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APRESENTAÇÃO
Com a publicação do Caderno 7 a Secretaria de Estado da Educação dá continuidade
à apresentação das Sequências Didáticas que reorientam os currículos do Ensino Fundamental nas escolas públicas estaduais. Neste documento, que integra a série Currículo em
Debate, os professores de 1º e 5º ano encontrarão importantes estratégias para o planejamento e a execução do trabalho em sala de aula.
Estas Sequências Didáticas são resultado da contribuição de professores a partir de
suas práticas pedagógicas na rede estadual e de equipes de colaboradores de diferentes
áreas do conhecimento. Mais uma iniciativa da Secretaria da Educação no sentido de
fortalecer o processo de ensino e aprendizagem na escola pública.
A reorientação curricular implementada pela Secretaria da Educação abre caminhos
para uma nova educação. Uma educação que torna o estudante protagonista do seu
aprendizado. Nesse contexto, o diálogo entre professor e aluno ganha uma nova dimensão e torna-se fundamental para o aprimoramento da prática pedagógica.
Entregamos a todos os professores este rico acervo e esperamos que ele se torne, efeti!"#$%&$'()#"(*$++"#$%&"($,-".($($,-/$%&$(%0(1/"("(1/"(1"2(%022"2($2-03"2'(-0%&+/4)/%10(
para a consolidação de uma educação de qualidade.
Milca Severino Pereira
Secretária de Estado da Educação de Goiás
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Caro professor e professora
Digo: o real não está na saída nem
na chegada: ele se dispõe para a
gente é na travessia.
Guimarães Rosa

Ao publicar as Sequências Didáticas, estamos socializando com a comunidade escolar
goiana a convicção de todos que participaram efetivamente do processo de construção
deste Caderno, de que precisamos consolidar, na prática, o trabalho com as Matrizes
5)++/-)3"+$26(7"/2(/#80+&"%&$(10(9)$(-:$;"+("0(,#(1$()#"(3/2&"(1$(-0%&$<102(=(&+"4"lhar com o desenvolvimento da aquisição de habilidades pressupondo um efetivo conhecimento; portanto, a apropriação da aprendizagem esperada por todos nós.
A equipe do Núcleo de Desenvolvimento Curricular tem, incansavelmente, se dedicado à pesquisa, ao estudo sistemático em busca de soluções pedagógicas para a melhoria do
ensino público estadual. Com a parceria da equipe pedagógica das Subsecretarias e também dos professores da rede estadual se debruçou na elaboração de mais um Caderno, da
série Currículo em Debate, com Sequências Didáticas problematizadoras e ricas em no!02(1$2",02((8"+"("&$%1$+(>2($?8$-&"&/!"2(1$("8+$%1/.";$#("8+$2$%&"1"2(%0(5"1$+%0(@6
Este Caderno 7 representa o resultado de inúmeras reuniões da equipe do Núcleo de
Desenvolvimento Curricular com professores de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, subsecretários, coordenadores e subcoordenadores das regionais. Ressaltamos que estas valiosas
Sequências Didáticas foram encaminhadas ao Núcleo de Desenvolvimento Curricular por
professores que atuam no exercício da sala de aula e outras foram ofertadas, em forma de
construção e reconstrução, por equipes de diferentes áreas do conhecimento, com o desejo
de que se constituam em legítimas contribuições da Reorientação Curricular.
É com satisfação que, mais uma vez, disponibilizamos um material de comprovada
9)"3/1"1$($(9)$(=(*+)&0(1"(-0#8$&A%-/"(1$(8+0,22/0%"/2($(&$#02("(-$+&$."(1$(9)$(-0%&+/4)/+B(-0#("("8+$%1/.";$#(2/;%/,-"&/!"(1$($1)-"10+$2($($1)-"%1026
50%,+"#C

Superintendência de Educação Básica
Núcleo de Desenvolvimento Curricular

Caderno 7 - 1º ao 5º ano

9

INTERDISCIPLINARIDADE E A PRÁTICA PEDAGÓGICA: USO
DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Kássia Miguel1
Renato Barros de Almeida2
Valéria Alves de Lima3

Uma das palavras mais pronunciadas dentro do espaço escolar no que diz respeito ao
ato pedagógico e seu planejamento é interdisciplinaridade. Como palavra de ordem
das propostas educacionais, no Brasil e também em outros países do mundo, ela é apenas
pronunciada, já os professores em grande parte das vezes não sabem bem o que fazer para
sua efetivação. Os professores sentem-se perplexos e inseguros frente à possibilidade de sua
implementação na educação (FAZENDA, 2001).
É importante, conforme nos alerta a autora supracitada, que tomemos conhecimento
dos diversos estudos que tem sido produzidos sobre o assunto e que têm tomado para si a
&"+$*"(1$(1$,%/+("(/%&$+1/2-/83/%"+/1"1$'(#"2(9)$(#)/&"2(!$.$2(2$(8$+1$#(%"(1/*$+$%-/"DE0(
de aspectos tais como: multi, pluri e transdisciplinar. Assim, conceituar interdisciplinaridade é tarefa bastante complexa, uma vez que esta é uma palavra que envolve uma acumulação de equívocos e possibilidades (FAZENDA, 2001).
F9)G!0-0(9)"%&0(>(2)"(1$,%/DE0'(8$30(*"&0(1$(9)$'("0(2$+("40+1"1"(80+(#)/&02(")&0+$2'(
perde a sua essência, a saber, a concepção única de conhecimento. Existem ainda os que
confundem e minimizam a noção de interdisciplinaridade, estreitando o seu campo de
"&)"DE0'(-0#8"+"%10H"(-0#("2(1$,%/DI$2(1$(/%&$;+"DE0'(/%&$+"DE0(0)(/%&$+H+$3"DE06(
Possibilidades quanto à apreensão do termo, pois se entendido como atitude poderá
ser compreendido como ferramenta para potencializar uma formação mais emancipatória do processo de ensino-aprendizagem.
A necessidade de romper com a tendência fragmentada e desarticulada do processo
do conhecimento, no que concebem os currículos organizados por disciplinas de forma
&+"1/-/0%"3'(J)2&/,-"H2$(8$3"(-0#8+$$%2E0(1"(/#80+&K%-/"(1"(/%&$+"DE0($(&+"%2*0+#"DE0(
recíprocas entre as diferentes áreas do saber. Essa compreensão crítica colabora para a superação da divisão do pensamento e do conhecimento, que vem conduzindo o(a) estudante a um acúmulo de informações que pouco ou quase nada terão sentido em suas vidas,
-0%2$9)$%&$#$%&$(#)/&0(&$#(+$L$&/10(%"(8+0,22/0%"3/."DE0'(%"2(+$3"DI$2(1$(&+"4"3:0'(%0(
*0+&"3$-/#$%&0(1"(8+$10#/%K%-/"(+$8+01)&/!/2&"($(%"(1$2!/%-)3"DE0(10(-0%:$-/#$%&0(10(
projeto global de sociedade.
1 - Professora da Rede Estadual de educação de Goiás – Chefe do Núcleo de Desenvolvimento Curricular, graduada em Letras e
Especialista em Docência do Ensino Superior.
2 - Professor da Rede Estadual de Educação de Goiás – Dupla Pedagógica do Núcleo de Desenvolvimento Curricular, membro do
M+)80(1$(F2&)102($(N$29)/2"2(1"(O%*K%-/"($(P)"(F1)-"DE0($#(Q/*$+$%&$2(50%&$?&02(R(MFNOFQSTFSUTM'(-00+1$%"10+(10(-)+20(1$(
Pedagogia da FANAP, Graduado em Pedagogia, Especialista em Docência do Ensino Superior e Mestre em Educação.
3 - Professora da Rede Estadual de Educação de Goiás – Dupla Pedagógica do Núcleo de Desenvolvimento Curricular, professora do
Ensino Superior, Graduada em Pedagogia, Mestre e doutoranda em Educação.
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V22/#'(&+"4"3:"+("(/%&$+1/2-/83/%"+/1"1$(%E0(2/;%/,-"(%$;"+("2($28$-/,-/1"1$2($(04J$tividade de cada ciência. Mas, está na oposição da concepção de que conhecimento se
processa em campos fechados em si mesmo, como se as teorias pudessem ser construídas
$#( #)%102( 8"+&/-)3"+$2( 2$#( )#"( 802/DE0( )%/,-"10+"( 9)$( 2/+!"( 1$( 4"2$( 8"+"( &01"2( "2(
ciências, e isoladas dos processos e contextos histórico-culturais. A condição necessária
para detectar as áreas onde se possam estabelecer as conexões necessárias, é o respeito ao
território de cada campo do conhecimento, bem como distinguir os pontos que os unem
e que os diferenciam.
Torna-se importante ressaltar ainda que em alguns locais o professor tem deixado em
segundo plano os conhecimentos tradicionalmente sistematizados e organizados, partindo para uma prática que explora apenas conhecimentos do senso comum, provocando
assim um conservadorismo ainda maior do status quo4.
O pensar interdisciplinar parte do princípio de que nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional. Tenta, pois, o diálogo com outras formas de
conhecimento, deixando-se interpenetrar por elas. Assim, por exemplo, aceita
o conhecimento do senso comum como válido, pois é através do cotidiano que
damos sentido às nossas vidas. Ampliando através do diálogo com o conheci#$%&0( -/$%&G,-0'( &$%1$( "( )#"( 1/#$%2E0( )&W8/-"( $( 3/4$+&"10+"'( 80/2( 8$+#/&$(
enriquecer nossa relação com o outro e com o mundo (FAZENDA, 2001, p.17).

A interdisciplinaridade perpassa por todos os elementos do conhecimento, pressupondo a integração entre eles. Entretanto, é um equívoco concluirmos que ela é apenas isso.
A interdisciplinaridade está marcada por um movimento contínuo e ininterrupto, elaborando ou reelaborando diversos pontos para discussão. Porém se nos limitarmos apenas
à integração, estaremos trabalhando sempre os mesmos pontos, sem considerarmos a
possibilidade de serem reinventados.
N01$#02($%&E0(",+#"+(9)$("2(-"+"-&$+G2&/-"2(1$()#"(8+B&/-"(/%&$+1/2-/83/%"+(=(0(2$%&/mento intencionalmente que a interdisciplinaridade carrega (FAZENDA, 2001). Ela não
existe sem a intenção consciente, clara e objetiva por parte daqueles que a praticam. Não
havendo essa intenção, podemos dialogar, inter-relacionar e integrar, mas não estaremos
trabalhando interdisciplinarmente.
Ao pensarmos o trabalho por meio da sequências didáticas adotado na rede estadual
de ensino de Goiás, precisamos compreender que o processo de interdisciplinaridade não
se ensina, nem se aprende. Mas, vive-se, exerce-se. A responsabilidade individual é a marca da interdisciplinaridade. Contudo, vale ressaltar que essa está imbuída do envolvimen&0'(102(8+0,22/0%"/2'(1"2(/%2&/&)/DI$2(9)$(8$+&$%-$#(>(+$1$($2&"1)"3(1$($%2/%06
No trabalho com as sequências didáticas de forma interdisciplinar, comumente encontramos inúmeras barreiras: de ordem material, pessoal, institucional e de validade do
-0%:$-/#$%&0(8"+"(0(2)J$/&06(F%&+$&"%&0'($22$2(1$2",02(801$#(2$+(2)8$+"102(8$30(1$2$J0(
de criar, inovar e de ir além. Precisamos, de fato, conhecer e nos dedicarmos no trabalho
acadêmico com essa proposta de modo a não ser apenas mais uma inovação de passagem
na educação brasileira.
4 - Esta é uma expressão em latim que designa o estado atual das coisas, seja em que momento for.
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V,+#"#02'("22/#'(9)$(0(9)$(-"+"-&$+/."("("&/&)1$(/%&$+1/2-/83/%"+(%"2(2$9)A%-/"2(1/dáticas é a ousadia da busca, da pesquisa, ou seja, da transformação da insegurança, já
mencionada anteriormente no texto, num exercício do pensar, num construir uma prática
8$1";W;/-"(2/;%/,-"&/!"6
Uma das possibilidades dessa construção está na troca, no diálogo, no aceitar o pensar do
0)&+0'(8"22"%10(1"(2)4J$&/!/1"1$(8"+"("(/%&$+H2)4J$&/!/1"1$(-0%*0+#$(",+#"(T".$%1"(XYZZ[\6
Trabalhar as sequências didáticas numa perspectiva interdisciplinar é a busca da construção coletiva de um novo conhecimento, onde este, não é em hipótese alguma, privilégio de poucos.

REFERÊNCIAS
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (coord.). Práticas interdisciplinares na escola. 8.ed. São Paulo: Cortez, 2001.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA - 1º ANO
MEIOS DE TRANSPORTE

“

“O encontro foi muito proveitoso, pois
além de adquirimos novos conhecimentos
sobre sequência didática, também temos a
possibilidade de trocar experiências com
outros professores. A sequência didática vai
nos ajudar a melhorar o nosso trabalho em
sala de aula.”
Elissandra Bueno Fagundes Freitas
SER Iporá

“

”

“Acredito que a oportunidade em conhecer
um pouco mais sobre o como e o porquê da
9"<;Z()%0&J%JQ3%)0&,4%&AQ8%J06&I4%9&J"9G%93%-)4;&
minha visão acerca deste assunto. As relações
entre o caderno 5 e a construção das sequências
apresentadas pelo formador esclareceram
sobre como estabelecer uma relação de
sentido entre o que pretendemos desenvolver,
o que é de interesse dos alunos e como tornar
0&0I$"(J%F0>"G&9%>(%-)03%A0RW&&
Virgínia da S. C. Bonfanti
SER Trindade

”

MEIOS DE TRANSPORTE
Autores
Gilma Elizabet Lacerda5
Hélia Cristina de Jesus6
Lúcia Helena Sousa Siqueira7
Manoela T. Valeriano da Silva8
Maria Aparecida Costa9
Valéria Alves de Lima10

Público alvo: 1º ano do Ensino Fundamental
Tempo previsto: 10 aulas (aproximadamente)
Material a ser utilizado: jornais, revistas, papel cartão, tinta guache, pincel, massinha
de modelar e pincel atômico, cartazes, atividades fotocopiadas, cd, som, sucatas para confecção de brinquedos.

