
Sequência Didática ISequência Didática ISequência Didática ISequência Didática I1111    
 
CompetênciasCompetênciasCompetênciasCompetências    
    

• Ampliar a competência comunicativa do aluno. 
• Utilizar diferentes linguagens e diferentes tipologias textuais. 
• Conviver, crítica e ludicamente, com situações de produção de textos, atualizado em 

diferentes suportes e sistemas de linguagem – escrita, oral, imagética, digital entre 
outras. 

 
    
HabilidadesHabilidadesHabilidadesHabilidades    
    

• Usar adequadamente a linguagem oral em seu cotidiano. 
• Reconhecer a diversidade de gêneros textuais que circulam na sociedade. 
• Distinguir os diferentes gêneros textuais, utilizando-os de acordo com o contexto 

social. 
• Reconhecer as diversidades culturais de modo a contribuir para o combate ao 

preconceito e a discriminação, aplicando-os em sua vida. 
 
 
ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    
    

• Leitura e interpretação de texto. 
• Produção de texto individual e coletivo, operando com os conhecimentos da língua. 
• Aplicação do conhecimento gramatical em situações de comunicação oral e escrita. 
• Adoção de espírito investigativo (pesquisa). 
• Exercícios práticos de situação de uso da língua os quais demonstrem uma postura 

cidadã crítica e reflexiva. 
• Substantivo. 

 
    
Pontos de contato:Pontos de contato:Pontos de contato:Pontos de contato:    Matemática e Arte 

    
Tempo de duração:Tempo de duração:Tempo de duração:Tempo de duração:    6 aulas 

 
 Para refletir:Para refletir:Para refletir:Para refletir:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1 Regional Cachoeiro de Itapemirim – Professora Natalia Silva de Carvalho 

Para ler um texto, não basta identificar letras, sílabas e palavras; é preciso buscar o sentido, 
compreender, interpretar, relacionar, reter o que for mais relevante. 

Ler textos traz desafios para os alunos. Para vencê-los é fundamental a mediação do professor, 
que deve ajudá-los a compreender, gradativamente, diferentes gêneros textuais por meio da leitura 
individual e autônoma. 



 
 
 
 

  
 
Roda de conversaRoda de conversaRoda de conversaRoda de conversa    
 
 

 
Questionamentos prévios para levantamento de hipóteses: 

� Vocês já leram algum texto que orienta ou ensina alguma coisa? 
� Que tipo de texto pode ser esse? 
� Onde podemos encontrar esse tipo de texto? 

 
Hoje vamos entender que existem textos para nos informar alguma coisa. Querem conhecê-
lo? 
 
Visita à sala de Multimídia para apresentação do DVD “Turma da Mônica em Cine Gibi” 
para que observem a arte de Mauricio de Sousa. 
 

 
 
 
 
 

Atividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de Informática    
 
Pesquisando sobre o autorPesquisando sobre o autorPesquisando sobre o autorPesquisando sobre o autor    
    
Atividade dirigida na Sala de Informática sobre a vida o autor, suas principais obras e 
personagens mais conhecidas do universo infantil. 
 

 
    
 

 
Visualização da biografia e explicação feita pela professora sobre o objetivo desse tipo de 
texto. 

 

 

Principais Fontes Bibliográficas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/MauÃ-cio_de_Sousa 

http://www.monica.com.br/http://www.geocities.co

m/Area51/Shire/7217/mshist.htm 
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Mauricio de SousaMauricio de SousaMauricio de SousaMauricio de Sousa é sem sombra de dúvida o maior cartunista brasileiro voltado para o mundo 
infanto-juvenil, mas que agrada também os adultos. Criador da famosa "Turma da Mônica", Mauricio 
nasceu no dia 27 de outubro de 1935, em Santa Isabel, São Paulo, filho do barbeiro Antônio Mauricio 
de Sousa e da poetisa Petronilha Araújo de Sousa.       
                                        
Apesar de nascido na cidade de Santa Izabel, o pequeno Mauricio passou grande parte de sua infância 
em Mogi das Cruzes, quando sua família se mudou para lá pouco tempo depois de seu nascimento. 
Mais tarde vieram para a Capital de São Paulo, onde Mauricio começou a estudar no externato São 
Francisco e depois em outros colégios. Tempos depois dividia os estudos com trabalhos diversos, 
inclusive fazendo algumas ilustrações para o jornal da cidade de Mogi, pois tinha um talento especial 
para desenhos e isso passou a ser o seu grande sonho. 
 
Na Capital de São Paulo começou a trabalhar como repórter policial no jornal Folha da Manhã onde 
permaneceu por quase cinco anos, mas entre uma matéria e outra continuava a dedicar-se ao desenho 
e mostrá-las aos amigos que trabalhavam com ele no jornal, o que lhe proporcionou a abertura de uma 
oportunidade para editar algumas tiras para o jornal. Bidu e Franjinha foram suas primeiras tiras a 
começar a circular através do jornal em 1959. 
 
