria de provar a folha, todos levantaram o braço. Quando o primeiro aluno
provou e disse que era bom, foi mais empolgante ainda. Todas as crianças provaram. Apenas duas disseram que não gostaram.
Perguntei o que a turma sabia sobre aquela planta. As respostas foram as seguintes:
“Tem o mesmo gosto e cheiro da pasta de dente.”
“É igual à bala de hortelã.”
“Pode usar nas saladas. “
“Pode fazer suco.”
“Serve para dor de barriga.”
“Tem cheiro bom.”
Levei um exemplar para a sala para que pudéssemos analisar melhor.
Verificamos que, quando a planta é nova e pequena, o caule é fino e verde. As folhas são pequenas. Quando o vegetal cresce mais, o caule é mais grosso
e possui a cor arroxeada.
Os alunos não conheciam muito os seus benefícios e também não sabiam dizer se os familiares a utilizavam. Sendo assim, propus que levassem uma
pesquisa para casa para descobrirem tais informações.
Propus desenhos sobre o vegetal para utilizarmos posteriormente no mural que iríamos construir.
Li a pesquisa juntamente com os alunos para que se apropriassem das questões que estariam levando para casa e expliquei-lhes sobre como deveriam
proceder ao fazerem as perguntas aos familiares, com perguntas simples do tipo: “Nós utilizamos a hortelã aqui em casa?”
Todas as crianças levaram os questionários (anexo 1), porém tivemos contratempos, pois algumas crianças não os trouxeram para a escola no dia
seguinte. Expliquei ao grupo que precisávamos das respostas de todos os alunos, pois a fonte de pesquisa eram os alunos da turma, portanto, todos
deveriam participar. Depois de várias tentativas e de novas cópias distribuídas, conseguimos a totalidade de questionários respondidos para que
iniciássemos o processo de análise dos dados obtidos.
Com os questionários em mãos, verificamos se haviam 35 questionários para nos certificar que todos os questionários haviam retornado. Conversei com
as crianças, explicando que trabalharíamos com as informações em partes.
Retomamos a primeira questão: “A família utiliza a hortelã?” Todos queriam falar sobre o assunto. Combinamos que todos falariam e decidimos seguir a
ordem dos questionários. Conforme fui chamando cada criança, esta ia respondendo se a hortelã era utilizada ou não. A partir daí, fomos marcando cada
resposta para verificarmos, no final, a quantidade exata de respostas afirmativas e negativas.
Com as quantidades verificadas, completamos uma tabela para ser a base de informações e partimos para a elaboração do gráfico de barras. Como a
turma já tinha participado de outras elaborações de gráficos, sua construção foi mais fácil.
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Prof: “Como podemos fazer o gráfico?”
Joaquim: “Verificamos na tabela quantas respostas ‘sim’ e quantas ‘não’. Depois pintamos ou colamos o ‘quadradinho’ no gráfico dessa mesma
quantidade.”
Thifany: “Tem que colocar o título em cima.”
Prof: “E onde fica a fonte de pesquisa?”
Todos: “Embaixo.”
Elaboramos, a partir da pesquisa realizada pelas crianças com os familiares, uma lista com a utilização da hortelã. Muitos já haviam incorporado as
respostas do questionário e diziam com propriedade as formas de utilização da hortelã em suas casas. Resolvemos que cada criança explicaria como essa
utilização se dava e, de vez em quando, ouvíamos algumas crianças dizendo: “Na minha casa também!” Fomos listando as utilizações no quadro e
verificamos usos variados. Classificamos os usos em “ALIMENTAÇÃO” e “USO MEDICINAL”. Foi importante, pois nem todas as crianças
conheciam, por exemplo, a utilização da hortelã como tempero para carne na preparação de quibes. O uso da hortelã na elaboração de sucos e chás eram
as mais conhecidas. Essa atividade foi disparadora para a comparação das respostas dos familiares com as respostas das crianças no início da sequência
didática:
“É igual a bala de hortelã.”
“Pode usar nas saladas. “
“Pode fazer suco.”
“Serve para dor de barriga.”
Dessa forma, valorizamos os conhecimentos prévios trazidos pelas crianças, porém ampliamos o campo de informações, como cita uma criança: “Eu não
sabia que hortelã era um tempero.”
Demos início a análise do segundo item da pesquisa: “Qual a finalidade da hortelã para as famílias?”
Qualquer comunidade