OBJETIVO
](Oportunizar conhecimentos a respeito de diferentes meios de transporte necessários
como forma de melhorar a vida das pessoas e da comunidade.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
](O1$%&/,-"+(02(#$/02(1$(&+"%280+&$()2"102(8$3"(-0#)%/1"1$6
](Comparar meios de transporte antigos e atuais.
](^$-0%:$-$+(2/%"/2(-0%!$%-/0%"/2(1$(&+K%2/&06
](^$3"&"+("(/#80+&K%-/"(102(#$/02(1$(&+"%280+&$6

5 - Graduada em Língua Portuguesa e Especialista em Língua Portuguesa e Administração Educacional, professora da rede estadual
de ensino de Goiás
6 - Professora das Rede Estadual de Ensino
_(H((M+"1)"1"($#(M$0;+","($(F28$-/"3/2&"($#(7=&0102($(`=-%/-"2(1$(F%2/%0'(8+0*$220+"(1"(+$1$(#)%/-/8"3(1$($%2/%0(1$(O&";)"+<(H(Ma
8 - Graduada em História e Especialista em Formação Socioeconômica do Brasil professora da rede estadual de ensino de Goiás
b(H((M+"1)"1"($#(N$1";0;/"($(F28$-/"3/2&"($#(a+/$%&"DE0(F1)-"-/0%"3($(P)8$+!/2E0(F2-03"+'(N+0*$220+"(1$([c("0(@c("%0(PUFdVPSeQ5
10 - Graduada em Pedagogia, Mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás e Doutoranda em Educação, Professora de
[c("0(@c("%0(PUFdVPSeQ56
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ATIVIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
ATIVIDADE 1: Cantando e conhecendo...
Professor (a), providencie a música “bicicleta”, de toquinho. Providencie também cópias
dela (anexo 1).

Professor(a), converse com os estudantes a respeito da letra da música. Faça questionamentos como:
](Quem sabe andar de bicicleta?
](Quem já sabe, onde aprendeu? De quem era a bicicleta?
](Quem não sabe, por que ainda não aprendeu?
](Você tem bicicleta? Conhece alguém que tem?
](Quem inventou a bicicleta?
A partir das respostas dadas pelos estudantes, conduza uma conversa a respeito das
bicicletas como um brinquedo. Depois busque no texto outras funções da bicicleta. Deixe
que os estudantes falem sobre suas vivências. Incentive-os a reconhecerem que a bicicleta,
além de diversão, é também um meio de transporte.
50%&/%)$($22"(-0%!$+2"(/%*0+#"3(204+$(02(#$/02(1$(&+"%280+&$(8"+"(/1$%&/,-"+(02(-0nhecimentos que os alunos já possuem. Levante questionamentos como:
](Quais os transportes que vocês conhecem?
](f)$#(JB(!/"J0)(1$("!/E0(S(&+$#(S(#$&+gS(g%/4)2S(-"++0S(4/-/-3$&"S#0&0-/-3$&"h
](Alguém sabe contar como os carros foram inventados?
](f)"/2(02(-)/1"102(9)$(1$!$#02(&$+("0("%1"+(1$(-"++0(S(4/-/-3$&"h
](Quais os itens de segurança utilizados nos diversos meios de transporte?
](Como você tem utilizado os meios de transporte de seu município?

ATIVIDADES DE AMPLIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
ATIVIDADE 2: Roda de leitura com o texto “Quem inventou o carro e
a bicicleta” (ver anexo 2)
Explore o texto com alguns questionamentos:
](Como eram os veículos antigos?
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](E hoje, o que temos de transporte no mercado?
Leve para a sala da aula imagens de automóveis de diferentes épocas. Proponha que os
estudantes, em grupos, façam uma linha do tempo observando e explicando porque um
é mais antigo que outro. Incentive os estudantes a opinar quais seriam os mais antigos e
porque chegaram a essa conclusão.

ATIVIDADE 3 – Linha do tempo
Faça as intervenções necessárias para que se possa construir uma linha do tempo iniciando-a do mais antigo para o mais recente (anexo 3). Construa com os estudantes uma
linha da sequência cronológica, destacando a evolução da ciência e da tecnologia ao longo
do tempo. Ao concluir esta atividade, compare os veículos antigos com os atuais. Chame
"("&$%DE0(8"+"("2(8+/%-/8"/2(1/*$+$%D"2($%&+$($3$26(F%*"&/.$("(/#80+&K%-/"(1"(-+/"&/!/1"1$'(
do estudo, da pesquisa e da produção do homem. Faça questionamentos como:
](Que automóvel você acha que é o mais antigo? Por que você pensa assim?
](E depois desse, que automóvel foi criado?
](Qual é o mais recente no mercado? Por que você pensa assim?
](Por que você acha que ocorrem mudanças nos automóveis? Elas são necessárias?
Por quê?
Professor (a), para a próxima aula, peça aos alunos que tragam recortes de meios de
transportes.

ATIVIDADE 4 – Texto coletivo
Sente com os estudantes, em círculo e, em seguida, solicite que cada aluno apresente
os recortes dos meios de transportes pesquisados e trazidos de casa. Juntamente com os
$2&)1"%&$2'(/1$%&/,9)$(02(#$/02(#"/2()&/3/."102(8$3"(-0#)%/1"1$(0%1$($3$2(!/!$#6
Em seguida, com os estudantes em suas respectivas cadeiras, oriente-os na construção
de um texto coletivo que será feito em forma de carta. Neste momento, os alunos expõem
suas ideias e opiniões e o professor registra no quadro. Para esta atividade, solicite que
imaginem um lugar bem distante e diferente de onde vivem. Por exemplo: se a sua escola
se localiza em um grande centro urbano, onde circulam muitos carros, ônibus, motocicletas e que possui aeroporto, imagine que sua carta será endereçada a uma pessoa que
mora em um lugar oposto, como no campo. Se a escola estiver localizada numa pequena
cidade, faça o oposto. Tendo a escola como referência, nesta carta os estudantes deverão
contar como é viver nesse lugar, descrevendo as vantagens e as desvantagens em relação
aos meios de transporte e convide o outro a conhecer o lugar onde vivem. Se houver possibilidade, envie a carta a alguém de um lugar diferente e peça resposta.
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ATIVIDADE 5 - Como eu me comporto no trânsito?
^$"3/.$("("&/!/1"1$(1$("!"3/"DE0(10(8$1$2&+$6(5"1"("3)%0(8+$$%-:$("(,-:"("4"/?0i
Ficha de avaliação de pedestre
Nome:
Procedimentos

Sim

1

Utilizo as faixas de segurança para atravessar as ruas

2

Ando pela direita na calçada

3

Atravesso as ruas depressa e sem correr

4

Olho atentamente antes de atravessar

5

Aguardo o sinal verde de pedestre para atravessar

6

Evito esbarrar em outras pessoas

7

a4$1$D0(>2(0+1$%2(10(803/-/"3(1$(&+K%2/&0

8

Procuro andar sempre à direita nas faixas de segurança

Não

Às vezes

V8W2(0(8+$$%-:/#$%&0(1"(,-:"'("8+$2$%&$(8"+"(02($2&)1"%&$2("(&"4$3"(8"+"(2$(")&0H"!"3/"+$#i
Instruções:
1) Observe quantas vezes você marcou a coluna sim;
2) Descubra a sua situação de acordo com a tabela.
Números de sim

Avaliação

8

Você está ótimo

7 ou 6

Você precisa ter mais atenção

5 ou 4

Você corre perigo

3 ou menos

Você corre sérios riscos de vida

Professor(a), elabore com os estudantes um projeto para sinalizar os espaços na escola (local
para bicicleta, faixa de pedestre, proibido estacionar...).
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ATIVIDADE DE SISTEMATIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS
ATIVIDADE 6 – Jogo corrida maluca:

V8+0!$/&$(0(J0;0(8"+"(1/2-)&/+(-0#(02("3)%02(204+$("2(%0+#"2(1$(2$;)+"%D"(%0(&+K%2/&06
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ATIVIDADE 7 - Fazendo arte!
Trabalhando com sucatas:
Crie brinquedos com os estudantes, contemplando o tema abordado.

ATIVIDADE 8 - Cruzadinha dos transportes
Descubram quais são os meios de transporte e responda a cruzadinha:
2 – no mar vivo a navegar. Posso ser de carga ou só levar pessoas para passear. Quem sou?
3 – só ando em trilhos e tenho muitos vagões. Eu sou o...?
4 – posso ser teco-teco ou a jato, vivo no ar a passear. Transporto pessoas e cargas.
Quem sou?
5 – tenho modelos esportivos e de passeio. Sou movido a álcool ou a gasolina. Meu
nome começa com “c” e tem dois “r”. Eu sou o...?
6 – levo muitas pessoas ao trabalho, escola ou viagens. Tenho muitas janelas bem grandes. Quem sou eu?
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ANEXO 1
A bicicleta (toquinho)
50#802/DE0i(&09)/%:0(S(#)&/%:0
B-i-c-i-c-l-e-t-a
sou sua amiga bicicleta.
Sou eu que te levo pelos parques a correr,
te ajudo a crescer e em duas rodas deslizar.
F#(-/#"(1$(#/#(0(#)%10(,-"(>(2)"(#$+-A(
você roda em mim e o mundo embaixo de você.
Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar,
pra isso acontecer basta você me pedalar.
B-i-c-i-c-l-e-t-a
sou sua amiga bicicleta.
Sou eu que te faço companhia por aí,
entre ruas, avenidas, na beira do mar.
Eu vou com você comprar e te ajudo a curtir
8/-03=2'(-:/-3$&$2'(,;)+/%:"2($(;/4/26(
Rodo a roda e o tempo roda e é hora de voltar,
pra isso acontecer basta você me pedalar.
B-i-c-i-c-l-e-t-a
sou sua amiga bicicleta.
Faz bem pouco tempo entrei na moda pra valer,
os executivos me procuram sem parar.
Todo mundo vive preocupado em emagracer,
até mesmo teus pais resolveram me adotar.
Muita gente ultimamente vem me pedalar
mas de um jeito estranho que eu não saio do lugar.
b-i-c-i-c-l-e-t-a
sou sua amiga bicicleta.
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA - 2º ANO
LISTA DE PALAVRAS E RECEITAS

“

“O curso foi bem elaborado com tema
apropriado. Ficou esclarecido o que vem a
ser sequência didática no dia-a-dia da sala de
aula. Sugiro que esses encontros de formação
continuem para que nosso trabalho seja cada
vez mais aperfeiçoado.”
Normanildes Félix Ferreira
SER Metropolitana

“

”
”

“O encontro de formação foi de grande
proveito, essa troca de experiência é muito
importante para nossa formação pedagógica.”
Rouzervânia Martins de Morais Carneiro
SER Trindade

LISTA DE PALAVRAS E
RECEITAS
Autores
Elida Cristina Silva Ferreira11
Amélia Cristina da Rocha Teles12
Márcia Aparecida Vieira Andrade13
Marilda Costa Valente de Brito14
Renato Barros de Almeida15

Público Alvo: 2º ano
Tempo previsto: 8 a 10 aulas
Material a ser utilizado: papel pardo, pincel, ingredientes para bolo de cenoura, fo&0-W8/"(1"(+$-$/&"'(8"8$3(2)3,&$6

OBJETIVOS
](Conhecer, experimentar e explorar os elementos de uma receita.
](^$L$&/+(204+$("(0+;"%/."DE0(1"(3/2&"($(1"(&"4$3"6
](Compreender a ideia de divisão em partes iguais.
](a80+&)%/1"1$(1$(8$%2"+'($3"40+"+(:/8W&$2$2(2/;%/,-"&/!"2($(-)+/02"2(-0#(0(#"%)2$/0(
de materiais diferenciados.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGENS
](Escrever lista a partir de informações dadas.
](Apropriar-se progressivamente de novas palavras ampliando seu vocabulário.

11 - Graduada em Pedagogia, professora da Rede Estadual de Ensino de Goiás, Subsecretaria de Itumbiara
[Y(H(F28$-/"3/2&"($#(7=&0102($(`=-%/-"2(10(F%2/%0(P)8$+/0+'(N+0*$220+"(1$(j/2&W+/"(1"(PUFdVPSeQ5
[k(H(7$2&+"%1"($#(j/2&W+/"'(N+0*$220+"(1$(j/2&W+/"(1"(PUFdVPSeQ5
[l(H(F28$-/"3/2&"($#(N3"%$J"#$%&0(F1)-"-/0%"3'(N+0*$220+"(1$(M$0;+","(1"(PUFdVPSeQ5
[@(H(M+"1)"10($#(N$1";0;/"'(F28$-/"3/2&"($#(Q0-A%-/"(10(F%2/%0(P)8$+/0+($(7$2&+$($#(F1)-"DE0'(N+0*$220+((1$([c("0(@c(1"(PUFdVPSeQ5
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](Produzir listas a partir de um tema.
](^$3"-/0%"+(8+$D02(1$(8+01)&02(/1$%&/,-"%10(02(1$(#"/0+$2($(#$%0+$2(!"30+$26
](O1$%&/,-"+("(/1$/"(1"(1/!/2E0($(#)3&/83/-"DE0($#(2/&)"DI$2(8+B&/-"2(1$(2"3"(1$(")3"6
](Reconhecer que utilizando-se dos recursos extraídos da natureza, o homem produz
vários objetos necessários à sua sobrevivência.

ATIVIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
ATIVIDADE 1: A sopa do neném
Professor (a) para realização dessa atividade providencie a cópia da letra da música
Sopa – Palavra Cantada (anexo 1), entregue uma para cada estudante faça a leitura coletiva
da letra da música e, posteriormente, apenas ouçam a música e cantem todos juntos. Em
seguida, solicite que listem os ingredientes que realmente podem ter em uma sopa.
N"+"(,%"3/."+($22"("&/!/1"1$'(1/2-)&"(-0#($3$2("(8"+&/+(1"(#<2/-"'("2(2$;)/%&$2(9)$2&I$2i
](Quais ingredientes da sopa você gosta? Por quê?
](Quais ingredientes da sopa você não gosta? Por quê?
](Que outras receitas podem ser feitas com esses ingredientes?
](Além da sopa, podem ser feito doces, bolos, sucos e biscoitos com esses ingredientes?
](Quais vegetais você conhece que não apareceram na sopa?