Com o decorrer do tempo, Maurício foi criando outros personagens como o Cebolinha, Chico Bento 
e outros. Também iniciou a publicação do tablóide semanal do personagem Horácio, Raposão e não 
parou mais. Em 1963, Mauricio criou juntamente com a jornalista Lenita Miranda de Figueiredo, 
outra personagem denominada Tia Lenita, que passou a ser apresentada dentro de um encarte do 
jornal chamado "Folhinha de São Paulo" e neste mesmo ano também era criado o seu personagem 
mais famoso: a Mônica, inspirada em sua filha.  
 
Outros personagens também surgiram por inspiração de seus filhos e também de seus amigos de 
infância como Nimbus, Do Contra, Maria Cebolinha, Magali, Marina. Sendo pai de dez filhos, 
Mauricio teve inspiração de sobra para criar os seus personagens. Quando a Mônica foi lançada em 
1970 ela chegou a incrível cifra de 200 mil exemplares (não esqueça que estamos falando em termos 
de Brasil). Dois anos depois chegava às bancas a revista Cebolinha e assim sucessivamente outros 
personagens que foram publicadas pela Editora Abril. 
 
Na década de 80, Maurício presenciou a invasão no mercado brasileiro dos animes japoneses e com 
isso acabou perdendo bastante de seu mercado, pois naquela época ele ainda não tinha nenhum 
produto televisivo. Pensando nisso, Mauricio fundou o estúdio de animação "Black & White" e nela 
criou uma grande equipe que projetaram oito longas-metragens para reconquistar o mercado, mas 
tudo isso aconteceu num péssimo momento da nossa história, pois o Brasil passava naquele momento 
por uma inflação galopante, sem contar com a lei de reserva de mercado da informática que impedia 
qualquer tipo de modernização para fazer frente aos novos produtos. 
 
Diante disso, não restou outra opção senão a de retornar as histórias em quadrinhos, pelo menos até 
que a situação econômica brasileira melhorasse. Em 1987as revistas em quadrinhos passaram a serem 
publicadas pela Editora Globo, em conjunto com o estúdio Mauricio de Souza. 
 
As histórias de Mauricio começaram a ultrapassarem fronteiras e ser conhecida fora do Brasil, além 
disso, suas obras começaram a ser adaptadas para o cinema, televisão, videogames e licenciamentos 
para diversos produtos utilizando marcas com os seus personagens. Também foi criado um parque 
temático da Turma da Mônica denominado o Parque da Mônica, que fica no Shopping Eldorado, na 
Capital de São Paulo, além de outro em Curitiba e Rio de Janeiro. 
 
Em 2007, todos os títulos da Turma da Mônica passaram para a multinacional Panini, que na época 
também possuía os direitos sobre as publicações dos super-heróis da Marvel e DC Comics. Ainda 
neste mesmo ano, Mauricio de Souza recebeu homenagens pela escola de samba, Unidos do Peruche, 
que cantou o samba enredo "Com Mauricio de Sousa a Unidos do Peruche abre alas, abre livros, abre 
mentes e faz sonhar". 

  



    

 
A biografia é um tipo de texto que relata a vida de alguém. Lemos a biografia de alguém para 
conhecer a sua história. 
 
Conversa informal com comentários acerca da biografia.  
    
Produção de texto em duplasProdução de texto em duplasProdução de texto em duplasProdução de texto em duplas    
 
Após a pesquisa no Laboratório de Informática e o conhecimento da biografia do autor da 
Turma da Mônica, escreva o que lhe chamou a atenção sobre a vida e obra de Maurício de 
Souza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a conclusão dos trabalhos:Após a conclusão dos trabalhos:Após a conclusão dos trabalhos:Após a conclusão dos trabalhos:    

� solicitar que cada dupla leia seu texto para o colega. 
� revisar coletivamente os textos.  
� reescrever o texto. 
� expor os textos revisados. 
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Questionamentos: (esse momento será imprescindível para a formação do conceito de 
substantivos próprios e comuns). 
 

� Hoje vimos e aprendemos sobre a vida de Maurício de Sousa. Agora, quero saber o 
que diferencia a palavra MauricioMauricioMauricioMauricio de meninomeninomeninomenino? 

 
� E nas palavras cidadecidadecidadecidade e Mogi das CruzesMogi das CruzesMogi das CruzesMogi das Cruzes? 

 
Existem palavras para nomear as coisas, pois sem um nome não podemos identificá-las.  
 
Como aqui na nossa sala de aula, por exemplo, posso dizer: estudantes, alunos, crianças, 
meninos, meninas e estaremos falando de todostodostodostodos da sala.  
 
Porém, quando eu me referir a uma criança em especial, falarei o nome próprio dela. Assim, 
ao invés de falar meninameninameninamenina, vou me referir à dona desse nome: MONICA. MONICA. MONICA. MONICA.     
    
1- Podemos entender melhor brincando de Adedonha. Vamos lá?! 