“A atividade de classificar faz parte das estratégias humanas de sobrevivência e organização da vida e do conhecimento.
humana classifica plantas e animais em comestíveis e não comestíveis, por exemplo. E não só porque sejam adequados ou não à alimentação da
espécie. Para nós, as vacas são animais comestíveis, mas não para os hindus, que as consideram animais sagrados. Assim, diferentes culturas
desenvolvem critérios distintos para classificar, ordenar e hierarquizar aspectos da realidade. E isso vale tanto para a organização das nossas
http://timfazciencia.com.br/classificar/
relações com as coisas e animais como para as relações que os humanos travam entre si.” 
Prof: Como é a utilização da hortelã nas famílias do 1° ano?
As crianças foram falando muito entusiasmadas sobre o que já dominavam: “Usamos para fazer chá.” “Para temperar e fazer sucos.” “Tem família que
não usa.”
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Partimos para a elaboração da tabela sobre a utilização. Elencamos as quatro possibilidades a partir das respostas: 
USO MEDICINAL,
ALIMENTAÇÃO
,
OS DOIS E NENHUMA UTILIZAÇÃO
.
Lemos as respostas de cada criança e fomos anotando os resultados. Se a resposta de uma criança fosse tempero, marcávamos um traço para
alimentação. Dessa forma, ao terminarmos a leitura de todos os questionários, tínhamos a quantidade exata de cada item que foi anotado em uma tabela
e por meio dessas informações obtidas, tínhamos os dados para elaborar o gráfico de barras.
É interessante ressaltar que essas atividades foram realizadas coletivamente com o objetivo de produzir material para o mural da sala de aula; entretanto,
cada criança também produziu suas tabelas e gráficos no caderno de matemática.
Elaboramos, a partir dos questionários, uma lista de benefícios trazidos pela hortelã, nossa última questão da pesquisa realizada com as famílias.
Prof: “Como os familiares responderam essa questão?”
Cauã: “Minha mãe já sabia.”
Catharina: “A minha mãe pesquisou na internet”
Prof: “Como podemos saber se todas essas respostas estão certas? Se a hortelã serve mesmo para tudo isso?”
Catharina: “Tem que pesquisar para ter certeza.”
Julia: “Nem tudo o que as pessoas dizem é verdade.”
“Verificar é, portanto, se dispor a examinar a veracidade de um enunciado ou alegação, buscar uma forma de se certificar que algo é verdadeiro ou
que funciona tal como esperado. Isso implica, portanto, uma atitude e uma disposição não só para questionar algo, mas para desenvolver formas de
verificação.” http://timfazciencia.com.br/verificar/
Aproveitei a fala de Júlia para fazer a distinção entre o saber popular e o conhecimento científico:
Prof: “Como é que chama quando um conhecimento vai passando de geração em geração?”
Camily: “Cultura popular.”
Prof: “Isso! Alguns conhecimentos fazem parte da tradição, quando vai passando de uma pessoa para outra através da oralidade.”
Então, como a Catharina disse, precisamos pesquisar para ter certeza se a hortelã traz todos esses benefícios.
Em outra situação, como leitura do dia, trouxe um texto informativo sobre a hortelã. Por meio desse texto, tivemos a oportunidade de ir verificando e nos
certificando de alguns benefícios escritos na lista, porém, nem todos foram contemplados. Fomos colando no cartaz, uma mãozinha (sinal de positivo),
para os benefícios que foram pesquisados.
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No final da atividade, percebemos que alguns benefícios citados pelos pais não haviam sido marcados, pois não constavam no texto informativo. Vimos
a necessidade de fazer novas pesquisas.
Na sala de informática, utilizamos o site de busca “GOOGLE” para fazer uma pesquisa digitando “benefícios da hortelã”. Utilizamos o site
http://www.saudedica.com.br/hortela/
Convidei os alunos a lerem as informações contidas no site e eles foram confirmando informações já conhecidas, além de descobrirem novos
benefícios. Conforme as crianças iam falando os benefícios já conhecidos ou novos, fomos escrevendo no quadro para formar uma nova lista que seria
retomada posteriormente em sala de aula, para a escrita no caderno e de uma nova listagem para o mural da sala com o conhecimento pesquisado.
“A verificação é fruto não simplesmente de uma técnica ou hábito, mas de uma disposição: a de buscar formas de comprovação daquilo que se
http://timfazciencia.com.br/verificar/
crê ser verdadeiro, válido ou eficaz.” 
Em sala,, lemos uma receita de chá de hortelã para que as crianças pudessem compreender seu modo de preparo, além de preencher a ficha da erva.
Finalmente, preenchemos a ficha da hortelã com os seguintes itens:
NOME
UTILIDADE
MODO DE PREPARO
CURIOSIDADE
“Perguntar e responder são nossas ferramentas intelectuais mais importantes. As respostas que temos em nossas cabeças não significam nada a
menos que saibamos as perguntas que as produziram. Uma pergunta é um tipo de oração. Mal formulada, não produz conhecimentos ou
compreensão. Bem formulada, leva-nos a novos fatos, novas perspectivas, novas ideias.” http://timfazciencia.com.br/questionar/
O desenvolvimento desse trabalho foi muito prazeroso. Tanto para mim, quanto para as crianças. Levantar questões pertinentes, fazendo intervenções
pontuais e relacionadas ao cotidiano da criança é muito interessante, pois os alunos se interessam de imediato. Além disso, criar atividades que
culminarão em produtos que reverberarão de forma positiva e utilitária para a comunidade em que as crianças vivem é fundamental para uma educação
que produz desenvolvimento.
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Imagens da prática
Abertura da caixa

Utilizando os sentidos

As pistas
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A pesquisa
Um exemplar de hortelã
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Referências Bibliográficas
Para saber mais
http://timfazciencia.com.br/
http://www.saudedica.com.br/hortela/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hortel%C3%A3-verde
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Anexos:
Anexo 1
Escola de Educação Integral Padre Quinha
Nome ___________________________ ___/___/___
Sua família utiliza a hortelã?
(
) sim
(
)não

PESQUISA

Se utiliza, com qual finalidade? (Para quê?)
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Sua família conhece os benefícios da hortelã? Se sim, descreva.
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

124

Anexo 2
Escola de Educação Integral Padre Quinha
Nome _________________________________________________________
1) Leia o texto informativo com atenção:

A hortelã-verde (
Mentha spicata
), também conhecida
[1]
hortelã-das-hortas, hortelã-comum ou simplesmente h
ortelã
, é uma
como hortelã-de-leite, hortelã-das-cozinhas, hortelã-dos-temperos, hortelã-vulgar,
planta herbácea perene, da família L
amiaceae
(Labiadas), atingindo 30–100 cm. Existem inúmeras variedades cultivadas.

É uma planta originária da Á
sia
, mas é muito cultivada em todo o mundo, devido às essências aromáticas presentes em toda a planta, principalmente nas
folhas. Tolera bem diferentes condições climáticas, desde que não falte água.
É utilizada como tempero em culinária, como aromatizante em certos produtos alimentares, ou para a extração do seu óleo essencial. Por vezes,
simplesmente cultivada como planta ornamental. É uma das plantas mais usadas do mundo
É também utilizada como planta medicinal, estando inscrita nas f
armacopeias
de muitos países da E
uropa
. Dentre as inúmeras virtudes citadas, pode-se
destacar: estimulante estomacal. Usado nas fraquezas digestivas, flatulências, dispepsias nervosas, empregado nas palpitações e tremores nervosos,
vômitos, cólicas uterinas, útil nos catarros brônquicos facilitando a expectoração. O chá feito de hortelã também é usado como calmante.
Em geral usa-se o
óleo essencial
ou uma i
nfusão
das folhas e sumidades floridas.
Adaptado de h
ttps://pt.wikipedia.org/wiki/Hortel%C3%A3-verde
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PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SUBSECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPE DE FORMAÇÃO