ATIVIDADE 2: Bolo de cenoura... Quem gosta?
Professor (a), inicie essa atividade com os estudantes dispostos em círculo em um espaço externo à sala de aula, e apresente um cartaz com a frase título dessa atividade colada
com imagens do Bolo de Cenoura. Faça a leitura da frase e deixe que os mesmos respondam. Em seguida, faça alguns questionamentos:
](Quais os ingredientes que se usa para fazer o Bolo de Cenoura?
](Vocês sabem o que é uma receita?
](Como se faz Bolo de Cenoura?
](Conhecem alguém que sabe fazer esse bolo?
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ATIVIDADES DE AMPLIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
ATIVIDADE 3: As partes da receita
Professor (a), para essa atividade, faça um cartaz com a receita do bolo de cenoura
(anexo 2) constando todos os passos da receita e apresente aos estudantes, dando destaque
aos elementos constitutivos de uma receita. Leia a receita com eles, trabalhando passo a
passo os elementos constitutivos (nome da receita, ingredientes, modo de fazer, e outras
informações pertinentes) da receita do bolo de cenoura com os estudantes.
Solicite aos alunos que registrem em seu caderno:
](Nome da receita.
](Ingredientes.
](Modo de fazer.

ATIVIDADE 4: Receitas de família
1º Momento:
Peça a cada estudante que pesquise junto a seus familiares receitas de diferentes bolos
que sabem fazer. Solicite ainda que escolham uma dessas receitas pesquisadas e traga para
a sala de aula. Quando de posse das receitas, faça a divisão da turma em grupos de quatro
estudantes, sendo que cada um deverá ter em mãos pelo menos um modelo de receita.
2º Momento:
Em grupos, professor (a), oriente os estudantes para um bate papo, a partir das seguintes questões:
](Você já provou essa receita?
](Na sua casa, quem costuma fazer essa receita?
](Em que ocasião esse bolo é produzido?

H2M'M/H/N&OU&H8%G"(349&"&4&"9I014&>"4>$Q-)4R
De todas as receitas escolhidas, faça uma votação da quem irá representar a sala de
aula. Convide a pessoa responsável por esta receita para contar para o grupo de estudantes a história da receita. Elabore com a turma o convite para a pessoa que virá contar ao
grupo a história da receita; neste convite os estudantes devem fazer um croqui do lugar,
ensinando como chegar até a escola (anexo 3).
Croqui – é o esboço, em breves traços de desenho ou de pintura. Desenho do croqui no anexo nº 3.
Legenda – texto superposto às imagens, com a tradução das falas dos personagens. Dicionário
Aurélio.
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Professor (a) prepare a turma para esse bate papo a partir das questões:
](Qual a origem da receita?
](Como essa receita chegou ao domínio da sua família?
](Quais outros possíveis modos de fazê-la?
Professor (a), liste os ingredientes da receita escolhida e contada pela pessoa que visitou a escola listando os ingredientes usados para a realização da receita. Em seguida,
faça uma leitura das imagens de diversas paisagens relacionando com a origem dos
alimentos na natureza.

ATIVIDADE 6: Ingredientes, preços e pesquisa.
Neste momento, é necessário fazer novamente o registro dos ingredientes no quadro e
construir com os alunos uma tabela relacionando os produtos e o espaço para registro do
preço dos mesmos.
Após esse registro, conforme exemplo na tabela abaixo, realize uma visita a um mercado para a pesquisa de preço. Professor (a), é importante problematizar essa tabela mostrando o modo como se deve fazer o registro e a pesquisa de preço. Trabalhe com os
alunos a leitura de tabelas.
Pesquisa de preços e produtos
Produto
Farinha de trigo

Unidade de medida
KG

Quantidade
1

Leite

l

1

Valor unitário do
Produto
R$ 2,32
R$ 1,90

Posteriormente a realização da pesquisa de preço, professor (a), faça a leitura com os
alunos das tabelas, trabalhando as relações:
](Maior e menor preço dos produtos.
](Valor aproximado de gasto.
](A variação de unidades de medida, de acordo com o produto.

ATIVIDADE 7: Alimentos salgados e doces.
1º Momento
Professor (a), trabalhe com os alunos as receitas que eles mais gostam e solicite que
listem os ingredientes, posteriormente discutam as seguintes questões:
](Quais alimentos de que você mais gosta?
](Você prefere alimentos salgados ou doces? Por quê?
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2º Momento
Imagine que você está em um restaurante de cardápio bastante variado. Observe:

Agora, professor (a), proponha aos alunos que façam seu prato e sirva-se à vontade.
a) Solicite que escrevam os nomes dos alimentos e das bebidas dos quais ele vai se servir
nos pratos abaixo:
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b) Quais dos alimentos e bebidas que você se serviu é:
](Salgado? _____________________________________________
](Doce? _____________________________________________
](Azedo? _____________________________________________
](Amargo? _____________________________________________

ATIVIDADES DE SISTEMATIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
ATIVIDADE 8 – Caderno de receitas
Professor (a), solicite que cada estudante traga para a sala de aula beterraba, cenoura e
espinafre para a produção de tintas com vegetais, conforme a receita (anexo 4).
Ajude os a preparar as tintas e, em seguida, ilustrar a capa de um caderno de receitas
que se comporá inicialmente das receitas pesquisadas, trazidas em atividade anterior.
Neste momento, faça uma análise comparativa entre o que revelaram saber no levantamento dos conhecimentos prévios e o que sabem agora, observando se os estudantes
compreenderam o tema abordado.
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ANEXO 1
Sopa
Palavra Cantada
O que que tem na sopa do neném?
O que que tem na sopa do neném?
Será que tem espinafre?
Será que tem tomate?
Será que tem feijão?
Será que tem agrião?
É um, é dois, é três...
O que que tem na sopa do neném?
O que que tem na sopa do neném?
Será que tem farinha?
P$+B(9)$(&$#(4"3/%:"Ch
Será que tem macarrão?
P$+B(9)$(&$#(-"#/%:E0hC
É um, é dois, é três...
O que que tem na sopa do neném?
O que que tem na sopa do neném?
Será que tem rabanete?

P$+B(9)$(&$#(20+!$&$Ch
Será que tem berinjela?
P$+B(9)$(&$#(8"%$3"Ch
É um, é dois, é três...
O que que tem na sopa do neném?
O que que tem na sopa do neném?
Será que tem mandioca?
P$+B(9)$(&$#(#/%:0-"ChC
P$+B(9)$(&$#(J"-"+=ChC
P$+B(9)$(&$#(-:)3=ChC
É um, é dois, é três...
O que que tem na sopa do neném?
O que que tem na sopa do neném?
Será que tem alho-poró?
P$+B(9)$(&$#(2"4E0($#(8WhC
Será que tem repolho?
P$+B(9)$(&$#(8/03:0Ch
É um, é dois, é três...
O que que tem na sopa do neném?
O que que tem na sopa do neném?
Será que tem caqui?
P$+B(9)$(&$#(J"!"3/hC
Será que tem palmito?
P$+B(9)$(&$#(8/+)3/&0Ch
É um, é dois, é três...

:&&8iSSmmm6;00;3$6-0#64+S/#";$2h:3n8&Hd^o9n#01$302pYZ1$pY(208"2o)#n[o/$nU`THqo20)+$n0;o2"neo&"4nm/o4/mn[Y@bo4/:nrY_208"6;/* (kZZ?kZZH208"2(4$+DB+/0($(-+$-:$(J"+1/#(1"2(04+"26
blogspot.com sopa-ingredientes.ipg 676x507-receitas do Alex-sopa de legumes g17a.blogspot.com
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ANEXO 2
Bolo de cenoura
Ingredientes
](2 cenouras cruas, picadas (250g)
](1 xícara (chá) de óleo
](4 ovos ligeiramente batidos
](1 pitada de sal
](2 colheres (sopa) de Chocolate em Pó
](1 xícara e meia (chá) de açúcar
](3 xícaras e meia (chá) de farinha de trigo
](1 colher e meia (sopa) de fermento químico em pó
](1 tablete de Meio Amargo picado
](manteiga para untar
](farinha de trigo para polvilhar
Modo de Preparo
d"&"(%0(3/9)/1/,-"10+("(-$%0)+"'(02(0!02'(0(W3$0'(0(2"3($(0(-:0-03"&$($#(8W'("&=(,-"+(
homogêneo. Acrescente açúcar e a farinha misturada com o fermento. Mexa delicadamente e despeje em assadeira retangular média, untada, e asse em forno médio (180ºC)
por cerca de 30 minutos. Retire do forno e espalhe o chocolate meio amargo sobre o bolo
ainda quente. Depois de frio, corte em quadrados.
Congelamento:
Não recomendamos o congelamento desta receita, pois há alteração de textura da massa.
Microondas:
Não recomendamos o preparo desta receita em microondas, pois há alteração na textura.
!"Rendimento: 35 porções
!"Categoria da Receita: lanche
!"Tipo de Prato: bolos e tortas
!"Tempo de Preparo: 30 min.
!"Tempo Total de Preparo: 60 min.
!"#$%&'"(&")*+,-'(.(&/ fácil
!"Custo: $ - baixo
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ANEXO 3
TINTAS VEGETAIS
Material: beterraba, cenoura e espinafre.
Modo de Fazer:
d"&$+(%0(3/9)/1/,-"10+'(-0#(B;)"'(4$&$++"4"(X8"+"("(-0+(!$+#$3:"\'(-$%0)+"(X8"+"("(-0+(
amarela), e espinafre (para a cor verde).
Espremer o líquido de cada um num pano e depois coar. Guardar as tintas em vidros
e tampar bem.
Dica: pintar sobre papéis grossos, utilizando-se de vários tipos de pincéis, esponjas, chumaço de algodão preso num palito ou num lápis, ou então, usar frascos de desodorante
vazios, do tipo spray, que cheios de tinta servirão para espirrar no papel preso numa parede.
F2&"(+$-$/&"(*0/(&/+"1"(10(3/!+0i(d+/%9)$10'(1$2",0($(1$2-04$+&"i(2)42G1/02(8"+"()&/3/."DE0($(-0%*$-DE0(1$(4+/%9)$102(S(es32$(j$3$%"(1"(P/3!"(5)%:"6
Publicada pela FAE - Fundação de Assistência ao Estudante.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA - 3º ANO
DESENHOS QUE “PULAM” DO PAPEL...

“
“

“O estudo com sequência didática foi bem
proveitoso e rico; acredito que só o aluno tem
a ganhar com este tipo de trabalho, tornando
099%G&;G0&0I$"(J%F0>"G&9%>(%-)03%A0RW
Solange Lacerda S. Rocha
SER Iporá

”

“Como estava afastada da escola e retornei esse
ano, estou encantada com essa (re)orientação
curricular, pois abre um leque de oportunidades
para um melhor desenvolvimento do professor,
mas havia muitas dúvidas em como trabalhar
o plano anual, o livro didático e as sequências
didáticas, dúvidas essas que após o encontro
G%(%93$0J4& I"84& ,4$G0J4$& -)0$0G& )80$09& "&
vejo um novo horizonte de como trabalhar a
sequência didática.”
Viana da Fraga Brandão Campos
SER Trindade

”

DESENHOS QUE
“PULAM” DO PAPEL...
Autores
Joicy Silva Guimarães16
Rosane Ferreira Magalhães17
Deusite Pereira dos Santos18
Regina Alves Costa Fernandes19

Público alvo: 3º ano do Ensino Fundamental
Tempo previsto: duas semanas (aproximadamente)
Material a ser utilizado: -"/?"(8"+"(1/%K#/-"(td"&"&"(f)$%&$u'("8"+$3:0(1$(20#($(
5Q(-0#(#<2/-"("%/#"1"'(8"8=/2(X-"#)+D"'(-"+&03/%"($(0*G-/0\'(*0&0;+","2(10(30-"3(!/2/&"do, croquis, uma maquete pronta, dicionários, canetão, canetinhas, sucatas, cola, tintas,
tesouras, entre outros, para a construção da maquete.