 
    
Adedonha ou Stop Adedonha ou Stop Adedonha ou Stop Adedonha ou Stop     

 

A brincadeira pode ter qualquer número de participantes.  
 
 
Precisa-se apenas de papel, caneta ou lápis.  
 

� Faz-se uma lista ou quadro com 11 colunas e acima de cada uma coloca-se alguns dos 
itens, como: nome de pessoa, cidade, animal, cor,  artista, fruta, objeto.  

 
� Sorteia-se uma letra e marca-se um tempo máximo.  

 
� Cada participante terá que preencher todos os itens com palavras iniciadas pela letra 

sorteada.  
 

� Pode-se trabalhar com duplas ou trios de alunos. 
 

� Quem preencher todos os itens primeiro, mesmo sem utilizar todo o tempo 
predeterminado, grita “Stop” e a rodada acaba. Ninguém pode escrever mais nada.  

 
� Faz-se então a contagem dos itens preenchidos por cada participante. Cada item 

preenchido vale 10 pontos.  
 

� Se mais de um/a participante tiver colocado a mesma palavra para um determinado 
item, em vez de 10 só terá 5 pontos cada um/a.  

 
 
 
 
 

 



 
1- Adedonha ou Stop 
 
 

    
AutorAutorAutorAutor    

    
LivroLivroLivroLivro    

    
ObjetoObjetoObjetoObjeto    

    
FrutaFrutaFrutaFruta    

    
CidadeCidadeCidadeCidade    

    
PersonagemPersonagemPersonagemPersonagem    

    
TotalTotalTotalTotal    

    
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 
 
2- Circule na biografia as palavras que são substantivos próprios:substantivos próprios:substantivos próprios:substantivos próprios: 
 

 
 
 
 
 
Atividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de Informática    
        

Pesquisando o Maurício de Sousa cronista: 
    
A professora levará os alunos para o Laboratório de Informática e iniciará uma roda de 
conversa.  
 
Fará questionamentos, como: 

� Já pesquisamos sobre a vida do Maurício, conhecemos seu maior trabalho que são os 
quadrinhos, mas, será que ele só trabalha com esse tipo de texto? 

 
Assim, passará a explorar o gênero das crônicas, um tipo de texto muito comum nas revistas e 
nos jornais. Como Maurício iniciou seus trabalhos como repórter policial, tem também seu 
lado “contador de situações do dia a dia”. 

 
Em seguida, pesquisará com os alunos a crônica “Meu professor inesquecível” de Maurício de 
Sousa.  
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Refletir com os estudantes previamente: 
� Esse título chama a atenção do leitor? Por quê? 
� O que ele sugere? 
� Pelo título dá para imaginar o assunto da crônica? 
� Que situação vocês acham que essa crônica vai retratar? 

 
 
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peça aos alunos, organizados em grupos, que leiam a crônica “Meu professor inesquecível”. 
 
Pergunte-lhes o que mudou sobre a percepção do texto após a leitura da crônica: 

� O que acharam da crônica? 
� Alguém já viveu uma situação como a descrita na crônica? 
� Ou conhece outra pessoa que vivenciou algo parecido? 
� Há algo que ficou difícil de entender? 

 

 
Meu professor inesquecívelMeu professor inesquecívelMeu professor inesquecívelMeu professor inesquecível    

 
Acho que todos nós temos mais de um professor inesquecível. Para os bons e para os maus 
momentos da nossa história escolar. Mas sem dúvida um deles sempre aparece, nas 
recordações, cercado com mais carinho ou mais importância. Como aparece, para mim, a 
professora Iracema Brasil, de Mogi das Cruzes. 
 
Dona Iracema era responsável por um curso preparatório para o ginásio, depois dos primeiros 
quatro anos do chamado grupo escolar, e me pegou muito caído devido aos problemas que 
tive no último ano do "primário". Eu tirei o diploma passando de ano por “um fio”, depois de 
ter feito os primeiros anos do grupo escolar com algumas das melhores notas da escola. Mas 
no 4º ano não deu. Havia uma indisposição entre eu e a professora de então que redundava 
em notas baixas, pouca vontade de estudar, indisposição para ir à escola. Uma tragédia! 
Eu simplesmente estranhava a maneira dura, severa demais, da minha professora de 4º ano e 
o corpo e o cérebro reagiam. 
 
Até que cheguei ao curso de Dona Iracema e meu mundo escolar ganhou cores. Além da 
simpatia e compreensão, ela nos incentivava com palavras e gestos. 
Assim que descobriu que eu gostava de desenhar, sugeriu que minhas lições de casa poderiam 
ser ilustradas, coloridas, como eu quisesse. Eu levei a sério a sugestão. Cada lição, a cada dia, 
vinha com desenhos, ilustrações, cada vez mais caprichadas, a ponto de, quando eu chegava à 
sala de aula, antes da professora, todos os colegas se reuniam em volta de mim para ver meus 
desenhos.Naturalmente tanta arte e cuidado mereciam uma lição bem feita e voltei às 
melhores notas, disputando com mais dois colegas o posto de primeiro da classe. Eu levava a 
vantagem do desenho. Mas meus "oponentes" eram feras, também. 
 