Caderno Metodológico - Ciências
Sequência Didática em Ciências para 5º ano de escolaridade
Nome/tema
: Sexualidade
Autora:
Juliana Leonardo Martins
Eixo/Direitos de aprendizagem em Ciências:
Reconhecer a sexualidade como um processo inerente ao ser humano cujo desenvolvimento se inicia desde o nascimento e permanece ao longo da vida;
Entender a importância da preservação e cuidado com o próprio corpo, tanto no campo da saúde quanto da sexualidade e o seu funcionamento;

Tempo previsto: 6aulas
Material necessário
Data show, notebook, caixa ( de papelão ou de madeira- decorada), papéis cortados para as perguntas, lápis e borracha, almofadas com ambiente
apropriado para roda de conversas.
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Desenvolvimento
1ª etapa: Organizar a sala em cadeiras tipo auditório de cinema, para que a turma possa assistir ao filme: O Primeiro Beijo da série Confissões de
Adolescente. O objetivo deste filme é ser um disparador para abordar questões relativas à sexualidade, provocando o desejo de estabelecer um diálogo
sobre as curiosidades inerentes a este assunto.
●

Após o filme, conversar sobre as percepções, os aspectos que consideraram importantes neste vídeo e que possam vir ao encontro de suas
dúvidas;

2ª etapa: Separar juntamente com a professora responsável da turma, o grupo de meninas e o grupo de meninos, a fim de que se sintam à vontade para
fazer questionamentos e se encorajem a escrever suas principais dúvidas.
Neste momento a professora irá para uma sala com os meninos e a orientadora ficará em outra sala com as meninas. A responsável por cada grupo
solicitará que escrevam suas dúvidas nas tiras de papel que serão entregues e as coloquem na caixa decorada;
As perguntas da turma serão previamente lidas para que a próxima etapa seja realizada;
No momento de planejamento, a orientadora e a professora da turma farão a leitura das perguntas a fim de planejar o encontro com os pais para
compartilhar o assunto a ser trabalhado.
E planejarão a reunião de pais, embasadas em:
● Questionamentos dos educandos;
● Buscar fundamentações legais;
● Informações no posto de saúde:
● Quantas adolescentes buscam informações sobre estes assuntos;
● Quantos buscam métodos contraceptivos;
● Quantitativo de mulheres grávidas em Petrópolis;
● Adolescentes grávidas no bairro;
● Doenças sexualmente transmissíveis.
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3ª etapa
: Divulgar as informações acima levantadas para a turma e compartilhar com os alunos a necessidade de estabelecer parceria e confiança com a
família a fim de reconhecer a sexualidade como um processo inerente ao ser humano para que o assunto seja tratado de maneira natural e responsável;
: Realizar a reunião de pais utilizando data show com o resultado das pesquisas acima, bem como alguns dos questionamentos pertinentes à
4ª etapa
turma que foram foco de dúvidas do grupo.
Esclarecer dúvidas e questionamentos das famílias quanto ao tema a ser trabalhado;
: Convidar um especialista (médico, ou profissional de saúde em parceria com o setor de Divisão de Saúde) para esclarecer as dúvidas dos
6º etapa
meninos e meninas separadamente. Nesta oportunidade retiraremos da caixinha as questões levantadas pelo grupo e o profissional de saúde irá responder
bem como outras dúvidas que poderão surgir naquele momento.
Numa outra oportunidade também serão abordados outros direitos de aprendizagens tais como:
● Conhecer o sistema reprodutor, os órgãos que o compõem.
Relato da prática:
O presente relato consiste em registrar uma prática que surgiu da necessidade de integrar a concepção de que informar, formar e contribuir para que
os educandos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com maturidade, prazer e responsabilidade (adaptado do PCN) e o questionamento da
turma de 5º ano do Ensino Fundamental sobre assuntos com foco na sexualidade. Pois os relatos eram diários sobre atividade e experiências sexuais.
Sendo assim sentiu-se a necessidade de intervenção considerando a realidade trazida pelo grupo e a garantia dos direitos de aprendizagem na área de
Ciências.
Desta forma planejou-se uma sequencia didática com o intuito de promover um diálogo fundamentado sobre este assunto de maneira a romper com
os paradigmas tradicionais da abordagem de apenas mostrar o aparelho reprodutor, os órgãos que o compõe e o seu funcionamento além de suas
diferenças entre os gêneros.
Sendo assim, reunimos as crianças na biblioteca e estimulamos que falassem acerca do que os intrigava, gerava dúvidas e medos.
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Cabe ressaltar que mensalmente é desenvolvido com as turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental o projeto Semear que busca a valorização da
vida e da estabilidade emocional e a formação humana qualitativa e integral, acolhendo as especificidades socioafetivas das crianças. Deste modo é
comum que a Equipe Gestora em parceria com a professora planeje situações a fim de promover o equilíbrio biopsicossocial infantil com dinâmicas, e o
convite a palestrantes que conversem com as turmas sobre assuntos diversificados, o que favoreceu para que falassem de maneira natural e tranquila
sobre sexualidade.
A turma prontamente iniciou seus apontamentos com os “fantasmas” que assombram o pensamento na pré-adolescência: sexo, futebol, dinheiro,
felicidade, fama, Deus, família, mulheres, viagens, drogas, namoro, futuro, amizade, timidez, medo de crescer, morte, carreira, profissão... Entre outros
assuntos.
Em meio a esta tempestade de ideias, colocamos o filme: O 
primeiro beijo
, da série Confissões de Adolescentes. Eles não piscavam, não falavam.

Enquanto as meninas suspiravam com a inocência, os meninos tentavam garantir a masculinidade de “pegar geral”. Expressão muito comum utilizada
entre os meninos da turma em que 70% se encontra na distorção ano escolar/idade.