OBJETIVO
v$+'(/%&$+8+$&"+($(+$-0%:$-$+("X2\(1/*$+$%D"X2\($%&+$(*0&0;+","'(-+09)/($(#"9)$&$6(

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
](O1$%&/,-"+($(1$2-+$!$+(2)"(30-"3/."DE0'()&/3/."%10("(&$+#/%030;/"(8+W8+/"'(-0%*0+#$(
diferentes pontos de referência.
](Representar, por meio de croquis, determinados espaços.
](Ler e interpretar informações a partir de um itinerário.
](Ler e interpretar informações a partir de um croqui.
[r(H((F28$-/"3/2&"($#(F1)-"DE0(8"+"(N0+&"10+$2(1$(e$-$22/1"1$2(F28$-/"/2(H(Q$,-/A%-/"(7$%&"3($(Q/2&<+4/02($#(w)1/0(H(50#)%/-"DE0(
pela UCG- GO e em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade de Educação São Luiz - Jaboticabal SP, Professora da Rede Estadual
de Educação de Goiás
17 - Graduada em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil, Professora da Rede Estadual de Educação de Goiás. Esta sequencia foi desenvolvida por essa professora
[q(H(M+"1)"1"($#(7"&$#B&/-"'(F28$-/"3/2&"($#(N3"%$J"#$%&0(F1)-"-/0%"3'(N+0*$220+"(1$(7"&$#B&/-"(1"(PUFdVPSeQ5(
[b(H(M+"1)"1"($#(7"&$#B&/-"'(F28$-/"3/2&"($#(V1#/%/2&+"DE0(F1)-"-/0%"3'(N+0*$220+"(1$(7"&$#B&/-"(1"(PUFdVPSeQ5
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](Ler e interpretar informações a partir de uma maquete.
](N+01)./+(&$?&02(-0%2/1$+"%10("2(-"+"-&$+G2&/-"2($28$-G,-"2(102(;A%$+026
](Utilizar o dicionário.
](Produzir textos considerando o objetivo e o destinatário.
](Revisar os próprios textos.
](Ouvir com atenção.
](Respeitar e acolher opiniões alheias.
](Observar e descrever diferentes paisagens: casa, escola e bairro.
](Traçar percurso a partir de vários pontos de referência.
](^$-0%:$-$+(+$*$+A%-/"2($28"-/"/2(1$(1/2&K%-/"'(0+/$%&"DE0($(8$+-)+206
](^$3"-/0%"+("(/#80+&K%-/"(10(2"%$"#$%&0(4B2/-0(>(9)"3/1"1$(1$(!/1"6

ATIVIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
ATIVIDADE 1: Tempestade de ideias
Professor(a), a proposta desta atividade é o levantamento de informações, por meio de
uma roda de conversa, utilizando à brincadeira “Batata Quente”.
Com os alunos em círculo, coloque uma música bem animada para incentivar o de2$%!03!/#$%&0(1"(1/%K#/-"6(N+0!/1$%-/$()#"(-"/?"(-0#("3;)#"2(8$+;)%&"2($(8$D"("02(
estudantes para irem passando essa caixa até parar a música. O aluno que estiver com a
caixa nesse momento, retira uma pergunta, lê e com seus conhecimentos tenta respondê-la. Neste momento, com sua mediação, leve os demais estudantes a interagirem, completando ou não a resposta, começando assim a troca de ideias.
Lembre-se de anotar as respostas, pois nesse momento você está diagnosticando o que
0($2&)1"%&$(2"4$(204+$(0("22)%&0i(*0&0;+","'(-+09)/($(#"9)$&$6(P$(8022G!$3'(-0%2&+)"()#(
cartaz com elas.
Sugestões:
"\(a(9)$(=(*0&0;+","h
4\(N"+"(9)$(2$+!$("(*0&0;+","h
c) E você, já ouviu falar na palavra croqui?
1\(f)"3(0(2/;%/,-"10(1"(8"3"!+"(-+09)/(8"+"(!0-Ah
e) Para que usamos o croqui?
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f) Você já viu uma maquete?
g) O que é maquete?
h) Qual é a diferença entre croqui e maquete?

ATIVIDADE 2: Visita de campo x croqui

Professor(a), após o planejamento detalhado entre a coordenação e a professora (autorizações,
transporte, data e horário adequados, entre outros) a visita de campo foi feita da seguinte forma:
1º dia – a professora fez com os estudantes um percurso do local combinado (a praça) até a
Saneago, utilizando o transporte escolar e pediu que observassem esse percurso. Ela aproveitou e explorou também na visita como é feito o tratamento da água;
2º dia – observaram a estrutura da escola e, em seguida, saíram para uma caminhada até a
8+"D"'(/1$%&/,-"%10(02(80%&02(1$(+$*$+A%-/"(%$22$(&+"J$&06
A professora Rosana desenvolveu essas atividades nessa ordem descrita anteriormente. Caso
!0-A(8+$,+"(8+0*$220+X"\'(*"D"("2("3&$+"DI$2(9)$(J)3;"+(%$-$22B+/06
A intenção dela nesta proposta de fazer dois trajetos de forma diferente, utilizando o veículo
(ônibus) e depois a caminhada, foi para que os estudantes compreendessem as diferentes
percepções das informações obtidas durante o percurso.

Professor(a), o objetivo desta atividade é que os estudantes desenhem os trajetos da
visita de campo da praça à Saneago e da escola até a praça.
Para isso, divida a sala em grupos, relembre oralmente o percurso realizado, os pontos
de referência observados e peça ao grupo que escolha um colega para desenhar os detalhes da imagem que tiveram do trajeto.
Em seguida, cada grupo socializa o seu desenho (croqui) oralmente e com sua contribuição, professor(a), ajude os demais estudantes a observarem se falta algum detalhe
importante no desenho.

ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
H2M'M/H/N&SU&?434>$0-0&"&)$4<;%U&V)4%909W&J%,"$"(3"9X
Professor(a), providencie fotos com vista de cima para baixo dos locais visitados (da
praça, da escola e da Saneago). Entregue-as aos grupos para que comparem com o seu
desenho.
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Sugestões de perguntas:
"\(50#0(*0+"#(&/+"1"2($22"2(*0&0;+","2h
b) Vocês já viram fotos tiradas de cima para baixo? Onde? De quê?
c) Sabe como são chamadas estas fotos?
1\(50#8"+"%10(-0#("(*0&0;+","'(-0#0($2&B(2$)(1$2$%:0h
$\(`$#(1/*$+$%D"(1"(*0&0;+","(-0#(2$)(1$2$%:0h
Neste momento, retome a ATIVIDADE 1: tempestade de ideias e relembre com eles
"2(+$2802&"26(N$D"H3:$2(8"+"(8$29)/2"+$#(%0(1/-/0%B+/0("(8"3"!+"(*0&0;+","($(-+09)/'(/1$%&/,-"%10("2(1/*$+$%D"2($%&+$($3$2($(*"D"("(20-/"3/."DE0(1$(-"1"(;+)806(F#(2$;)/1"'(8+043$matize, oralmente, as respostas.
Croqui - Dicionário Aurélio
É o esboço, em breves traços de desenhos ou de pintura (leve modelo para a sala de aula ou
desenhe um no quadro giz).

012134.+."5"6*7*(*,*1784*1"9-2:"91,:.
Técnica e arte de produzir, pela ação da luz ou de qualquer espécie de energia radiante,
204+$()#"(2)8$+*G-/$(2$%2/4/3/."1"'(/#";$%2(04&/1"2(80+()#"(#B9)/%"(*0&0;+B,-"6

^$&0+%$(>2(-"+"-&$+G2&/-"2(204+$(-+09)/($(*0&0;+","(-0#($?83/-"DI$2(-3"+"2(204+$($22"2(
diferentes formas de representação. Utilize os materiais da atividade (fotos e croquis ela40+"102(%02(;+)802\(8"+"($?$#83/,-"+(02(-0%-$/&026
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ATIVIDADE 4: Mão na massa
Professor(a), o objetivo dessa atividade é trabalhar o conceito de maquete, bem como
"(2)"(1/*$+$%D"(-0#(+$3"DE0(>(*0&0;+","($("0(-+09)/6(N"+"(/220'(-0%&/%)$(-0#(02(#$2#02(
;+)802(1$($2&)1"%&$2($(1/2&+/4)"(*0&0;+","2($(1$2$%:02(1$(-+09)/26
Exponha o cartaz com as respostas dadas pelos estudantes sobre maquete na ATIVIDADE
1: tempestade de ideias. Apresente uma maquete pronta para os estudantes. Faça novamente os
questionamentos para confrontar, se houve mudança no conceito apresentado anteriormente.
F#(2$;)/1"'(8$D"(8"+"(0(;+)80(8$29)/2"+(%0(1/-/0%B+/0(0(2/;%/,-"10(1"(8"3"!+"(t#"quete”, um representante faz o registro e socializa oralmente o resultado da pesquisa.
6.;-&2&"5"6*7*(*,*1784*1"9-2:"91,:. - Representação (não plana)20, em tamanho pequeno,
de casa, edifício etc., moldada em cera, papel, caixinhas de fósforos, materiais recicláveis.

Neste momento, professor(a), peça para cada grupo produzir um texto explicando a
1/*$+$%D"($%&+$(*0&0;+","'(-+09)/($(#"9)$&$6(5"1"(;+)80("8+$2$%&"(2)"(8+01)DE0($'(-0#(
sua ajuda, constrói um texto coletivo apresentando o objetivo de cada representação estudada e suas diferenças. Cada estudante registra a produção coletiva no seu caderno.
Utilizando a maquete, explore oralmente com eles os conceitos de lateralidade: frente,
atrás, direita, esquerda utilizando as fotos e os desenhos, pois eles ajudarão nas representações do local correspondente na maquete.
20 - Grifo nosso.
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7E02(>(04+"C(5"1"(;+)80(-0%2&+W/()#"(#"9)$&$(-0#(4"2$(%0(-+09)/($3"40+"10(80+($3$26

ATIVIDADES PARA SISTEMATIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
ATIVIDADE 5: Que representação é essa?
Professor(a), depois de concluídas as maquetes, observe se os alunos conseguiram entender, interpretar o seu croqui e representá-lo por meio da maquete.
Para isso, em seguida, troque as maquetes entre os grupos e peça para os estudantes explicarem oralmente que local foi representado na maquete que o grupo recebeu. Durante a sociali."DE0'(8+0-)+$(8$+-$4$+i(-0#0(0(;+)80(-0%2$;)/)(/1$%&/,-"+(0(30-"3(+$8+$2$%&"10h(50#0(*"+/"(
para chegar a esse local? A diversidade de respostas enriquecerá seu trabalho quanto às várias
possibilidades, de acordo com o ponto de referência utilizado em cada grupo.
Lembre-se de fazer algumas anotações, se necessário, durante a socialização.

ATIVIDADE 6 – Pode me chamar que eu vou!
Professor(a), inicie esta atividade apresentando aos estudantes os elementos que constituem um convite, para isso elabore junto com eles alguns exemplos de acordo com a
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visita de campo feita anteriormente. Decida juntos os nomes dos grupos (exemplos: grupo
aliança, grupo saudação e assim por diante) e que grupo convidará o outro, lembrando
que todos devem participar. Oriente-os com relação aos pontos de referência na construção do croqui.
Em seguida, peça que cada grupo elabore um convite, para um evento ou um passeio
qualquer, no qual deverá conter o croqui, ou seja, o “mapa” do trajeto do acontecimento.
F22$(#0#$%&0'(8+0*$220+X"\'(=(8+08G-/0(8"+"(!0-A("%"3/2"+("2(8+01)DI$2(($(!$+/,-"+(2$(
entenderam a proposta de trabalho desenvolvida até aqui.
Convites elaborados pelos estudantes da professora Rosane

v
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ATIVIDADE 7: Deixe seu mapa que eu chego lá...
Professor(a), cada grupo apresenta oralmente o convite que ele recebeu.
Perguntas direcionadoras:
a) Vocês entenderam as informações dadas no convite?
b) Foi fácil ou difícil entendê-las? Por quê?
c) Quais informações vocês não entenderam?
d) Faltou alguma informação?
Este momento favorece, mais uma vez, a avaliação da aprendizagem, faça as intervenções
necessárias.

ATIVIDADE 8: Chegou a hora de expor nossos trabalhos...
N+0*$220+X"\'(0+;"%/.$()#($28"D0(8"+"($?80+(02(&+"4"3:02(9)$(02($2&)1"%&$2(,.$+"#(
(croqui, maquete e convite) para as demais turmas da escola.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA - 4º ANO
ÁGUA

“

“A necessidade de se promover um bom
trabalho na sala de aula nos move a conhecer
e reconhecer o melhor desempenho que se
faz necessário no momento. A visão global de
uma aprendizagem integrada a várias áreas
do conhecimento se faz necessária para que
não haja uma dicotomia de conhecimento e
do entendimento. A sequência didática nos
propícia produzir uma interdisciplinaridade
fundamental ao conhecimento global.”
Isabel Lopes C. erreira
SER Iporá

“

”
”

“Este momento foi muito importante para mim,
as minhas dúvidas com relação às sequências
didáticas foram esclarecidas. Acho que vale a
pena trabalhar desta forma.”
Sônia Maria de Souza Almeida
SER Trindade

Água
Autores
Deubrandina Pereira Ribeiro21
Priscila Érika Prado Gonçalves22
Aparecida Maria Dias23
Laurinete Alves Teixeira Cardoso24
Isaura Moreira Barreto25
Márcio de Oliveira da Silva26
Gilvan de Moura Silva27
Eziuta Rosa de Lima28
Vera Lucia de Sousa29
Selma Barbosa dos Santos Paes30
Carla Vieira de Freitas31
Débora Cunha Freire32
Marlene Carlos Pereira33

Tema: Água
Público alvo: Alunos do 4° ano
Tempo previsto: 2 Semanas
Material a ser utilizado: Livros, textos, letras de músicas, revistas em quadrinhos,
computador, papel pardo, cartolina, pincel atômico, tesoura, cola, canetinhas.

OBJETIVOS
Conscientizar a população sobre a importância da água para a existência e continuação dos seres vivos.Conhecer o gênero História em Quadrinhos
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 -

Graduada em História e Psicopedagoga
Graduada em Pedagogia
Graduada em Normal Superior Pedagogia
Graduada em História Psicopedagoga
Graduada em História e Especialista em Supervisão Educacional
Graduada em Pedagogia e Especialista em Métodos e Técnicas de Ensino
Graduada em Pedagogia e Psicopedagoga
Graduada em Letras (Português e Inglês), Psicopedagoga e Especialista em Planejamento Educacional
Graduada em História e Especialista em Formação Sócio-Econômica do Brasil, Educação Infantil e Ciências da Natureza-Química
Graduada em Pedagogia e Especialista em Educação inclusiva.
Especialista em Gestão Empresarial, Professora de Língua Portuguesa da SUEBAS/NDC
Especialista em Métodos e Técnicas do Ensino Superior, Professora de Língua Portuguesa da SUEBAS/NDC
Especialista em Projetos Sócio-Ambientais e Culturais, Professora de Língua Portuguesa da SUEBAS/NDC
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EXPECTATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
!"Reconhecer as necessidades do tratamento da água e dos esgotos como primordiais
para a defesa da saúde e a preservação do ambiente.
!"Reconhecer a necessidade de preservação da água, evitando o desperdício.
!"Resolver situações problemas, envolvendo medidas de capacidade.
!"Ler reportagens sobre enchentes e suas consequências.
!"Revisar o próprio texto.
!"Demonstrar atitudes de preservação e conscientização do meio ambiente evitando
diferentes formas de desperdício.
!"Produzir histórias em quadrinhos.

ATIVIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

Crie previamente com seus alunos um painel com gravuras sobre a má
utilização da água e suas consequências para a sobrevivência dos seres
humanos.