Resultado: entrei no ginásio com a segunda melhor nota de quase 200 candidatos. Graças à 
suavidade, psicologia e didática de Dona Iracema Brasil, que agora, merecidamente, é nome 
de escola em Mogi das Cruzes e minha professora inesquecível, de coração. 
 
Mauricio de Sousa 

13 de julho de 2007  



Peça aos alunos que, em pequenos grupo, leiam novamente o texto e escolham um parágrafo 
em que o cronista conseguiu mexer com a emoção deles para apresentar aos colegas. 
    

    
    

    
    
    
Atividade de grupoAtividade de grupoAtividade de grupoAtividade de grupo    
    
Divida a classe em grupos. Entregue-lhes jornais, uma revistas ou  livros que contenham 
crônicas. 
 
A tarefa do grupo será folhear, ler esses materiais e escolher uma crônica para apresentar aos 
colegas. 
    
    
Produção deProdução deProdução deProdução de texto texto texto texto    
 
Em nossas aulas, aprendemos muito sobre o autor Maurício de Sousa e descobrimos que, 
além dos quadrinhos, ele faz outros tipos de textos.  
 
Só conseguimos descobrir sobre a vida deste autor e suas obras, por meio da biografia, uma 
forma que temos de saber sobre uma personalidade.  
 
Produção de uma biografia: proceder a escolha de acordo com a realidade, podendo ser um 
nome que foi dado à biblioteca escolar, um pintor ou escritor que tenha a sua obra abordada 
em outras situações na escola ou comunidade. 

 
Procure o material necessário para consulta e... mãos à obra! 
 
 
Apresente os textos elaborados e revisados e promova uma exposição para as outras turmas, 
com relato oral realizado pelos alunos. 
    
    
Sugestões:Sugestões:Sugestões:Sugestões:    
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Para melhor compreender um texto, é preciso saber em que situação de comunicação ele foi 
produzido: “Quem é o autor? Para quem ele escreveu? Em que veículo ele publicou o texto (jornal, 
revista, internet, livros)? 

Crie um espaço de leitura bem convidativo. Que tal deixar sempre disponíveis jornais, revistas e livros? 

Outra coisa: mural e varais precisam estar sempre atualizados, com indicações de leitura, resenhas de 
livros, apreciações de textos lidos pela turma. Convide uma equipe de voluntários, entre os alunos, para 
se responsabilizar por essa organização. 

 



Sequência Didática IISequência Didática IISequência Didática IISequência Didática II2222    
    
CompetêCompetêCompetêCompetências:ncias:ncias:ncias:    
    

• Ampliar a competência comunicativa do aluno. 
• Utilizar diferentes linguagens e diferentes tipologias textuais. 
• Interaturar com dados, argumentos, fatos e informações contidos em diferentes textos. 

    
Habilidades:Habilidades:Habilidades:Habilidades:    
    

• Usar adequadamente a linguagem oral em seu cotidiano. 
• Reconhecer a diversidade de gêneros textuais que circulam na sociedade. 
• Distinguir os diferentes gêneros textuais, utilizando-os de acordo com o contexto 

social. 
• Comparar diferentes gêneros textuais, apontando suas características. 
• Identificar os elementos de coesão do texto, verificando os que contribuem para a 

construção do sentido. 
    
Conteúdos:Conteúdos:Conteúdos:Conteúdos:    
    

• Leitura e interpretação de texto. 
• Produção de texto individual e coletiva, operando com os conhecimentos sobre a 

língua. 
• Intertextualidade e construção de significados intertextuais. 
• Observação e uso da língua oral em situações sociais de comunicação. 
• Aplicação do conhecimento gramatical em situações de comunicação oral e escrita. 
• Hábito diário da leitura de fontes diversas. 
• Adoção de espírito investigativo (pesquisa). 

    
Pontos de contato:Pontos de contato:Pontos de contato:Pontos de contato:    História, Geografia, Ciências e Matemática. 

    
Tempo de duração:Tempo de duração:Tempo de duração:Tempo de duração:    5 aulas 
    
A sequência didática a seguir sugere uma discussão sobre as diversas formas de propagação de 
doenças a fim de esclarecer porque a gripe A exige medidas mais rigorosas. Com isso, os 
alunos podem também comparar a prevenção de diversas doenças e estabelecer relações entre 
elas, como agente causador da enfermidade e formas de contágio. 
    
    

    
    

Inicie a atividade da aula investigando o que seus alunos conhecem sobre doenças infecciosas.  
Registre as doenças na lousa ou em uma cartolina, que poderá ajudá-lo em discussões e 
comparações futuras. Informe aos alunos que essas são as doenças que costumam causar a 

                                                           

2 Regional Cariacica – Professora: Letícia Jahring Endleich Martinelli 
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contaminação de um grande número de pessoas e que geralmente são as principais causas de 
epidemias.  
 