Após o filme sugerimos que dividíssemos a turma em dois grupos, fizemos uma roda com cadeiras ocupando duas salas distintas: uma para
meninos e uma para as meninas. A orientadora ficou com o grupo das meninas, e a professora, com o grupo dos meninos. Neste momento, cada um foi
estimulado a escrever sobre suas dúvidas e curiosidades no que tange à sexualidade. Percebemos que as questões levantadas apresentavam características
trazidas pelo senso comum, conversas de rodas de amigos, tais como: Por que as meninas têm mais desejo de beijo do que de sexo? Se encostar no corpo
de alguém, pode engravidar? Sexo é pecado? Beijar as partes íntimas do corpo pode causar doenças? Por que devemos usar camisinha se todo mundo diz
que é ruim, incomoda e não serve? Se os rapazes não tomarem a vacina (HPV), podem trazer doenças para as meninas? Qual a diferença entre HPV e
HIV?
Ao considerar, como aponta o projeto Âncora, que: 
O que importa são os interesses do educando, suas necessidades, descobrir e

Todas as perguntas* em anexo foram escritas pelos
encorajar suas aptidões e potencialidades, respeitando sempre sua história e sua cultura.

educandos e colocadas em uma caixa decorada a fim de que sanássemos as dúvidas.
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Neste momento sentimos a necessidade de adaptar o planejamento e separar a turma não em meninos e meninas para o atendimento com a drª,
mas sim por faixa etária até 12 anos o primeiro grupo e de 13 a 15 anos o segundo grupo.
No dia seguinte à conversa e ao vídeo, recebemos um mãe de aluna superpreocupada, porque havia perguntado à filha como foi seu dia na escola. E
ela disse ter assistido a um filme pornográfico. Ao ser questionada pela professora se sabia que gênero de filme era aquele, a aluna não sabia identificar
o que era um filme pornográfico. O que foi explicado naquela oportunidade. Esclarecemos à responsável do que se tratava, disponibilizamos atendimento
e informação, e comunicamos da reunião que aconteceria naquela mesma semana para explicitar o assunto a ser trabalhado com o 5º ano. A responsável
mostrou-se aliviada e satisfeita após compreender a proposta da escola.
Neste momento nos questionamos se não era importante antes de mobilizar as crianças ter trocado informações com as famílias.
Num terceiro momento, as parceiras (professora/orientadora) prepararam a reunião de pais *em anexo. Com base:
1) Nas questões trazidas pela turma;
2) Na realidade de gravidez e contaminação com doenças sexualmente transmissíveis na adolescência com a realidade no bairro e no município...
3) No favorecimento ao acesso à informação e ao diálogo no âmbito familiar;
4) Na garantia dos direitos de aprendizagem na área de Ciências - Sexualidade;
4º momento
: Apresentamos ao grupo a importância de estabelecer parceria com as famílias e levamos para a turma a seguinte pergunta: Vocês
conversam com as famílias sobre este assunto? A resposta NÃO foi unânime. Mostramos a eles e buscamos a autorização do grupo a fim de
compartilhar com as famílias o assunto a ser tratado nas próximas aulas.
5º momento: Marcamos a reunião de pais e,, infelizmente somente três pais compareceram. Mas quem compareceu ofereceu todo suporte de apoio no
sentido de acreditar ser fundamental que a escola converse, explique e informe sobre o assunto, uma vez que sentem vergonha, timidez e não têm a
informação correta para responder aos verdadeiros anseios dos filhos. Assim muitos pais ficam com medo de ir além do que realmente a criança deseja
saber. Ou não sabem como utilizar a linguagem correta.
Uma vez que tal momento não foi eficaz em uma reunião extraordinária, a própria educadora compartilhou com os familiares na reunião
bimestral. Neste momento recebemos não só o apoio como o incentivo ao trabalho.
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Num 6º momento
: Entramos em contato com a Equipe de Formação e o Setor de Saúde da Secretaria Municipal de Educação para que
disponibilizassem um profissional da área a fim de esclarecer as dúvidas trazidas pelos educandos. A drª Adriana Duringer Jacques agendou data e
horário para roda de conversas com a turma;
6º momento: 
O encontro com a drª Adriana.

Ela apresentou-se à turma, disse que era pediatra, que sabia que eles tinham muitas perguntas, mas que não sabia se todas eram daquele grupo que tinha
idade entre 9 a 12. Então ela iniciou mostrando a Caderneta de Saúde do Adolescente (que contém várias informações) a que eles têm direito por meio
do posto de saúde. Um dado importante é que nenhum menino havia ganhado a caderneta, somente as meninas.
Falou sobre a vacina de HPV. Questionou quantas e quais meninas que já haviam tomado. E os meninos perguntaram por que eles não tomavam. Então
um dos meninos explicou porque menino não tem útero. Mas a drª esclareceu que, em breve, também haverá para os meninos pois eles podem transmitir
o vírus. Nesta oportunidade ela falou sobre as mudanças hormonais e corporais. E esclareceu algumas dúvidas que tinham e elas eram pautadas no
desenvolvimento do próprio corpo e da geração da vida por meio da gravidez.
Com o 2º grupo, foi necessário dispensar mais tempo e atenção. Ela iniciou sua conversa da mesma maneira. Mas logo explicou-lhes sobre as


doenças sexualmente transmissíveis, sobre a gravidez indesejada e o uso de drogas como influência à má formação do feto. Explicitou questões acerca de
sexo entre pessoas do mesmo gênero que também transmite doenças. Explicou sobre a doença do beijo.
Desta maneira encerramos este primeiro momento de maneira formal sobre sexualidade na escola.