ATIVIDADE: 1 – Roda de conversa: Onde encontrar água?
Professor(a), para a realização desta atividade, organize os estudantes em círculo e em
seguida promova um bate-papo.
Sugerimos as seguintes perguntas:
!"O que vocês observaram nas gravuras?
!"Para que serve a água?
!"Qual a importância da água para a sobrevivência?
!"De onde vem a água de sua casa?
!"#$%&" '($" )*" +(,(%*" ,$%$-*." &/(0" 1*,&2$3" $-" '(0),4505$" .(674$),$" 10%0" .(1%4%" 0."
necessidades diárias?
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!"Onde podemos encontrar água potável na natureza?

Durante a discussão, registre as resposta em um caderno ou em
papel pardo.

ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
ATIVIDADE: 2 – Hora da Leitura

Histórias em quadrinhos

1° Momento
Professor(a), organize os estudantes em círculo e antes de iniciar esta atividade, converse com os estudantes e pergunte-lhes quais são as personagens famosas de Histórias
em Quadrinhos que eles conhecem, se costumam ler gibis e se já observaram que é uma
narrativa contada de forma diferente. Diga-lhes que ela é construída utilizando duas linguagens: O texto (linguagem verbal) e o desenho (linguagem não verbal).
Em seguida, entregue aos estudantes cópias do anexo 01 e peça-lhes que observe as imagens
e digam quais os sentimentos e emoções percebidas nas expressões das personagens.
Deixe, neste momento, os estudantes explicarem o que perceberam, abra espaço para
que exponham oralmente suas descobertas e ajude-os com as perguntas:
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!"O que vocês sabem sobre histórias em quadrinhos? Já leram alguma? Como era
a história?
!"Quais os interlocutores das histórias em quadrinhos?
!"Que tipo de linguagem (ns) esse texto utiliza?
!"É um texto engraçado?
!"Os desenhos aparecem sempre do mesmo jeito?
!"Como são as personagens das revistas de histórias em quadrinhos?
!"Que recursos o autor usa para expressar o sentimento das personagens?
!"Que diferença há entre histórias em quadrinhos e os textos de livros de literatura?
2º Momento
Ambiente a sala com gibis, revistas, tirinhas e faça um espaço de leitura com esses gêneros. Deixe os estudantes tocarem, folhearem o material, lerem e escolherem as histórias
preferidas. Em seguida, promova um momento de leitura para os estudantes lerem as
histórias em quadrinhos que mais gostaram.

ATIVIDADE: 3 - Histórias em quadrinhos
O objetivo desta atividade é incentivar o aluno a ler adequadamente as imagens e
reconhecer a sequência das mesmas nas histórias em quadrinhos. Por isso, previamente,
escolha cinco histórias em quadrinhos, recorte-as, misture os quadrinhos e cole-os numa
folha, reproduza-as e distribua aos estudantes. Divida a turma em cinco grupos e entregue uma cópia a cada grupo. Peça-lhes que recortem os quadrinhos, organizando-os na
sequência correta. Em seguida, solicite que os estudantes contem oralmente a história, na
sequência em que colocaram. Quando os grupos terminarem a apresentação do trabalho,
mostre-lhes a história na sequência correta.

ATIVIDADE 4 – Um passeio diferente
Professor(a), inicie esta atividade explicando aos estudantes que irão fazer uma visita
à estação de tratamento de água, para tanto, previamente elabore um roteiro no qual
deverá constar o objetivo da visita, horário com a respectiva data . Informe-lhes sobre a
importância de registrarem em seus cadernos as observações feitas durante a visita, para
posterior utilização. É necessário que você, professor(a), agende e organize o dia e o horário da visita com as autoridades responsáveis.
Em sala é o momento de utilizar as observações realizadas na visita, assim proponha aos estudantes a elaboração de um relatório ilustrado sobre as fases de tratamento da água e também
um desenho do caminho da água até chegar às casas. Faça um mural com os desenhos.
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ATIVIDADE 5 – Lá vem mais histórias
Professor(a), as histórias em quadrinhos possuem desenhos com imagens fíxas, porém
7$%,*."%$7(%.*."24.(04.".(/$%$-"089*"$"-*24-$),*:"50)5*"%4,-*";."7$)0."$"2450";."6/(%0.<"
Esta atividade permitirá aos estudantes perceberem esses recursos, analisá-los e atribuir
sentido a eles. Para isso, distribua alguns quadrinhos (anexos 02 a 06) aos estudantes (ou
grupo) e peça-lhes que:
!"Indiquem quais as imagens que representam movimentos.
!"Observem as expressões das personagens e escreva o que cada um está pensando ou
sentindo.
!"=($",%08*."5$"7050"6/(%0"4)5470-"*.".$),4-$),*.:"1$).0-$),*."*("$.,05*."50."1$%sonagens?
!"O que sugere cada balão utilizado nos quadrinhos? (anexo 04)
!"Há algumas palavras que representam o som? Quais?(anexos 05 e 06)
Deixe-os à vontade para discutirem todos os recursos estudados, faça as intervenções
necessárias para que os mesmos construam autonamente o conhecimento sobre os elementos desse gênero em estudo.

ATIVIDADE 6 – Preservar já!
Professor(a), com os estudantes sentados no chão formando uma grande roda, inicie
esta atividade, dizendo-lhes: hoje vamos pensar em como utilizamos a água no nosso dia-a-dia
e na nossa casa. Será que estamos desperdiçando a água? Quais são as atitudes que podemos
ter para preservar a água? Em que momentos da nossa vida a água está presente?
Para realizar esta atividade, desenhe previamente dois troncos de árvore, de aproxima50-$),$">?7-"5$"7*-1%4-$),*:"(-"2$%5$"$"*(,%*"-0%%*-<"@6A$B*.")*"'(05%*B/4C"$:"5$pois, distribua recortes de papel em forma de galhos secos para os estudantes e peça-lhes
que escrevam nos recortes ações negativas praticadas contra a natureza, especialmente
contra a água e as árvores. Entregue aos estudantes, em seguida, recortes em forma de
+*3D0.:"10%0"$.7%$2$%$-"08E$."5$"1%$.$%2089*<"F%4$),$B*."10%0"'($"06A$-"*."%$7*%,$.")*."
troncos, formando a copa das árvores. Logo após, promova uma roda de conversa e discuta sobre o uso consciente da água em suas casas. Diga-lhes que transmita as informações
obtidas aos familiares, amigos e vizinhos.

Atividade 7- Somos herdeiros do futuro
1° Momento
Professor (a), para compreender a importância dos rios e da água em nossa vida, inicie
$.,0"0,424505$"7*).,%(4)5*"7*-"*."$.,(50),$."*"7*)7$4,*"5$"G0740"D45%*/%&670<"
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H0740"I45%*/%&670"J"(-0"&%$0"+K.470"$"/$*/%&670:"5$34-4,050:"*)5$"&/(0.".(G,$%%L)$0."$"
.(1$%67404.".$",*%)0-"(-0"%$5$")0,(%03"5$"&/(0"1*,&2$3<"

M-".$/(450:",%0/0"10%0"0".030"5$"0(30"*"-010"50."G0740."D45%*/%&670."5*"$.,05*"5$"
Goiás, deixe os estudantes visualizarem o mapa e por meio das sua mediação localize as
bacias Araguaia e Tocantins. Discutam sobre a importância das matas ciliares e da necessidade de preservação das mesmas.
As nascentes e as margens dos rios são protegidas pela mata ciliar que impede a evaporação
intensa dessas águas e funciona como obstáculo ao carreamento do solo, tanto por águas da
chuva quanto pela ação das ondas provocadas pelo vento.
(Programa Escola Ativa – Vol. 4)

2° Momento
N%*+$..*%O0P:"06A$"(-"70%,0C"O1%$240-$),$"7*)+$774*)05*P")*"'(05%*B/4C"7*-"0"3$,%0"
da música “Herdeiros do Futuro”, composta por Toquinho (anexo 07), traga o CD para
a sala de aula e cante com os estudantes a música. É importante que os estudantes percebam que o tema central da música refere-se à preservação do meio ambiente e que todos
somos responsáveis pelo futuro do planeta.
Caso haja em sua cidade a possibilidade de uma visita a um córrego, rio ou mesmo uma
nascente de um rio, leve os estudantes para uma visita e peça-lhes que observem: a) se há
34A*"Q(,(0),$"*("07(-(305*")0."-0%/$).R"GP".$"D&""*(")9*"0"1%$.$)80"5$"1$4A$.R"7P".$"D&"
cheiro forte e fétido ou se não há nenhum cheiro. É importante que os estudantes utilizem
luvas, aventais, máscaras no manuseio do material coletado e na utilização correta de equipamentos. Você, professor(a), pode propor aos estudantes uma revitalização da nascente,
convocando os moradores e autoridades para uma limpeza e, também, o plantio de mudas
típicas da região.

ATIVIDADES DE SISTEMATIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
Atividade 8 – Produção de revista em quadrinhos
Professor(a), antes de iniciar as atividades propostas, converse com os estudantes sobre
o que farão na aula. É importante que eles utilizem os conhecimentos adquiridos sobre
histórias em quadrinhos. Em seguida, divida a turma em duplas, pois cada dupla irá produzir uma história em quadrinho explorando o tema trabalhado ao longo da sequência: a
água como fonte de sobrevivência. Oriente as duplas para que discutam sobre:
a) o tema proposto
b) a criação de um personagem principal e outros que irão participar da história
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c) a cidade em que o personagem mora está sem água. Qual será a reação dele diante
deste fato? Alegria, tristeza? De que forma ele vai demonstrar isso?
d) Como será o quadrinho do lugar em que ocorrem os fatos. Esse lugar é, por exemplo, a casa do personagem? Um rio próximo à casa dele?
Professor(a), diga aos estudantes que eles podem fazer os desenhos à mão livre, sem
0" 1%$*7(1089*" 5$" '($" 6'($-" 1$%+$4,*." 7*-*" )0." %$24.,0." $-" '(05%4)D*." *(" ,0-GJ-"
podem fazer recortes e colagem. Monte um espaço com lápis de cor, canetinhas, tintas,
pincéis, tesoura, cola, gibis (que podem ser recortados).
Após a produção, você pode montar uma revista em quadrinhos com todas as histórias
criadas pela turma e reproduzir uma revista para cada estudante. Lembre-se de doar uma
para o acervo da biblioteca escolar. Você pode também preparar um sarau de leitura para
todos os estudantes lerem a produção dos colegas.
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ANEXOS
Anexo 01

Anexo 02
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Anexo 03

D,,1STTUUU<63*3*/40<*%/<G%T24447)3+T0)04.T705$%)*VWBVV<D,-3

Anexo 04
Tipos de balões

http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html
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Anexo 05
Onomatopéias

Hein? Isso mesmo:
Veja algumas delas.

“onomatopéias”

são

palavras

que

imitam

sons.

FORA DOS BALÕES:

http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html

Anexo 06
OU DENTRO DOS BALÕES:

http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html
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Anexo 07
Herdeiros do Futuro

Toquinho
Composição: Toquinho / Elifas Andreatto

A vida é uma grande
Amiga da gente
Nos dá tudo de graça
Prá viver
Sol e céu, luz e ar
Rios e fontes, terra e mar...
Somos os herdeiros do futuro
E pr’esse futuro ser feliz
Vamos ter que cuidar
Bem desse país
Vamos ter que cuidar
Bem desse país...
Será que no futuro
I02$%&"Q*%$.X
Será que os peixes
Vão estar no mar?
Será que os arco-íris
Terão cores?
E os passarinhos
Vão poder voar?...
Será que a terra
Vai seguir nos dando
O fruto, a folha
O caule e a raiz?
Será que a vida
Acaba encontrando
Um jeito bom
Da gente ser feliz?...
Vamos ter que cuidar
Bem desse país
Vamos ter que cuidar
Bem desse país...
Será que no futuro
I02$%&"Q*%$.X
Será que os peixes
Vão estar no mar?
Será que os arco-íris
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Terão cores?
E os passarinhos
Vão poder voar?...
Será que a terra
Vai seguir nos dando
O fruto, a folha
O caule e a raiz?
Será que a vida
Acaba encontrando
Um jeito bom
Da gente ser feliz?...
Vamos ter que cuidar
Bem desse país
Vamos ter que cuidar
Bem desse país...
http://letras.terra.com.br/toquinho/87255/

!"#$"%&'()(
Gestar I- Programa Gestão da Aprendizagem Escolar – Língua Portuguesa (História em
Quadrinhos) Mec – Brasília 2002
Sites:

http://letras.terra.com.br/toquinho/87255/
http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html
D,,1STTUUU<63*3*/40<*%/<G%T24447)3+T0)04.T705$%)*VWBVV<D,-3
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA - 5º ANO
COPA DO MUNDO - A BOLA ROLA NA ÁFRICA

“

“Ao falar em avaliação estaremos avaliando
não só o conhecimento dos alunos, mas também
o nosso trabalho enquanto educador, pois se
planejarmos e desenvolvermos bem o papel
*+,-'%).."%/($,*(,+*01(23%4,1%5,1+'6+7(,%.,
objetivos propostos em nosso planejamento
serão atingidos com sucesso. Em relação à
sequência didática, digo que vão tornar as
aulas mais atraentes para nossos educandos e
+.6('+5%.,6+/*%,-'(7+',+5,+/."/('89,,
Adriana Dias de Oliveira Ferreira
SER Iporá

”

COPA DO MUNDO – A
BOLA ROLA NA ÁFRICA
Autores:
Claudia Mendes Ferreira e Souza34
Eliana Alves da Paixão Tavares35
Luciene Oliveira Naciff36
Maria Aparecida Souza Marques do Rego37
Orineides Costa Madureira38
Elza Maria Monteiro39
Mariluizi Santos de Lima40

Público-alvo: 5º ano do Ensino Fundamental.
Tempo previsto: 2 semanas aproximadamente.
Material a ser utilizado: imagens dos anexos (1, 5, 9 e 10), cartolina e papel pardo,
mapa mundi, tabela de valores monetários, cópias das cédulas do real e do rand, papéis
com as cores da bandeira da África, copinhos de café, tinta guache com as cores da bandeira do Brasil, barbante, letra do Hino Nacional, cd com a música do Hino Nacional,
dicionários e outros materiais que considerar necessário.