Faça perguntas como: 

� É comum várias pessoas ficarem doentes no mesmo período de tempo? Por que isso 
acontece?  

� Vocês conhecem algumas formas de proliferação de doenças? A dengue, por exemplo, 
como ela se espalha na população? 

 
A dengue é um tema interessante para se iniciar uma conversa sobre formas de contágio. É 
muito provável que os alunos já tenham informações sobre o assunto, mas talvez equivocadas. 
A mídia traz uma abordagem com foco na zoonose, dando ênfase à questão do mosquito, o 
que pode levar a pensar que ele é o causador e não o transmissor da doença.  
 
Pergunte aos seus alunos o que eles sabem sobre o assunto. Trazer panfletos de divulgação e 
campanha ou matérias de jornal para análise em sala de aula é uma estratégia que pode ajudá-
lo a apresentar ou aprofundar essa discussão. 
 
Proponha à turma formar equipes. Cada uma deverá ler textos sobre algumas doenças, ou, se 
preferir, faça a leitura com elas, analisando as informações e explicando alguns termos.  
 
Veja aqui alguns exemplos de doenças contagiosas: 
    
SalmoneloseSalmoneloseSalmoneloseSalmonelose – causada pela ingestão de alimentos de origem animal, principalmente carne de 
frango e ovos, contaminados pela bactéria Salmonella. 
    
TétanoTétanoTétanoTétano – esta doença é provocada pela contaminação da bactéria Clostridium tetani por meio 
de lesões profundas na pele, como cortes, por exemplo. 
    
GripeGripeGripeGripe – causada pelo contato direto com secreções (saliva e muco nasal) contaminadas pelo 
vírus Influenza. O espirro e a tosse são formas de entrar em contato com essas secreções. 
    
DengueDengueDengueDengue – causada pelo vírus Flavivirus, presente na saliva do inseto transmissor Aedes aegypti. 
    
Sarampo Sarampo Sarampo Sarampo - provocada por um vírus é transmitida por meio de gotículas de saliva contaminada 
de uma pessoa a outra. 
    
Gastroenterite Gastroenterite Gastroenterite Gastroenterite rotaviral rotaviral rotaviral rotaviral – doença provocada pela ingestão de água ou alimentos contaminados 
por fezes com vírus (rotavírus). 
    
AmebiaseAmebiaseAmebiaseAmebiase – ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados pelo protozoário 
Entamoeba histolytica, um tipo de ameba. 
 
Após a leitura, desafie a turma a encontrar semelhanças entre essas doenças e a gripe A. Nesse 
momento eles devem ter em mãos recortes de jornal e revistas que tratem da nova epidemia 
de gripe. Peça para que façam comparações entre essas doenças. 
 
Você pode sugerir para montarem uma tabela que descreva a enfermidade, o agente 
transmissor e a forma de contágio. Para estimular os alunos, procure fazer perguntas 
provocativas:  

� Como é possível evitar essas doenças? 



� Por que essa nova gripe se espalha com mais facilidade entre as pessoas?  
� Que hábitos devemos evitar para não contraí-la? 

 
É importante esclarecer que, para algumas dessas doenças, e também para muitas outras, 
existem vacinas, isto é, são passíveis de prevenção. As vacinas associadas às medidas de 
profilaxia são a maneira mais eficiente de evitar a contaminação. 
 
A partir dessa conversa inicial, é possível perceber se seus alunos conhecem algumas formas 
de contaminação e se sabem que os microrganismos são os principais causadores de doenças.  
 
Você pode voltar à lista inicial para investigar que conhecimentos a turma tem sobre as formas 
de contaminação dessas enfermidades.    

 
 
 
 
Apresentar e promover uma discussão sobre uma reportagem retirada do Cruzeiro On Line 
sobre a gripe Influenza A H1N1: 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Atividade no Atividade no Atividade no Atividade no Laboratório de InformáticaLaboratório de InformáticaLaboratório de InformáticaLaboratório de Informática    

Em duplas: pesquisar outras notícias de jornal sobre a gripe Influenza A H1N1 
 
RRRRoda de conversaoda de conversaoda de conversaoda de conversa    

Governo faz recomendação a alunos na volta às aulasGoverno faz recomendação a alunos na volta às aulasGoverno faz recomendação a alunos na volta às aulasGoverno faz recomendação a alunos na volta às aulas    
 

 O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação recomendam que os estudantes brasileiros com 
sintomas de gripe sigam orientações médicas e evitem retornar às atividades escolares até estarem 
completamente restabelecidos. A orientação tem como objetivo reforçar a prevenção contra a nova 
gripe, evitando assim que alunos infectados contagiem colegas. Professores e diretores de escolas 
também devem ficar atentos e orientar estudantes com sintomas a retornar às suas casas. 
 
Pais e responsáveis devem levar seus filhos aos postos de saúde ao consultório médico de confiança ao 
perceberem os primeiros sinais de uma gripe, que são febre repentina, tosse, coriza, dores musculares, 
nas articulações e dor de cabeça.  
 