131

Imagens da prática
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Anexos:
Questões escritas pela turma:
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Apresentação na reunião de pais:
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V - Rede interligada entre escolas e Secretaria Municipal de Educação: equipes e projetos.
1. Assessoria em Psicologia Escolar
Equipe: Marta Ribeiro Lyrio
A Assessoria de Psicologia Escolar (APE) tem por objetivo desenvolver ações integradas de promoção da saúde escolar, na
perspectiva da Educação Emocional, tendo como premissa que relações interpessoais saudáveis e equilibradas criam um clima emocional
acolhedor e favorável às múltiplas aprendizagens pertinentes ao cotidiano escolar.
O trabalho da Assessoria de Psicologia é organizado com foco em dois eixos norteadores: prevenção e promoção da saúde escolar,
e acolhimento de situações pontuais encaminhadas espontaneamente pelas unidades escolares, tendo como base metodológica o
desenvolvimento das múltiplas inteligências na perspectiva da Educação Emocional.
As ações de prevenção e promoção da saúde escolar têm como objetivo principal desenvolver programas ou ações pontuais visando
ao desenvolvimento intra e interpessoal de todos os atores envolvidos no ambiente escolar e abrangem:
(1) encontros de formação, orientação e sensibilização de professores, orientadores escolares, educadores da educação infantil, e equipe
de apoio, na perspectiva da Educação Emocional e abordando outros temas afetos à interface entre a Psicologia e a Educação;
(2) programa de diagnóstico e intervenção psicomotora nos Centros de Educação Infantil;
(3) acompanhamento de estágio de Psicologia nas unidades escolares em parceria com instituições particulares ou públicas de ensino
superior;
(4) ações pontuais de orientação a professores e orientadores escolares, em atendimento a queixas manifestas pela escola ou até mesmo
observadas pelo profissional da APE no que concerne à adaptação e ao desenvolvimento das relações interpessoais do aluno dentro do
ambiente escolar;
(5) elaboração de projetos e intervenções específicas desenvolvidos a partir de um diagnóstico preliminar de necessidades, em
atendimento à queixa escola;
(6) capacitação da equipe da Assessoria de Psicologia Escolar em programas de Formação na perspectiva da Educação Emocional,
através de parceria com entidades reconhecidas pelo MEC.
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Vale salientar que todas as ações de acolhimento são marcadas por etapas de observação e diagnóstico de necessidades, que se
manifestam 
através de múltiplas dificuldades nas relações que se estabelecem dentro da escola, em especial, com o educando, e
englobam:
(1) acolhimento da queixa, por meio de relatório descritivo emitido pela escola e diálogo com a orientação escolar,
(2) avaliação, triagem e encaminhamento da situação a novas abordagens;
(3) orientação à escola, ao aluno e à sua família;
(4) possível encaminhamento do aluno para instituições e/ou profissionais especializados.
Estes encaminhamentos podem ser realizados, de acordo com sua especificidade e complexidade, para: Projeto Integrare, que é
desenvolvido em parecia com a Universidade Católica de Petrópolis; Programas Saúde da Família (PSF); Centro de Saúde; Pronto
Socorro; Hospital Alcides Carneiro (HAC); Centros de Referência em Assistência Social (CRAS); Centro de Referência Especializado em
Assistência Social (CREAS); Vara da Infância; Conselho Tutelar e Fundação Educandário Princesa Isabel, ou, ainda, para profissionais e
instituições particulares parceiras.
Por fim, cabe salientar que todas as ações da APE, a cada dia, se intensificam no sentido de contribuir para o desenvolvimento de
atividades que promovam no cotidiano da escola o desenvolvimento das habilidades socioemocionas de todos os envolvidos na
comunidade escolar.
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2. Divisão de Atividades Culturais e Artísticas
Equipe: Catarina Valéria Maul
Setor da Secretaria de Educação destinado ao planejamento de cronograma de atividades culturais e/ou voltadas à arte, desenvolvidas
e abarcadas pela Rede Municipal de Ensino, seja na idealização das mesmas, na dinamização e distribuição de produtos culturais
recebidos de terceiros, assim como acompanhamento técnico e consultivo de projetos realizados em parcerias da Secretaria de Educação
com instituições públicas, privadas ou do terceiro setor. Seja de qualquer natureza, as atividades são focadas no conhecimento,
reconhecimento, valorização e formação de práticas que comprovam a importância da Educação e Cultura caminharem sob a luz de um
mesmo objetivo, formando pessoas criativas, autônomas, empoderadas de autoestima e saberes, promovendo todo tipo de inclusão.
Fazem parte destas ações os seguintes projetos:
Realização da Secretaria de Educação: Encontro Educação & Cultura, Brasil Musical, Mostra de Teatro Estudantil de Petrópolis, Festival
Estudantil da Canção
Parceria com a Fundação de Cultura e Turismo: 
Concurso de Poesia da Bauernfest, Concurso de Haicai de Petrópolis, Concurso de
Poesia Serra Serata
Parceria com a Academia Brasileira de Poesia:
Visita à Casa da Poesia,
Parceria com a Coordenadoria do Bem Estar Animal
: Protetor Mirim
Apoio aos segmentos do Conselho Municipal de Cultura: Videogeração - Mostra Audiovisual de Petrópolis e Festival Literário
Petropolitano (FELIPE)
Acompanhamento:
Canta Petrópolis
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3. D
ivisão de Desenvolvimento Cultural

Equipe:Deise Maria Corrêa Goettnauer
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4. Divisão de Educação Ambiental
Equipe:Maria Esmeralda Barros Collares/ Azi Mery Corrales de Macedo
A perspectiva ambiental consiste num modo de ver o mundo em que se evidenciam as inter-relações e a interdependência dos
diversos elementos na constituição e manutenção da vida.
Em termos de educação, essa perspectiva contribui para evidenciar a necessidade de um trabalho vinculado aos princípios da
dignidade do ser humano, da participação, da corresponsabilidade, da solidariedade e da equidade.
Considerando a importância da temática ambiental e a visão integrada de mundo, tanto no tempo como no espaço, a escola deverá
ao longo dos nove anos do ensino fundamental, oferecer meios efetivos para que cada aluno compreenda os fatos naturais e humanos e
desenvolva potencialidades, posturas e comportamentos pessoais e sociais que lhe permitam viver numa relação construtiva consigo e
com o seu meio, colaborando para que a sociedade seja ambientalmente sustentável e socialmente justa.
Objetivos
- Conhecer e compreender, de modo integrado e sistêmico, as noções básicas relacionadas ao meio ambiente;
- Adotar posturas na escola, em casa e em sua comunidade que os levem às interações construtivas, justas e ambientalmente
sustentáveis;
- Perceber, em diversos fenômenos naturais, encadeamentos e relações de causa e efeito que condicionam a vida no espaço (geográfico)
e no tempo (histórico) utilizando essa percepção para se posicionar criticamente diante das condições ambientais de seu meio;
- Compreender a necessidade de dominar alguns procedimentos de conservação e manejo dos recursos naturais com os quais interagem,
aplicando-os no dia a dia;
- Perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural e sociocultural, adotando posturas de respeito aos diferentes aspectos e formas do
patrimônio natural, étnico e cultural.
- Identificar-se como parte integrante da natureza, percebendo os processos pessoais como elementos fundamentais para uma atuação
criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente.
Programas/Projetos/Ações
PROJETO ÁGUA. PARCERIA: PROJETO ÁGUA (ONG)/EMPRESA CARBOGRAFITE
Visita à fazenda do projeto onde são ministradas aos alunos atividades e aulas sobre a questão ambiental. O objetivo é sensibilizar os
alunos sobre a necessidade e importância da conservação, economia e recuperação da água doce e formar multiplicadores da causa
ambiental.
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PETRÓPOLIS RECICLA
É um programa de governo desenvolvido pela Secretaria de Educação e COMDEP.
As escolas inseridas no programa funcionam como ponto de coleta seletiva onde os alunos são orientados a levar para a sua unidade o
material reciclado descartado por sua família o qual será posteriormente coletado pelo órgão competente (COMDEP). A escola e os alunos
que participaram concorrem à prêmios.
O objetivo do programa é induzir por meio de estímulos e incentivos a adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e
econômicas que possam promover a formação da cidadania.
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
“CUIDAR DO AMBIENTE DEPENDE DA GENTE”
PARCERIA COM O INSTITUTO CHICO MENDES E GRUPO PETRÓPOLIS
O programa consiste em capacitar diretores e professores para desenvolver a educação ambiental em suas escolas. Após a capacitação, o
trabalho é desenvolvido com os alunos por meio de aulas práticas e temáticas (meio ambiente) nas dependências da fazenda da empresa.
O objetivo é contribuir para a formação de cidadãos conscientes aptos a conviver com o ambiente.
AÇÕES
Palestras nas escolas sobre temas ambientais: queimadas/desmatamento/recursos hídricos etc...
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5. D
ivisão de Leitura