APRESENTAÇÃO
A África no centro do mundo
Todas as Copas se parecem, mas a primeira edição do torneio no mais
pobre dos continentes promete ser diferente das outras.
André Fontenelle

34 - Graduada em Pedagogia, Professora da Rede Estadual de Educação de Goiás
35 - Especialista em Técnicas e Métodos de Ensino, Professora da Rede Estadual de Educação de Goiás
36 - Especialista em Métodos e Técnicas de Ensino, Professora da Rede Estadual de Educação de Goiás
37 - Graduada em Pedagogia, Professora da Rede Estadual de Educação de Goiás
38 - Especialista em Orientação Educacional, Professora da Rede Estadual de Educação de Goiás
39 - Graduada em Biologia e Professora de Ciências da SUEBAS/NDC
40 - Graduada em Biologia, Especialista em Biologia Geral, Psicopedagogia e Professora de Ciências da SUEBAS/NDC.
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As últimas Copas do Mundo foram marcadas pela padronização. De tal forma a FIFA
Y"0"Z$5$%089*"[),$%)074*)03"5$"Z(,$G*3"Y"1%*6..4*)034C*("0"*%/0)4C089*"5*"$2$),*"'($"
lhe pertence que, seja nos Estados Unidos, seja na Coréia do Sul ou na Alemanha, todos
os torneios se parecem: o mesmo ritual saúda a entrada dos times, as mesmas placas de
propaganda podem ser vistas em volta do campo e o máximo que se vê de “cor local”
é o vídeo de promoção turística que antecede a transmissão. Nem sempre foi assim. Os
mais velhos certamente se lembrarão da chuva de papel picado que cobria os (péssimos)
gramados da Copa da Argentina, em 1978, ou da ola que a torcida mexicana importou
dos Estados Unidos – e exportou para o mundo inteiro na Copa de 1986.
Desta vez, na África do Sul, nem a padronização imposta pela FIFA impedirá um continente inteiro de ser uma das estrelas da festa. Soa como um chavão dizer que esta não
será uma Copa como as outras, mas no caso deste mundial não poderia ser mais verdade.
Uma amostra do que veremos foi dada no ano passado, na Copa das Confederações,
quando a torcida majoritariamente negra ensurdeceu jogadores, jornalistas e turistas com
suas vuvuzelas – nome tão sonoro quanto as cornetas que designam e que entrou imediatamente para o vocabulário mundial. Nos 31 dias de Copa, a festa promete ser ainda
-04*%"'($")*"0)*"10..05*:")9*".\"1$30"\G240"54+$%$)80"5$"$.7030"Y"]W",4-$.:"7*),%0"*4,*R"
64 jogos, ante 16 –, como pela presença de seis seleções africanas, algumas delas muito
fortes, na primeira Copa disputada no continente.
Certo, já se sabe que o número
de torcedores da própria África nas arquibancadas dos dez
estádios da Copa será pequeno – houve mais pedidos de
ingressos do Canadá, país que
nem vai disputar o torneio,
que da Nigéria ou da Argélia,
$.,$." .4-" 730..46705*.<" ^0."
isso se deve mais aos preços
dos bilhetes, que foi sendo re5(C45*" ;" -$5450" '($" 67020" $245$),$" '(9*" 1%*4G4,42*" $%0-:" 5*" '($" 0*" 5$.4),$%$..$" 5*"
,*%7$5*%<"_()70"(-0".$3$89*"0+%470)0"+*4"03J-"50."'(0%,0."5$"6)03"5$"(-0"`*10"5*"^()do. As maiores glórias do continente no futebol, até hoje, foram os títulos olímpicos da
_4/J%40:"$-"Vaab:"$"5$"`0-0%E$.:"$-"W???<"^$.-*"0..4-:"$-"104A9*"1$3*"+(,$G*3"546743mente outro continente rivaliza com a África.
<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/1,,EMI142224-17820,00.html>
Acessado em 02 de junho de 2010

Dessa forma, a presente Sequência Didática (SD) visa aproximar o estudante, à realidade da África, propondo atividades sobre a diversidade social, cultural, econômica e política desse país, permitindo aos estudantes construir conhecimentos, por meio de leitura
de imagens, produção de texto, murais entre outras.
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OBJETIVO
[5$),4670%"0"542$%.4505$".*7403:"7(3,(%03:"$7*)c-470"$"1*3K,470"50"d+%470"5*"#(3:"*"N0K."
sede da copa.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
!"[5$),4670%"1*%"-$4*"50"7*),$A,(034C089*"'($"0%,$"
e imagem permitem viagens em diferentes tempos
e espaços territoriais, culturais e imaginários.
!"Utilizar informações oferecidas por glossários e
verbete de dicionário.
!"Ler com diferentes objetivos: entretenimento,
7*).(3,0:"G(.70"5$"4)+*%-089*"$"*(,%*.R
!"Ler e interpretar textos diversos.
!"Argumentar sobre assuntos polêmicos.
!"Formular e responder perguntas e se manifestar
além de colher opiniões.
!"e$%"$"4),$%1%$,0%"-010."$"/%&67*.<
!"Localizar no mapa mundi o continente africano
(África do Sul) e o continente americano (Brasil).
!"[5$),4670%:"242$)740%"$"7*-1%$$)5$%"*."*Gf$,42*.:"%$/%0."$"+()50-$),*."G&.47*."5*"
futebol.
!"Registrar os conhecimentos aprendidos por meio da oralidade, desenhos, textos escritos, painéis e outros.
!""[5$),4670%"$"7*-1%$$)5$%"*."0.1$7,*.")0,(%04."'($"70%07,$%4C0-"0"d+%470"5*"#(3<
!"Efetuar trocas com moedas e cédulas em situações simuladas de compra e venda.
!"Resolver situações-problema de troca de unidades monetárias envolvendo um número maior de cédulas.
!"[),$%1%$,0%"$"7*3$,0%"505*."7*),45*."$-",0G$30."$"/%&67*.")0"%$.*3(89*"5$".4,(08E$.B1%*G3$mas.
!"Reconhecer as diversas manifestações culturais e religiosas do país, ritos e símbolos africanos.

Caderno 7 - 1º ao 5º ano

71

ATIVIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
ATIVIDADE 1: Copa do Mundo
Professor(a), nos anexos (02 e 03) encontram-se orientações para a realização de leitura
de imagens e roda de conversas.

N%*+$..*%O0P:"1%$10%$"7*-"0),$7$5g)740"0"-$3D*%"+*%-0"5$"01%$.$),0%"0"6/(%0"0G04A*"O0)$A*"
01) à turma e, também, cartolina ou papel pardo para registrar as respostas dos estudantes.
Apresente a imagem e proponha uma roda de conversa com os seguintes questionamentos:
!"O que representa essa imagem?
!"O que é a copa do mundo?
!"Quando ocorreu a primeira copa do mundo e em que país?
!"Quem idealizou a copa do mundo?
!"Quais são os critérios utilizados para que um país possa participar de uma copa do
mundo?
!"Quais são as principais regras de um jogo de futebol?
Professor(a), vá anotando as respostas dos estudantes na lousa e, em seguida, realize a
1%*5(89*"5$"(-",$A,*"7*3$,42*:"%$/4.,%0)5*")0"+*3D0"5$"101$3"10%5*:"06A$B*")0".030"10%0"
ser explorado em outro momento.

72

Currículo em Debate - Goiás

ATIVIDADES DE AMPLIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS
ATIVIDADE 2: Histórico das Copas do Mundo
Levar os estudantes ao laboratório de informática para fazerem um levantamento do
histórico das copas (anexo 04) e tirarem as dúvidas sobre as respostas dadas no levantamento de conhecimento prévio.
Realizada a pesquisa, retome a atividade anterior, para a revisão e reescrita do texto
produzido coletivamente. Depois de corrigido, os estudantes copiam em seus cadernos.

ATIVIDADE 3: África – País sede da Copa de 2010
A África, juntamente com a Europa e a Ásia, forma o conjunto de continentes conhecido como velho mundo. É o segundo continente em tamanho. São 30.309.677 quilômetros
quadrados (km²), que equivalem a cerca de 22% das terras emersas do planeta. O continente africano ocupa uma posição interessante na Terra. Cortado pelo Equador e pelo
Meridiano de Greenwich é o único que se estende pelos quatro hemisférios - norte, sul,
leste e oeste. Também é o único cortado pelos dois Trópicos - o de Câncer ao norte e o de
`01%47\%)4*"0*".(3<"M..0"1*.489*"4)Q(4"-(4,*")*"734-0:")0"2$/$,089*:")0"D45%*/%060"$")*"
solo - elementos que formam as variadas paisagens naturais africanas.
<http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/montecristo/04raca/raca03.htm>
Acessado em 21/05/2010

1º Momento - Paralelo entre o Brasil e a África do Sul
Professor(a), providencie com antecedência uma cópia do mapa mundi (anexo 05) para
cada estudante. Solicite que localizem o Brasil no continente americano, circulando-o de
verde e a África do Sul no continente africano, circulando-a de azul.
Apresente o mapa ilustrado (anexo 06) destacando as
informações para que, em seguida, os estudantes façam a
comparação entre os dois países referente aos seguintes itens:
!"h$).4505$"5$-*/%&670<
!"Extensão territorial.
!"Relevo.
!"Clima.
!"Vegetação.
!"Política.
!"Economia.
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!"Fuso horário.
Solicite aos estudantes que desenhem, individualmente, o contorno dos mapas do Brasil e da África do Sul e registrem as informações de cada país.
2º Momento - `*).,%(4)5*"/%&67*."$",0G$30.
Professor(a), depois da análise dos dados da África do Sul e do Brasil, construa regis,%0)5*")0"3*(.0:"7*-"0",(%-0:"(-"/%&67*"$"(-0",0G$30:"7*-10%0)5*"$..$."10K.$."'(0),*"
aos aspectos analisados no 1º momento. No anexo 06 temos um modelo que você poderá
utilizar como apoio.
3º Momento - [)Q(g)740"0+%470)0")0"+*%-089*"5*"1*2*"G%0.43$4%*
O continente africano caracteriza-se pela diversidade cultural. A história desse continente é rica e está intimamente ligada à história do Brasil. Os africanos, trazidos para
nosso país como escravos, entre os séculos XVI e XIX, enriqueceram a cultura brasileira
com seus costumes, rituais religiosos, culinária, danças e muito mais. Somente no século
XIX, com o movimento abolicionista, os negros ganharam a liberdade com a assinatura
da Lei Áurea (1888).
Professor(a), divida a turma em cinco grupos para realizarem uma pesquisa (anexo 07).
Deve ser dado um tema para cada grupo e após a realização, os estudantes devem escolher uma forma de fazer a exposição do que pesquisaram (deixar a critério de cada gru1*P<"_*"-*-$),*"50"01%$.$),089*:"$3$."5$2$%9*"-*.,%0%"0"4)Q(g)740"5$..$",$-0"0'(4")*"
Brasil.
Você poderá usar os temas abaixo ou outros que achar mais pertinentes.
Temas:
!"Línguas usadas no continente africano.
!"Comidas típicas.
!"Religião.
!"Dança e música.
!"Artesanato.

ATIVIDADE 4: Real x Rand
O “rand” é a moeda corrente na África do Sul. Este nome vem de witwatersand, abreviatura de Whitc water ridge – em português, montanha das águas brancas. Esta montanha é uma
referência ao local onde está à cidade de Jonesburgo e a maior reserva de ouro do país.
O rand (ZAR) foi criado em 1961, para substituir o peso sul-africano. Além da África do Sul,
J"07$4,*",0-GJ-"$-"e$.*,*:"_0-K)40"$"#(0C43L)540:"$-G*%0")9*".$f0"0"-*$50"*67403<
http://www.oragoo.net/qual-e-a-moeda-da-africa-do-sul/>
Acessado em 25/05/2010
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1º Momento - Tabela de valores monetários
Professor(a), mostre a tabela (anexo 08) aos estudantes e explore-a, mostrando que na
África do Sul eles só aceitam o dólar, o euro, a libra e o rand. Aproveite este momento
para fazer comparação entre o valor dessas moedas com o real.
MOEDAS USADAS NA ÁFRICA DO SUL –
VALORES REFERENTES A R$1,00
Rand Sul-Africano (ZAR)

4,187

Botswana Pula (BWP)

3,865

Libra Egípcia (EGP)

3, 094

Dólar Zimbábue (ZWD)

207,075

Euro (€)

0,445

2º Momento - Conversão das moedas brasileira e africana
Professor(a), o quadro abaixo mostra a conversão do real em rand, na África do Sul e
no Brasil, utilize-o para a atividade que segue.
CONVERSÃO DAS MOEDAS
1 (real)BRL = 4,186 (rand) ZAR
0,239 (real) BRL = 1 (rand) ZAR
http://pt.loobiz.com/moeda-conversor/real+rand

Quantas moedas de cada valor em rands são necessárias para formar os valores em
reais abaixo?
Professor(a), para a realização desta primeira conversão, utilize: 4,186
ZAR = 1 R$
!"__________________ moedas de

!"__________________ moedas de

!"__________________ moedas de

!"__________________ moedas de
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!"__________________ moedas de

!"__________________ moedas de
Agora vamos fazer o contrário, vamos converter o rand em real, utilizando a seguinte
conversão: 0,239 R$ = 1 ZAR.

____________________________

____________________________

_________________________

__________________________

3º Momento - Situação-problema
Professor(a), oriente os estudantes como resolverem os problemas, comparando onde é
mais vantajoso fazer a conversão do Real, eles deverão fazer dois cálculos, sendo um com
a conversão do Real no Brasil e outro com a conversão na África do Sul.
1) O Parque Temático de diversões “Ratanga Junction” foi inaugurado em 1998 e custou
em média 350 milhões de ZAR (rands). Quanto foi gasto em R$ (reais) nessa construção?
2) Supondo que um ingresso para os jogos da copa esteja custando 22 ZAR (rands) .
Uma família de 6 pessoas deverá gastar quanto em R$ (real)?
3) Uma diária num hotel The Palace, custa em média R$ 334,00 reais. Quanto representa esse valor em ZAR (rands)?