Os sintomas da gripe comum, a sazonal, e a nova gripe, Influenza A (H1N1), são semelhantes, em sua 
maioria, a doença manifesta-se de forma leve. A grande maioria dos infectados se recupera 
rapidamente, sem necessidade do uso de medicamento antiviral (fosfato de oseltamivir). 
 
Eventuais novas recomendações, como a possibilidade de adiamento do calendário escolar em alguns 
estados ainda está em discussão com as secretarias estaduais de saúde. 
    
PrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevenção    
Para prevenir a doença, alguns cuidados básicos de higiene devem ser tomados. É importante criar o 
hábito de lavar bem as mãos com água e sabão e evitar tocar os olhos, boca e nariz após contato com 
superfícies. Além disso, não compartilhar objetos de uso pessoal e cobrir a boca e o nariz com lenço 
descartável ao tossir ou espirrar. 

 

 

2222ª aulaª aulaª aulaª aula    



Apresentar à turma as notícias pesquisadas. 

    

    

Apresentar um panfleto sobre a gripe emitido pelo Ministério da Saúde. Ler e discutir as 
informações citadas. 
 
 
 
 
 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Atividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de Informática    

Levar os alunos ao laboratório de informática, para pesquisar sobre a gripe Influenza A 
H1N1, identificando seu histórico completo, toda a história e trajetória da doença.  
 

3333ª aulaª aulaª aulaª aula    



Dividir a turma em grupos. Cada grupo pesquisará um tópico: 
� onde surgiu a doença;  
� os países que já foram atingidos pela pandemia; 
� quais os países mais atingidos; 
� quais os países menos atingidos pela doença; 
� a situação da doença no nosso país e no nosso estado.  

 
Pedir para os alunos anotarem os fatos relevantes pesquisados. 
 
Confeccionar cartazes com a síntese da pesquisa e expor na sala de aula, deixando que cada 
estudante expresse suas opiniões sobre a doença.  
    

 

 
Atividade coletivaAtividade coletivaAtividade coletivaAtividade coletiva    
 
Realizar apresentação da pesquisa, onde cada grupo deverá expor os conhecimentos 
adquiridos. 
 
Localizar no mapa mundi: 

� Grupo 1 – Países que já foram atingidos pela doença. 
� Grupo 2 – Países mais atingidos. 
� Grupo 3 – Países menos atingidos 
� Grupo 4 – Situação da doença no nosso País e no nosso Estado 

 

Atividade de MatemáticaAtividade de MatemáticaAtividade de MatemáticaAtividade de Matemática    

Verificar a quantidade de pessoas infectadas pela doença e pessoas que já morreram por causa 
dela no mundo. Elaborar situações-problemas envolvendo as questões trabalhadas. 
 
Pesquisar também a quantidade de pessoas suspeitas de estarem infectadas.  
 
Mostrar essas quantidades em um gráfico feito num cartaz (com ajuda da professora). 
 

 

 

Produção de textoProdução de textoProdução de textoProdução de texto em grupo em grupo em grupo em grupo    
 
Peça aos alunos para produzirem. Um título possível para orientar essa produção pode ser: 
“Gripe suína: o que você precisa saber”. Nesse material é importante que apareçam os 
conteúdos trabalhados nas aulas, como: o que é a gripe suína, formas de contágio e cuidados. 
 
Cada grupo irá a salas diferentes, apresentar sua pesquisa e distribuir seus panfletos 
informativos da gripe H1N1. Eles poderão utilizar os cartazes que confeccionaram nas salas e 
outros materiais que acharem necessário.    
    

4444ª aulaª aulaª aulaª aula    
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Sequência Didática ISequência Didática ISequência Didática ISequência Didática IIIIIIIII3333    

Competências:Competências:Competências:Competências:    

• Ampliar a competência comunicativa do aluno. 
• Organizar informações representadas em diferentes formas de conhecimento 

disponíveis para construção de argumentação consistente. 
• Interatuar com dados, argumentos, fatos e informações contidos em diferentes textos. 
• Utilizar diferentes linguagens e diferentes tipologias textuais. 

    

HabHabHabHabilidades:ilidades:ilidades:ilidades:    

• Utilizar adequadamente a linguagem oral em seu cotidiano. 
• Reconhecer a diversidade de gêneros textuais que circulam na sociedade. 
• Distinguir os diferentes gêneros textuais, utilizando-os de acordo com o contexto 

social. 
• Conhecer a biodiversidade de sua cidade e seu estado para aprender a preservá-la. 
• Comparar diferentes gêneros textuais, apontando suas características. 

 
    

Conteúdos:Conteúdos:Conteúdos:Conteúdos:    

• Leitura e interpretação de textos. 
• Produção de texto individual e coletiva, operando com os conhecimentos sobre a 

língua. 
• Aplicação do conhecimento gramatical em situações de comunicação oral e escrita. 
• Observação e uso da língua oral em situações sociais de comunicação. 
• Pesquisa no dicionário para o aperfeiçoamento da ortografia nas produções textuais. 
• Hábito diário da leitura de fontes diversas. 
• Adoção de espírito investigativo (pesquisa). 
• Sinais de pontuação. 