Equipe: Mariana de Melo e Silva Amaral/ Cleide Ribeiro de Souza Santana

O objetivo desta divisão é fomentar a formação de leitores por meio de ações e projetos junto às escolas buscando parcerias com
outros setores da Secretaria de Educação ou com iniciativas de empresas privadas. Além disso, a divisão orienta diretamente os
professores que atuam como mediadores de leitura nas Salas de Leitura das unidades escolares realizando encontros de formação.
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6. Divisão de Saúde
Equipe: Maria Cecília Duarte Nahm
Atualmente, Educação e Saúde caminham juntas!
Para que o aluno tenha um bom desempenho nas suas atividades escolares do dia a dia e apresente um bom
rendimento escolar é necessário que ele seja saudável, que sua saúde de um modo geral esteja bem.
A Secretaria de Educação, através da Divisão de Saúde, desenvolve diversas ações com o objetivo de promover a saúde na escola,
criando e desenvolvendo projetos de saúde junto às Unidades Escolares. Junto a essas ações, realiza distribuição de material didático,
promove palestras em parceria com a Secretaria de Saúde, oferece apoio técnico-pedagógico aos profissionais das Unidades Escolares
para a dinamização dos projetos, alcançando, assim, seu objetivo principal que é uma melhor qualidade de vida para os alunos e todos os
envolvidos.
São várias as ações de promoção à saúde desenvolvidas junto às Unidades Escolares durante o decorrer do ano, a saber:
“Programa Saber Saúde
”: em parceria com o INCA, trata dos fatores de risco do câncer (tabagismo, alcoolismo, hábitos alimentares,
radiação solar, sedentarismo e hábitos sexuais). A escola é capacitada para trabalhar esses temas com os alunos, através do rico material
didático enviado pelo Inca.
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“Programa de Saúde Bucal Escolar
”: em parceria com o Departamento de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde, é um trabalho de
prevenção, realizado durante o ano junto aos alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, com a entrega de escovas de
dente, creme dental e auxílio na escovação.

“Projeto de Prevenção ao uso e abuso de Álcool e Drogas
”: é um trabalho realizado por meio de palestras, reuniões e atendimentos
específicos, em parceria com a Coordenação Psicossocial de Álcool e Drogas.
“PROPPAZ – Programa Promotores da Paz: 
em parceria com a Secretaria de Segurança, a equipe realiza um trabalho junto aos alunos
do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental para o fortalecimento da base familiar, apresentando aos jovens alternativas para resistirem às
pressões que levam ao uso de drogas, assim como a redução dos índices de violência nas escolas e palestras educativas sobre seus
direitos e deveres. No final do curso, acontece uma solenidade para entrega de certificados aos alunos participantes.

“PSE – Programa Saúde na Escola
”: instituído como proposição de uma política intersetorial entre o Ministério da Saúde e da Educação,
tem como objetivo dar atenção integral à saúde da criança e do adolescente, através dos PSF (Posto de Saúde da Família).
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“Projeto de Primeiros Socorros nas Escolas – como evitar que um acidente se torne violência
”: tem como objetivo preparar
professores, educadores e aqueles que lidam diariamente com os alunos para a prevenção de acidentes no ambiente escolar e arredores,
além da capacitação desses profissionais para o enfrentamento adequado de tais situações, como os procedimentos iniciais e primeiros
socorros, reduzindo possíveis complicações de lesões traumáticas decorrentes de procedimentos inadequados.

“Programa Se Essa Rua Fosse Minha”
: trabalha a educação e a cidadania para o trânsito, prevenindo acidentes. Realiza a capacitação
dos professores para trabalharem, no decorrer do ano letivo, com os alunos que são levados posteriormente para a Mini Cidade do
Trânsito a fim de colocarem em prática o aprendizado.