ATIVIDADE 5: Geometria da copa
1º Momento - Arquitetura dos estádios
Professor(a), providencie a imagem dos estádios (anexo 09) onde os jogos da copa irão
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acontecer e monte um painel. Por meio dessas imagens come7$"0"$A13*%0%"0."6/(%0."/$*-J,%470."'($"7050"(-"%$1%$.$),0<
@1\." 0" $A13*%089*" 50." 6/(%0.:" .*3474,$" 0*." $.,(50),$."
'($"7%4$-"5*4."$.,&54*.:"(.0)5*"0."6/(%0."/$*-J,%470."'($"
acharem pertinentes.
2º Momento: Bandeiras – Brasil x África
Utilizando as imagens das bandeiras do Brasil e da
d+%470" 5*" #(3" O0)$A*" V?P:" $A13*%$B0." 7*-" *." 03()*." 0G*%50)5*S" 0." 6/(%0." /$*-J,%470."
utilizadas em cada uma, as cores de cada bandeira e o que representa cada cor.
Agora vamos construir as duas bandeiras. Usando a criatividade da turma, solicite aos
estudantes que utilizando a técnica do mosaico, criem a bandeira da África do Sul e com
copinhos de café a bandeira do Brasil.

ATIVIDADE 6: Linha do tempo mascotiana
N%*+$..*%O0P:"$-",*50"7*10"5*"-()5*"$A4.,$"(-"-0.7*,$"'($".$",*%)0"*67403"1$30"Z[Z@.
O leopardo “Zakumi” foi o mascote escolhido no dia 22 de setembro de 2008, 626 dias do
4)K74*"50"`*10"5*"^()5*"5$"W?V?<""F")*-$"J"(-0"7*-1*.489*"50"4)Q(g)740"D*30)5$.0"
)0"d+%470"5*"#(3:"ij@k"O4)47404."5$"j(45"@+%4l0).$P:"'($".4/)4670"d+%470"5*"#(3"$"im(-4k"
5*"454*-0"#U0D434:"'($".4/)4670"iV?k<"M),9*:"j0l(-4"%$1%$.$),0"*"1*2*:"0"/$*/%060"$"*"
espírito da África do Sul.
Se sua escola tem laboratório de informática, leve os estudantes até ele e peça-lhes que
façam uma pesquisa sobre os mascotes de todas as copas, criando em seguida uma linha
do tempo, abordando os seguintes itens:
!"Nome do mascote.
!"Ano e local da copa.
!"Por que a escolha desse mascote.
!"F"'($".4/)4670"*".$(")*-$<
!"Algumas curiosidades sobre eles.
Após a realização da pesquisa, faça uma socialização e
monte um varal com a linha do tempo (anexo 11), colocando-os em ordem decrescente.
Finalizando essa atividade com chave de ouro, incentive os estudantes a criarem o
mascote da copa de 2014 com a seguinte indagação:
“Se você fosse o escolhido para criar o mascote da copa de 2014 que acontecerá aqui no Brasil, como seria ele?”
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ATIVIDADE 7: Seleção brasileira
A seleção brasileira promete jogar bonito na Copa de 2010, agora precisamos torcer
para que os jogadores convocados façam bonito na África do Sul e conquistem o título de
I$A070-1$9*:"06)03:"f&"$.,0-*."7*-".0(505$."5$"7*-$-*%0%"0"7*)'(4.,0"50",080<
1º Momento - Cruzadinha da seleção brasileira
Você sabe tudo sobre a atual seleção brasileira? E sobre a copa do mundo? Então
aproveite esse jogo para demonstrar todo seu conhecimento nessa cruzadinha (anexo 12).
1- Nome do atual técnico da seleção brasileira. ______________________________
2- Jogador que além de atuar na seleção brasileira, também joga no Real Madrid.
______________________________
3- _______________________ além de jogar na seleção brasileira, também atua no Cruzeiro.
4- Nome do goleiro da seleção brasileira. ____________________________________
5- Lateral direito da seleção brasileira. ______________________________________
6- Lateral esquerdo da seleção brasileira. ____________________________________
7- O atual meio de campo da seleção brasileira é ______________________________
8- Um dos atacantes da seleção é ___________________________________________
9- O capitão da equipe é __________________________________________________
10- O zagueiro da seleção brasileira é ________________________________________
11- Se o Brasil for campeão, ele deixará de ser pentacampeão e passará a ser _____________
12- Quem é considerado o rei do futebol? _____________________________________
13- Qual o antigo jogador da seleção é chamado de “galinho de ouro”? __________________
14- Que jogador brasileiro é denominado de fenômeno? _________________________
_________________
15- Em que país será realizado a copa do mundo de
2010? _______________________________________
16- Na copa de 2010, qual será a primeira seleção adversária do Brasil? ______________________________
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17- Qual o nome do estádio que acontecerá o primeiro jogo do Brasil na copa? _______
________________________________________

2º Momento - Acróstico com a palavra Brasil e África
Professor(a), promova uma conversa informal sobre a África e o Brasil, em seguida, solicite que os estudantes escrevam um acróstico, utilizando a palavra “Brasil” e outro com
a palavra “África”. O anexo 13, traz um modelo de acróstico. Montar um mural com os
acrósticos devidamente corrigidos.

ATIVIDADE 8: Hino Nacional Brasileiro
Buscando melhorar os conhecimentos sobre a letra e a música do “Hino Nacional Brasileiro” foram elaboradas algumas atividades, usando a letra do hino com o objetivo de
despertar o sentimento de nacionalidade e consciência do educando, no sentido de formar
cidadãos dignos de respeito e que possam exercer sua cidadania em toda sua totalidade.
1º Momento - Glossário ilustrado
Professor(a), providencie a letra do Hino Nacional Brasileiro (anexo 14), o CD com a música e alguns dicionários,
para a realização desta atividade.
Inicie a atividade solicitando aos estudantes o nome dos
autores da letra e da música do Hino Nacional e em que
0)*"$3$".$",*%)*("*67403<"M-".$/(450:",%0G03D$"7*-"$3$."0."
regras que devem ser seguidas no momento de sua execu89*<"_$.,$"-*-$),*:".*3474,$"0*."$.,(50),$."'($"6'($-"5$"
pé para a execução do Hino Nacional.
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Após a execução do “Hino”, solicite aos estudantes que façam uma leitura silenciosa
da letra, sublinhando as palavras que não conhecem e, a seguir, construam um glossário
ilustrativo (anexo 15).
2º Momento - Interpretação do texto
Professor(a), ainda utilizando a letra do Hino Nacional, explore-a bem por meio de
alguns questionamentos como:
!"Explique por que “a liberdade brilhou no céu da Pátria”.
!"Nossa liberdade foi conseguida com muita luta. Escreva os versos que comprovam
$..0"06%-089*<
!"F"'($".4/)4670"0"$A1%$..9*"iZ3*%9*"50"@-J%470kX
!"Circule no texto os versos que mostram que o brasileiro dá a vida por seu país.
!"A que igualdade o autor se refere?
!"Por que a expressão “Deitado eternamente em berço esplêndido”?
!"O que o Hino Nacional Brasileiro representa para você?
3º Momento - Ilustrando nosso Hino
Agora que já conheceram toda a história, as palavras diferentes e interpretaram a letra do Hino Nacional, com muito
respeito, ilustre-o, montando um painel.
Professor(a), você poderá utilizar o modelo (anexo16) ou
montá-lo conforme a criatividade dos estudantes.
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ANEXOS
01 – Copa do Mundo
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02 – Leitura de Imagem
“As imagens, assim como as histórias, nos informam”
(Manguel, 2001, p.21).

@,4,(5$."5$"*G.$%20%"(-0"*G%0"5$"0%,$:"2$%"(-"63-$:"3$%"(-"342%*:"(-0"+*,*:"7%40B.$")0"
mente uma série de pensamentos que se tornam diferentes sempre que se repete a mesma
atividade. Manguel (2001, p.27) ressalta que “Quando lemos imagens – de qualquer tipo, sejam
!"#$%&%'() *'+,-!"&%'() ./$/01%.%&%'() *&"2+%&%') /,) *#+*#%&%') 3() %$1"4,56/') %) *-%') /) +%17$*1) $*6!/1%-) &%)
narrativa”. Esse ato de observar e produzir pensamentos novos amplia-se o que é limitado
por uma imagem imutável e por meio da arte de narrar histórias, de acordo com o mesmo
0(,*%:"7*)+$%4-*."0"$30"(-0"i2450"4)6)4,0"$"4)$./*,&2$3k<
A leitura de imagem poderá, conforme a abordagem, atender a uma simples descrição
ou enumeração dos elementos nela contidos e/ou dependendo do contexto ela tende a um
caráter subjetivo, com intencionalidade e sugestões interpretativas da imagem em questão.
#(1$%67403-$),$:" 3$4,(%0" 5$" 4-0/$-:" .$%40" 0" *G.$%2089*" 24.(03:" 0(54,420:" ,&7,43:" .$)sorial e/ou através de outros sentidos de uma imagem (obra de arte) para posterior produção descritiva, seja oral ou escrita. A importância das informações e dos detalhes que
um professor e/ou estudante conseguem explorar em uma composição artística por meio
da observação e da leitura de imagem é que elas são individuais e diferentes para cada
1%*6..4*)03"$"$.,(50),$:"1*%J-:"1*5$-"7*4)7454%:";."2$C$.<"F"101$3"5*"1%*+$..*%"J"+0C$%"
respeitar a leitura de imagem produzida pelos estudantes e o respeito pelas opiniões apresentadas por eles. Ao socializá-las ao grande grupo, cria-se um laço e uma consideração
entre o professor e o estudante e, como consequência, surge um sentimento de “ser importante e capaz” e assim, se elevam, a motivação e a autoestima.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
MANGUEL, Alberto. Lendo imagens: uma história de amor e ódio. Tradução de
Rubens Figueiredo, Rosaura Eichemberg, Cláudia Strauch. São Paulo: Companhia das
Letras, 2001.
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03 – Roda de Conversa
“Ao dar a palavra à criança, suprimindo as lições mortas, os educadores certamente se maravilharão com a criatividade que as crianças demonstram.”
(FREINET, 1977 a, p.282)

A roda de conversa é o momento propício para estabelecer regras, combinados, e até
*%/0)4C0%"0."0,424505$.:"1*4."1*..4G434,0"0*."$.,(50),$."$-4,4%".(0."*14)4E$.:"54.7(,4%"546culdades, apresentar avanços e conquistas.
Nessa ocasião é preciso saber a hora de falar e de ouvir, construir sentidos, estabelecer
associações entre direitos, deveres, liberdade e respeito, constituindo mais autonomia e
independência. Desse modo, as discussões se desenvolvem e à medida que são socializadas
novas experiências, estudantes e professores adquirem conhecimentos novos e reformulam suas opiniões.
Para a roda de conversa alguns procedimentos são necessários: organizar os estudantes
$-".$-47K%7(3*"O.$")9*"+*%"1*..K2$3:"(,434C$"*(,%0"+*%-0"'($"+02*%$80"0"1%*1*.,0PR"4)4740%"
7*-"1$%/(),0O.P"-*,4205*%0O.P"'($"+02*%$80O-P"0"1%*G3$-0,4C089*R"0)*,0%"*."7*-$),&%4*."
feitos e concluir o tema proposto. É importante que cada um sinta-se uma peça fundamental desse trabalho.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
<http://www.anima.org.br/proposta%20pedag%C3%B3gica.asp> Acesso em 01 de junho de 2010 (texto adaptado)
FREINET, C. O método natural I: a aprendizagem da língua. Lisboa: Estampa, 1977 (a). 3v
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04 - História das Copas do Mundo
De quatro em quatro anos, seleções de futebol de diversos países do mundo se reúnem
para disputar a Copa do Mundo de Futebol.
A competição foi criada pelo francês Jules Rimet, em 1928, após ter assumido o comando da instituição mais importante do futebol mundial: a FIFA ( Federation International Football Association).
A primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930. Contou com
a participação de apenas 16 seleções, que foram convidadas pela FIFA, sem disputa de
eliminatórias, como acontece atualmente. A seleção uruguaia sagrou-se campeã e pôde
670%:"1*%"'(0,%*"0)*.:"7*-"0",080"n(3$."o4-$,<
_0."5(0."7*10.".$/(4),$."OVa]p"$"Va]qP"0"[,&340"67*("7*-"*",K,(3*<"N*%J-:"$),%$"*."0)*."5$"
1942 e 1946, a competição foi suspensa em função da eclosão da Segunda Guerra Mundial.
M-"Va>?:"*"H%0.43"+*4"$.7*3D45*"10%0".$540%"0"`*10"5*"^()5*<"F."G%0.43$4%*."670%0-"
$),(.40.-05*."$"7*)60),$.")*",K,(3*<"`*-"(-0"\,4-0"$'(41$:"*"H%0.43"7D$/*(";"6)03"7*),%0"*"r%(/(04<"@"6)03:"%$034C050")*"%$7J-"7*).,%(K5*"^0%070)9"Oo4*"5$"n0)$4%*"B"onP",$2$"
a presença de aproximadamente 200 mil espectadores. Um simples empate daria o título
ao Brasil, porém a celeste olímpica uruguaia conseguiu o que parecia impossível: venceu
o Brasil por 2 a 1 e tornou-se campeã. O Maracanã se calou e o choro tomou conta do
país do futebol.
O Brasil sentiria o gosto de erguer a taça pela primeira vez em 1958, na copa disputada na Suécia. Neste ano, apareceu para o mundo, jogando pela seleção brasileira, aquele
que seria considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos: Edson Arantes do
Nascimento, o Pelé.
Quatro anos após a conquista na Suécia, o Brasil voltou a provar o gostinho do título.
Em 1962, no Chile, a seleção brasileira conquistou pela segunda vez a taça.
Em 1970, no México, com uma equipe formada por excelentes jogadores ( Pelé, Tostão, Rivelino, Carlos Alberto Torres entre outros), o Brasil tornou-se pela terceira vez
campeão do mundo ao vencer a Itália por 4 a 1. Ao tornar-se tricampeão, o Brasil ganhou
*"54%$4,*"5$"670%"$-"5$6)4,42*"7*-"0"1*..$"50",080"n(3$."o4-$,<
Após o título de 1970, o Brasil entrou num jejum de 24 anos sem título. A conquista
voltou a ocorrer em 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Liderada pelo artilheiro Romário, nossa seleção venceu a Itália numa emocionante disputa por pênaltis.
=(0,%*"0)*."5$1*4.:"*"H%0.43"7D$/0%40")*20-$),$"0"6)03:"1*%J-"1$%5$%40"*",K,(3*"10%0"*"
104."0)6,%49*S"0"Z%0)80<
Em 2002, na Copa do Mundo do Japão / Coréia do Sul, liderada pelo goleador Ronaldo, o Brasil sagrou-se pentacampeão ao derrotar a seleção da Alemanha por 2 a 0.
Em 2006, foi realizada a Copa do Mundo da Alemanha. A competição retornou para
os gramados da Europa. O evento foi muito disputado e repleto de emoções, como sem1%$"+*4<"@"[,&340".0/%*(B.$"70-1$9"0*"5$%%*,0%:")0"6)03:"0"Z%0)80"1$3*"13070%"5$">"0"]")*."
pênaltis. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 1 a 1.
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Em 2010, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo será realizada no continente africano. A África do Sul será a sede do evento.
Em 2014, a Copa do Mundo será realizada no Brasil. O evento retornará ao território
brasileiro após 64 anos, pois foi em 1950 que ocorreu a última copa no Brasil.
Curiosidades sobre a História da Copa do Mundo de Futebol
B"F"%$7*%5$"5$"/*3."$-"`*10."J"5*"+%0)7g."Z*),04)$"7*-"V]"/*3.R
B"F"H%0.43"J"*"s)47*"10K."'($"10%,4741*("5$",*50."0."`*10."5*"^()5*R
B"F"H%0.43"J"*"10K."7*-"-04.",K,(3*."7*)'(4.,05*.S",*,03"5$"74)7*R
- A Itália foi quatro vezes campeã mundial. A Alemanha foi três vezes, seguida das biB70-1$E$."@%/$),4)0"$"r%(/(04<"[)/30,$%%0"$"Z%0)80"1*..($-"01$)0."(-",K,(3*"7050R
B"@"`*10"5*"^()5*"J"*".$/()5*"-04*%"$2$),*"$.1*%,42*"5*"130)$,0R
- As Copas do Mundo da França (1998) e Japão / Coréia do Sul (2002) foram as únicas
que tiveram a participação de 32 seleções. A Copa do Mundo da Alemanha 2006 teve o
mesmo número de seleções participantes.
Os campeões de todos os tempos
Uruguai (1930) / Itália (1934) / Itália (1938) / Uruguai (1950) / Alemanha (1954) / Brasil (1958) / Brasil ( 1962) / Inglaterra ( 1968) / Brasil (1970) / Alemanha (1974) /
Argentina (1978) / Itália (1982) / Argentina (1986) / Alemanha (1990) / Brasil (1994)
/ França (1998) / Brasil (2002), Itália (2006).
Sugestões de leitura:
- Os 50 Maiores Jogos das Copas do Mundo - Paulo Vinicius Coelho, Panda Books
- Moderno Almanaque das Copas do Mundo - Gláucia Parreira, Yendis
- Copas do Mundo: Histórias e Estatísticas - Luiz Fernando Baggio Monclar, Axcell Books
- Brasil em Copas do Mundo - Barbosa Filho, Panoramas do Saber.