 
    

    

Pontos de contato:Pontos de contato:Pontos de contato:Pontos de contato:    Ciências, Matemática e Arte 

    

Tempo de duração:Tempo de duração:Tempo de duração:Tempo de duração:    6 aulas 

    

 
                                                           

3 Regional Guaçui - Rosena Maria Valim Carvalho.    



Para refletirPara refletirPara refletirPara refletir    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
Roda de conversaRoda de conversaRoda de conversaRoda de conversa    
 
 
 

 
 
Dialogar com os alunos sobre a preservação do meio ambiente: 
 
Sabemos que nosso planeta vem sofrendo agressões a cada dia: aquecimento global, 
devastação de nossas florestas, poluição de nossas águas, falta de água. A destruição do meio 
ambiente é muito grave, pois significa a perda do controle climático da terra. Esse descontrole 
pode produzir inundações e secas, que provocam a morte de milhares de seres vivos. Muitos 
já ouviram falar de todos esses problemas. 
 
Questionamentos com os estudantes: 
 
� O que já fizemos para ajudar o meio ambiente?  
 
 
Abrir a discussão em cada grupo para que os alunos possam relatar fatos ou experiências já 
vividas.  
 
 
Leitura e reflexão sobre o texto “Reciclagem e coleta seletiva” publicado na revista VEJA. 
 
 

 

Meio ambiente:Meio ambiente:Meio ambiente:Meio ambiente:    

Para cada ser vivo que habita o planeta, existe um espaço ao seu redor com todos os outros 
elementos e seres vivos que com ele interagem, através de relações de troca de energia: esse 
conjunto de elementos, seres e relações constitui o seu meio ambiente. Ao longo de toda a 
história, fomos nos transformando pela modificação do meio ambiente, fomos criando cultura, 
estabelecendo relações econômicas, modos de comunicação com a natureza e com os outros. 
Mas precisamos refletir sobre como devem ser essas relações socioeconômicas e ambientais 
para melhor tomarmos as decisões a cada passo, na direção de metas    desejadas por todos, 
como o crescimento cultural, a qualidade de vida, o equilíbrio social. 

                                                                     Fonte: Síntese dos PCNs – Editora Didática Paulista 
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Leitura colaboLeitura colaboLeitura colaboLeitura colaborativa rativa rativa rativa     
  
 
     
 
 
 

 
Atividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de Informática    
 
Assistir o vídeo sobre lixo consciente no endereço eletrônico: 
veja.abril.com.br/mediacenter/meio-ambiente/consumo-consciente 
 

AtividadeAtividadeAtividadeAtividade em grupo em grupo em grupo em grupo 

Reúna em os estudantes em grupos, entregue cartolinas para que desenhem ou escrevam o 
que entenderam sobre a reflexão do texto “Reciclagem e coleta seletiva” e o vídeo sobre o lixo 
consciente. 
 
 
Socializar as atividades:Socializar as atividades:Socializar as atividades:Socializar as atividades:    
    
Permita que os alunos partilhem seus conhecimentos o que gerará mudanças de atitudes em 
relação ao tema.... 
 

 
ReciclagemReciclagemReciclagemReciclagem e coleta seletiva e coleta seletiva e coleta seletiva e coleta seletiva 

 
Cada brasileiro produz, em média, 1 quilo de lixo por dia, uma quantidade pequena se comparada 
com os 3 quilos de cada americano. Mas, somando o descarte de todos os cidadãos, o monturo 
diário no Brasil chega a 170.000 toneladas. Dessa montanha de sujeira, o país reaproveita apenas 
11% - cinco vezes menos do que os países desenvolvidos.  
 
A maior porção desses detritos é matéria orgânica, que pode ser convertida em adubo. O que 
resta é composto, majoritariamente, por vidros, plásticos, papéis e metais, os materiais recicláveis 
por excelência. Os índices brasileiros de reciclagem desses produtos variam muito.  
 
O Brasil é campeão mundial no reaproveitamento de garrafas PET e latas de alumínio, mas, por 
outro lado, despeja a maior parte dos plásticos e latas de aço nos "lixões" a céu aberto. Atualmente, 
apenas 327 municípios dispõem de algum sistema público de coleta seletiva. Dar um destino 
adequado ao lixo é um dos grandes desafios da administração pública em todo o planeta.  
 
Atualmente, compram-se muito mais produtos industrializados do que na década passada, 
incluindo alimentos e bebidas. Alguns países, porém, já descobriram como transformar objetos 
sem valor num grande negócio. Conheça os principais processos de reciclagem, seus benefícios e 
os índices brasileiros e mundiais. 