“Dia Nacional de Combate ao Fumo – 29 de Agosto”
: evento com realização de palestra, apresentações de alunos e premiação de
concursos relativos ao tema, realizados com alunos da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental.
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“Escola Sorriso”
: evento de culminância do Programa de Saúde Bucal Escolar, em que os alunos e as escolas recebem medalhas e
certificados de participação do Programa durante o ano letivo.
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7. Educação Especial
Equipe: Wanda Lúcia Borsato da Silva
Ao longo do ano de 2015, a Assessoria de Educação Especial, além das atividades rotineiras, como os atendimentos a famílias e
alunos, captação e triagem do público alvo da Educação Especial, procedeu a visitas a escolas e CEIs, com o objetivo de
acompanhamento dos alunos incluídos e orientações à comunidade escolar.
No eixo de trabalho, relativo à formação, foram contempladas palestras mensais para professores, educadores, orientadores e
estagiários. As temáticas abordadas visaram a esclarecimentos, informações, capacitação e partilhas sobre as especificidades inerentes à
diversidade dos estudantes, destacando-se: 
“A visão clínica e social dos possíveis entraves para a aprendizagem”, “Gênero e diversidade
na escola”, “Altas Habilidades e superdotação”, “Transtorno do Espectro Autista”, “O lúdico e a construção do saber” e “Orientação e
Mobilidade”.
Nas unidades escolares foram promovidos encontros para reflexões a respeito da inclusão com os seguintes títulos
: “A Escola que
Aprende: os desafios da escola contemporânea”; “Adaptação Curricular: do que estamos falando?” e “Família, Diversidade e Inclusão”.
Para os 152 estagiários contratados para dar suporte às ações inclusivas foram realizados quatro encontros ao longo do ano, com a
expectativa de formação em serviço. O acompanhamento das 
Salas de Recursos 
Multifuncionais foi feito por meio de visitas às escolas,
revisão dos documentos norteadores e com reuniões, ao longo do ano, para as professoras recursistas.
A Assessoria de Educação Especial teve participação e representatividade em diferentes instâncias e manifestações políticas e
,o
Conselho da Criança e do 
Adolescente
, além do envolvimento na 
Conferência
sociais, tais como o 
Conselho da Pessoa com Deficiência
, na 
Conferência 
da Pessoa com Deficiência e revisão do 
Plano Municipal de 
Educação
. A parceria intersetorial com
Municipal da Educação
”. Outras parcerias visaram ao acompanhamento de alunos
a SETRAC logrou a participação na 
“Semana da 
Pessoa com Deficiência
regularmente incluídos, assim como daqueles em processo de investigação ou com entraves na aprendizagem, dentre essas: o GAAPE
(Grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis), CAPSI (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil), APAE (
Associação de Pais e Amigos
) e o Projeto Integrare – UCP. O
Excepcionais)
, NAAHS (Núcleo de Atividades de Altas Habilidades), IBC (
Instituto Benjamin Constant
acompanhamento dos programas 
BPC na Escola (
Benefício da Prestação Continuada) e 
Escola Acessível foi estabelecido objetivando a
garantia de direitos e a acessibilidade do estudante com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades/superdotação.
”, com a
Aos 11 dias do mês de novembro, foi inaugurado o “Centro de Referência em Educação Inclusiva João Pedro de Souza Rosa
perspectiva de implemento na dinamização de políticas públicas educacionais para atendimento à diversidade dos alunos da Rede
Municipal de Ensino, encontrando-se sediadas no novo espaço as equipes de Assessoria de Educação Especial e Educação de Jovens e
Adultos – EJA.
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8
. Educação Integral
Equipe: Adriana Salim
Ao longo do ano de 2015, paralelamente às suas ações ordinárias como Membros do 
Comitê do PDDE Interativo municipal, que
correspondem ao acompanhamento dos Programas Federais: PDDE Interativo, PDE-Escola, Escola Sustentável, Mais Cultura e Escola do
Campo e a 
coordenação do 
Programa Mais Educação, a equipe da Gestão de Educação Integral buscou desenvolver ações na
perspectiva de divulgar e fomentar uma educação que possibilite aos educandos petropolitanos desenvolver seu potencial cognitivo, físico,
cultural, social, afetivo e ético. Dentre elas, podemos destacar:
1- A coordenação dos 
Conselhos Comunitários do Programa Mais Educação
, cuja proposta de criação foi iniciativa do Prefeito Rubens
Bomtempo e têm por objetivo envolver o poder público, a sociedade civil e a comunidade escolar de forma a estabelecer parcerias que
contribuam para o aprimoramento das ações do Programa, assim como garantir, aos alunos da rede pública municipal de ensino, uma
formação integral;
2- O planejamento e acompanhamento do 
Ciclo de Formação: Escola de Tempo Integral, 
para o qual 
a Prefeitura de Petrópolis, por
meio da Secretaria de Educação, estabeleceu uma parceria com o Instituto Superior Pró-Saber com o objetivo de implementar um ciclo de
formação para as equipes das unidades escolares que já atendem em Tempo Integral, estendido à equipe de algumas escolas que
possuem perfil com potencial para uma futura implantação da proposta;
3- A coordenação da 
Comissão de Tempo Integral 
para elaboração do Plano Municipal de Educação Integral, com a assessoria e suporte
técnico do CENPEC/Fundação Itaú Social, para a escrita do Plano Municipal de Educação Integral e promoção de encontros formativos
com agentes educacionais envolvidos diretamente na execução da política e/ou programa em relação à temática da educação integral;
4- O acompanhamento do 
Centro de Ensino Professor Darcy Ribeiro, 
núcleo piloto de Educação Integral que oferece aos alunos, no
contraturno, atividades extracurriculares por meio de oficinas ministradas por professores da rede, parcerias intersetoriais com o poder
público, parcerias com organizações da sociedade civil e equipamentos culturais da cidade;
5- O acompanhamento do núcleo do 
Projeto Independência, 
que tem como objetivo instituir um protótipo de uma escola inovadora e
criativa, reconfigurando a prática escolar e promovendo maior qualidade da educação por meio de comunidades de aprendizagem;
6- A coordenação do 
II Congresso de Educação Integral de Petrópolis, 
cuja temática de fundo foi a Educação Integral em sua
concepção ampla e efetiva, calcada em ampliação de tempo, redimensionamento de espaços e reorganização curricular.
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9. Equipe Pedagógica
9.1. Formação
Equipe: Bianca Caetano de Paiva/ Bianca Della Nina/ Kelly C. Felix Gonçalves Grandi/ Rosimere Pereira Manzani Lagares/
Silvia Beatrix Tkotz/ Sonia Cristina Pereira Grazinoli Lobato
9.2. Projetos Pedagógicos
Equipe: Bianca Della Nina
Cursos e Oficinas
Cursos e Oficinas que têm como objetivo atualização e instrumentalização dos professores do 1º e do 2º segmentos para a teoria de suas
disciplinas e sua aplicação em sala de aula, assim como estimulá-los a pesquisar novas teorias, identificar e conhecer recursos materiais
didáticos para o aprimoramento de sua prática.
Palestras, Reuniões e Encontros
➢ Organizar palestras oferecidas pelas Editoras;
➢ Organizar assessorias pedagógicas oferecidas pelas Editoras.
Cadernos Pedagógicos
➢ Encontros para revisão dos Cadernos Pedagógicos de HGPT/ET, Arte, Inglês, Ensino Religioso.
Projeto Leitura em Movimento
O projeto “Leitura em Movimento” da Secretaria de Educação de Petrópolis visa, desde a sua implementação, a conscientizar os
professores da importância da formação do aluno leitor e subsidiar sua prática pedagógica para alcance desse objetivo.
Acompanhamento dos Projetos Pedagógicos Desenvolvidos nas Unidades Escolares
Os projetos envolvem áreas diversas do conhecimento, como leitura, educação física, matemática, música, teatro, arte, e têm como
objetivo combater a evasão e a repetência, fazer um acompanhamento escolar dos alunos com dificuldade de aprendizagem, estimular a
leitura e o interesse dos alunos pelo estudo.
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9.3. Gestão de Avaliação
Equipe: Marcelo José Fonseca Fernandes
Atuação da Gestão de Avaliação Pedagógica:
• Levantamento preliminar de índices, dados e datas de aplicação de exames diagnósticos;
• Reunião com as diretoras e OEs, para exposição dos projetos de gestão de avaliação e da importância da aplicação dos exames;
• Acompanhamento de logística de recepção, distribuição e retorno do SAERJ, Saerjinho, Prova Brasil, Provinha Brasil e PISA
• Sistematização do cronograma de avaliações;
• Proposição de ações a partir dos resultados tabulados;
• Intermediação entre a rede e as instituições realizadoras (MEC, SEEDUC-RJ, etc);
• Tabulação de resultados, análise e interpretação de índices obtidos;
• Proposição de ações mitigadoras e Cursos de Formação Continuada (em 2015, “Morfossintaxe Crítica da Língua Portuguesa”;
“Literatura e outras mídias”; “Descritores, Habilidades e Competências”);
• Aulas de reforço, dentro do Projeto Escola, Presente!.
9.4. Gestão de Pesquisa e Projetos de História
Equipe: Swami Portella
Nosso trabalho fundamenta-se na importância da História amalgamar saberes no tempo e no espaço. Está operacionalizado por projetos
socioambientais, multidisciplinares e interativos. Atua na Casa da Educação Visconde de Mauá junto aos educandos e educadores das (e
nas) Comunidades Escolares como um todo.
Pretende-se que através destes multiplicadores fundamentados no olhar-agir transformador, o exercício da cidadania se propague pelos
grupos de atuação e no Meio_ uma APA na, ainda existente, Mata Atlântica.
1- Projeto base : "DESCOBRIR PELA LEITURA, EXPLORAR PELA ARTE, APRENDER PARA A VIDA'', com seus desdobramentos desde
2012 até então:
1.1 1.2 -