http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/historiadacopa.htm>Acessado em 19/05/2010
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05 – Mapa Mundi

<http://blogalize.net/wp-content/uploads/2010/01/mapa-com-países.jpg> acessado em 21/05/2010

06 – Mapa Ilustrado

Comparação entre o Brasil e a África do Sul
Brasil

África

Extensão Territorial

8.511.965 km²

1.219.912 km²

!"#$%&'&"(!")*+,-./'

21,6 hab/km²

36,05 hab/km²

População

192.304.735

43.647.658

Clima

Tropical

Tropical

Vegetação

Floresta Tropical

Floresta Equatorial

Relevo

Planalto e Planície

Planalto
5 h+

Fuso Horário
Política

República Presidencialista

República Presidencialista

Moeda

Real (R$)

Rand (ZAR)

Tabelas Comparativas
COMPARAÇÃO DA EXTENSÃO TERRITORIAL ENTRE A ÁFRICA E O BRASIL – KM²

Caderno 7 - 1º ao 5º ano

89

COMPARAÇÃO DA DENSIDADE POPULACIONAL ENTRE A ÁFRICA E O BRASIL – HAB/KM²

COMPARAÇÃO DA QUANTIDADE POPULACIONAL ENTRE A ÁFRICA E O BRASIL
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FUSO HORÁRIO
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:;,<,=0$60'(,*(,>?'"1(,*%,@0$A
Características culturais da África do Sul, línguas, música, esportes, culinária, literatura, religião

Cultura sul-africana: diversidade é a marca principal

Introdução

Em função da diversidade étnica existe na África do Sul, não há neste país uma cultura
()467050<"M)7*),%0-*.")0"d+%470"5*"#(3"0.1$7,*."7(3,(%04."0+%470)*."$"$(%*1$(."O4)/3$.$."
e holandeses).
Principais aspectos da cultura sul-africana

Línguas
_0"d+%470"5*"#(3"$A4.,$-"VV"454*-0."*67404.:"$-G*%0"*"4)/3g.".$f0"*"-04."(.05*<"F"0+%4káans, derivado do holandês, também é muito utilizado pelos descendentes de holandeses.
@3J-"5$.,$.:"$A4.,$-"*(,%*."454*-0."*67404."(.05*."1*%"5$,$%-4)05*."/%(1*."J,)47*.<"M)tre estes, podemos citar: tswana, swasi, ndebele, sesotho, tsonga, venda e zulú.
Culinária sul-africana
@"7(34)&%40".(3B0+%470)0"%$7$G$("0"4)Q(g)740"5*."1*2*."1%JB7*3*)4C089*"OlD*.04:"AD*.0"
e sotho) e dos britânicos e holandeses. A base da culinária é a carne (vaca, frango porco).
O vinho também faz parte desta culinária, sendo a África do Sul um importante produtor
desta bebida.
Existe uma espécie de evento social tradicional sul-africano chamado de braai, cujo
centro é a comida. Num braai, espécie de churrasco, os homens assam e grelham as
carnes, enquanto as mulheres cuidam das saladas e sobremesas. No braai são grelhados
diversos tipos de carnes e embutidos (salsicha, coxas de frango, costeletas, carne seca, rabo
de boi, linguiça entre outros tipos).
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O bitong também é comum na África do Sul. Trata-se de um bife de carne seca que,
tradicionalmente, é muito consumido enquanto se assiste alguma atividade esportiva.
Música sul-africana
@"-s.470")0"d+%470"5*"#(3",0-GJ-"J"-(4,*"542$%.467050"7*-*"07*),$7$("7*-"*(,%*."
aspectos culturais. Estilos regionais africanos (música folclórica) convivem e, muitas vezes,
se fundem com a música internacional. Podemos destacar os grupos Jazz Pioneers e Ladysmith Black Mambazo como destaques no campo musical sul-africano, pois conquistaram popularidade em vários países do mundo.
Religião
A África do Sul caracteriza-se por uma grande diversidade e miscigenação religiosa.
No país convivem religiões tradicionais africanas, originárias dos povos antigos da região,
com religiões cristãs, hinduísmo e islamismo. Porém, cerca de 70% da população sul-africana segue alguma religião cristã, originária dos europeus.
Principais feriados nacionais sul-africanos
- 27 de Abril: Dia da Liberdade (comemorada as primeiras eleições livres após o apartheid)
- 16 de junho: Dia da Juventude (quando ocorrem protestos em Soweto contra o apartheid)
- 24 de setembro: Dia da Hereditariedade (comemorada a diversidade cultural e étnica
no país).
http://www.suapesquisa.com/paises/africa_do_sul/cultura_africa_do_sul.htm> Acessado em
19/05/2010
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08 – Tabela de Valores Monetários
MOEDAS USADAS NA ÁFRICA DO SUL –
VALORES REFERENTES À R$1,00

94

Rand Sul-Africano (ZAR)

4,187

Botswana Pula (BWP)

3,865

Libra Egípcia (EGP)

3, 094

Dólar Zimbábue (ZWD)

207,075

Euro (€)

0,445
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09 – Estádios onde acontecerão os jogos da copa de 2010

<http://jogodobrasil.com.br/wp-content/uploads/2009/05/localizacao-estadios-2010.jpg>
Acessado em 21/05/2010
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10 - Bandeira da África e do Brasil

tD,,1STTUUU<4)+*$.7*30<7*-T63$.TW??aT?qTG0)5$4%0B0+%470B5*B.(3<f1/u"@7$..05*"$-"WVT?>TW?V?

<http://obatente.jor.br/blog/jornal/wp-content/uploads/2007/11/bandeira_do_brasil.gif> Acessado em 21/05/2010
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11 - Linha do Tempo Mascotiana

<http://girinotransgenico.zip.net/images/mascotes.JPG> Acessado em 21/05/2010
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13 – Exemplos de acróstico com a palavra Brasil

Brasil tu és a maravilha da natureza
Reserva natural de tamanha grandeza
Agonia da Amazônia em sofrimento
Sem solução à vista, não tem cabimento
Irresponsabilidade do governo da nação
L4G$%,$-"0"Q*%$.,0:"$30".(+*70")0"%$.14%089*""
<http://www.bettyboopstar.com.br/Acrostico_Brasil.htm>
Acessado em 01 de junho de 2010

B...erço explêndido e tão sagrado
R...eluzes os mais preciosos tesouros
A<<<.",(0."&/(0.:"02$."$"Q*%$.,0.
S...oam cantos de uma linda e suave orquestra
I...dolatrada, serás sempre Pátria querida
L...uz que ilumina e que abriga nossas vidas.
<http://www.socorrinhacastro.com.br/visualizar.php?idt=129648>
Acessado em 01 de junho de 2010
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14 - Hino Nacional Brasileiro
Presidência da República
Casa Civil
012/3".'(4','(5$$1#6*$(71,8&%/*$

HINO NACIONAL
Parte I

Parte II

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Z(3/(%0.:"\"H%0.43:"Q*%9*"50"@-J%470:
[3(-4)05*"0*".*3"5*"_*2*"^()5*v

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
h$.060"*")*..*"1$4,*"0"1%\1%40"-*%,$v

Do que a terra, mais garrida,
x$(."%4.*)D*.:"34)5*."70-1*.",g-"-04."Q*%$.R
“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida” no teu seio “mais amores.”

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
#032$v"#032$v

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
#032$v"#032$v

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
M"54/0"*"2$%5$B3*(%*"5$..0"QL-(30
- “Paz no futuro e glória no passado.”

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
y$%&."'($"(-"63D*",$(")9*"+*/$";"3(,0:
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
w"N&,%40"0-050v
h*."63D*."5$.,$".*3*"J."-9$"/$),43:
Pátria amada,
H%0.43v

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
w"N&,%40"0-050v
h*."63D*."5$.,$".*3*"J."-9$"/$),43:
Pátria amada,
H%0.43v

Letra: Joaquim Osório Duque Estrada
Música: Francisco Manuel da Silva
@,(034C05*" *%,*/%0670-$),$" $-" 7*)+*%-4505$" 7*-" Lei nº 5.765 de 1971, e com
0%,<]z"50"`*)2$)89*"F%,*/%&670"7$3$G%050"$),%$"H%0.43"$"N*%,(/03<"$-"Wa<VW<Vap]<
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/hino.htm> Acessado em 25/05/2010
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15 – Glossário
Plácidas: calmas, tranquilas
Ipiranga: rio onde às margens D. Pedro I proclamou a Independência do Brasil em 7
de setembro de 1822
Brado: grito
Retumbante: som que se espalha com barulho
Fúlgido: que brilha, cintilante
Penhor: garantia
Idolatrada: cultuada, amada
Vívido: intenso
Formoso: lindo, belo
Límpido: puro, que não está poluído
Cruzeiro: constelação (estrelas) do Cruzeiro do Sul
Resplandece: que brilha, iluminada
Impávido: corajoso
Colosso: grande
Espelha:"%$Q$,$
Gentil: generoso, acolhedor
Fulguras: brilhas, desponta com importância
Florão:"Q*%"5$"*(%*
Garrida:"Q*%450:"$)+$4,050"7*-"Q*%$.
Idolatrada: cultivada, amada acima de tudo
Lábaro: bandeira
Ostentas: mostras com orgulho
Flâmula: bandeira
Clava: arma primitiva de guerra, tacape
<http://www.suapesquisa.com/religiaosociais/hino_nacional_brasileiro.htm > Acessado dia 18/05/2010
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16 – Ilustrando nosso Hino

102

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas.
De um povo heróico o brado retumbante.

E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade,
Conseguimos conquistar com o braço forte.

Em teu seio, ó liberdade,
h$.060"*")*..*"1$4,*"0"1%\1%40"-*%,$<
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Ó Pátria amada,
Idolatrada,
#032$v"#032$v

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce.

Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do cruzeiro resplandece

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza
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Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil
w"N&,%40"0-050v

h*."63D*."5$.,$".*3*"J."-9$"/$),43:
Pátria amada, Brasil

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo

Fulguras, ó Brasil, Florão da América.
[3(-4)0)5*"0*".*3"5*"_*2*"^()5*v
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Do que a Terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais
Q*%$.R

“Nossos bosques têm mais vida”
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”

Ó Pátria amada,
[5*30,%050v
#032$v"#032$v

Brasil , de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
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M"54/0"*"2$%5$B3*(%*"5$.,0"QL-(30
Paz no futuro e glória no passado

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
y$%&."'($"(-"63D*",$(")9*"+*/$";"3(,0:
Nem teme, quem te adora, a própria morte

Terra adorada.
Entre outras mil,
És tu Brasil,
w"N&,%40"0-050v

h*."63D*."5$.,$".*3*"J."-9$"/$),43:
Pátria amada,
H%0.43v

Currículo em Debate - Goiás