"A História escrita no Meio Petrópolis: Nosso Tudo e os Nossos, no Tempo e no Espaço"
"Visita-Estudo"
História de Petrópolis
Vida e Obra de Irineu Evangelista de Souza: Comendador, Barão e Visconde de Mauá
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2 - Comemorativos
2.1 - "16 de março"
2.2 - "Colonos" ( e imigrantes)
3 - Pretendidos
3.1 - "Petrópolis em dez capítulos" (HGTP para formação de Educandos e Educadores)
3.2 - "Enquanto espera-se"...para atender aos responsáveis enquanto aguardam o término das aulas ministradas na C.E.V.M.
3.3 - "Festa/Baile (do século XIX a 2015) de encerramento do ano letivo da Casa"- "apadrinhamento" de alunos por Educadores de Equipes
da Casa e vislumbrando parceria com o balé e música/músicos da Casa.
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10. Núcleo de Tecnologia Escolar
Equipe: Ângela Maria Francisco Ayres da Motta
- Petrópolis é uma estrutura permanente com a função de dar suporte pedagógico e apoio às escolas
O 
NTM 
municipais de educação básica participantes dos Programas de Tecnologia Educacional implantados pelo
Governo Federal. Opera no suporte técnico; na capacitação dos professores; equipes administrativas e de apoio
pedagógico; supervisão e avaliação dos processos de informatização das escolas. Está vinculado às Secretarias
de Educação e de Ciência e Tecnologia e se subordina ao Departamento de Comunicação e Tecnologia da
Secretaria de Educação.
Objetivos:
❖ Abordar as Novas Tecnologias da Comunicação e Informação numa perspectiva pedagógica dando ao professor
subsídios para estimular o desenvolvimento de projetos por área de conhecimento privilegiando a inserção
tecnológica dos alunos;
❖ Motivar e estimular os professores da rede municipal de ensino de Petrópolis, para que eles utilizem os
laboratórios, juntamente com os seus alunos, visando enriquecer a dinâmica pedagógica de suas aulas;
❖ Capacitar professores e equipe administrativa das escolas para o uso dos recursos tecnológicos recebidos pelo
Programa ProInfo/PROUCA;
❖ Assessorar pedagogicamente os professores da rede municipal de ensino para o uso das TIC’s no processo de
ensino-aprendizagem;
❖ Acompanhar e avaliar os processos de informatização das escolas, bem como sua utilização do equipamento de
forma adequada, para que estes possam auxiliar e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem;
❖ Coordenar publicações de projetos educacionais de sucesso em Escolas da Rede Municipal de Ensino na produção e
utilização de conteúdos digitais;
❖ Planejar ações, juntamente com a direção escolar, de inclusão digital dos cidadãos da comunidade na qual a
escola está inserida
❖ Instrumentalizar os gestores, técnicos administrativos e professores para a utilização de softwares de gestão
escolar;
❖ Promover a formação continuada por meio de cursos presenciais, semipresenciais e/ou a distância, para
professores da Rede Municipal de Ensino;
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❖ Fomentar a produção das escolas, por meio de conteúdos digitais diversos, que podem ser disponibilizados via Internet.

leitor
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