 

                                                                                                                     Setembro de 2008 

Atividade que o professor lê o texto com a turma e durante a leitura, questiona os alunos, sobre as 
pistas lingüísticas que possibilitam a atribuição de determinados sentidos. É uma excelente estratégia 
didática para o trabalho de formação de leitores. 



 
 
 
 
Atividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de Informática    
 
Dividir a turma em 5 grupos. Cada grupo deverá pesquisar e ilustrar os seguintes temas: 

 
Grupo 1: Grupo 1: Grupo 1: Grupo 1:     
O que é reciclagem?    
Que tipos de materiais podem ser reciclados?     
    
Grupo 2:Grupo 2:Grupo 2:Grupo 2:    
O que impede a reciclagem de um material?     
Como funcionam os principais processos de reciclagem?    
    
Grupo 3:Grupo 3:Grupo 3:Grupo 3:    
Dá para reciclar matéria orgânica?    
Quais são os benefícios trazidos pela reciclagem?    
    
Grupo 4:Grupo 4:Grupo 4:Grupo 4:    
Quanto o Brasil recicla?    
Quais cidades brasileiras podem ser tomadas como exemplos?        
    
Grupo 5:Grupo 5:Grupo 5:Grupo 5:    
Por que em alguns municípios há programas de reciclagem e em outros não?    
Quais são os países que mais reciclam no mundo? 
 
Endereço eletrônico para pesquisa: 
veja.abril.com.br/idade.exclusivo/perguntas_respostas/reciclagem 
 
 

 
 
Roda de conversaRoda de conversaRoda de conversaRoda de conversa    
 
    

    
Socializar as pesquisas realizadas no Laboratório de Informática. 
 
 
 
    
    
Atividade integrada à disciplina de ArteAtividade integrada à disciplina de ArteAtividade integrada à disciplina de ArteAtividade integrada à disciplina de Arte    
 
Permanecer com a mesma divisão dos grupos da aula anterior e propor que cada equipe crie 
um símbolo de defensores da natureza. 
 
Afixe os trabalhos pesquisados em um painel na sala de aula e os símbolos de defensores da 
natureza. 

2222ª aulaª aulaª aulaª aula    
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PPPProdução de textosrodução de textosrodução de textosrodução de textos  
                                                     
Peça aos alunos para que produzam, em duplas, textos com o titulo: “Lixo que não é lixo, não 
vai para o lixo: separe.” 
 
Oriente os alunos que produzam o texto, conscientizando todas as pessoas da escola sobre os 
cuidados com o ambiente escolar, sua comunidade, sua cidade, seu estado, seu país e seu 
planeta.  
 
Peça aos alunos que escolham os textos com as melhores ideias, os quais representarão a     
turma e serão afixados no mural da escola.  

 
 Solicite que desenhem ou pesquisem na internet imagens que representam as ideias 
elaboradas pelos alunos sobre o texto. 
    

Para refletir:Para refletir:Para refletir:Para refletir:    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    

    

Atividade de casaAtividade de casaAtividade de casaAtividade de casa    

    

Pesquisar com a família e na comunidade quais produtos comprados em embalagens. Qual o 
destino dado a estas embalagens? 

 

 

      

                                                                                                

Roda de ConversaRoda de ConversaRoda de ConversaRoda de Conversa    

4444ª aulaª aulaª aulaª aula    

Prática de produção de textosPrática de produção de textosPrática de produção de textosPrática de produção de textos    

O trabalho com produção de textos tem como finalidade formar escritores competentes, capazes 
de produzir textos coerentes, coesos e eficazes. Aprender a escrever envolve dois processos 
paralelos: compreender a natureza do sistema de escrita da língua – os aspectos notacionais 
(princípio alfabético e restrições ortográficos) – e o funcionamento da linguagem que se usa para 
escrever – os aspectos discursivos – que é possível saber produzir textos sem saber grafá-los. 

Questões centrais da produção: como escrever, considerando o que pretendem dizer e a quem o 
texto se destina. Para aprender a escrever, é necessário ter acesso à diversidade de textos escritos. 

Na produção de textos de forma contextualizada, exigem leitura, escuta de leituras, produção de 
textos orais, estudo, pesquisa e outras atividades. 



Reúna os alunos em círculo para socializarem a pesquisa realizada com as famílias e com a 
comunidade. 

O professor perguntará para turma: 
� Qual é a embalagem do produto que mais consumimos?  
� Qual é o destino dessa embalagem?   
 
 

AtividadeAtividadeAtividadeAtividade em grupo em grupo em grupo em grupo    
 

Os alunos divididos em equipes colocarão os dados pesquisados com a família e com a  
comunidade em uma tabela comparando-os com os dos demais componentes.  
 
                                                              
 
                                                        Tabela Tabela Tabela Tabela     
 

AlunoAlunoAlunoAluno    Embalagem/ProdutoEmbalagem/ProdutoEmbalagem/ProdutoEmbalagem/Produto    QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade    DestinoDestinoDestinoDestino    

    
    
    
    
    
    
    

 

 
A intenção em pensar qual é o lixo que mais produzimos, é fazer com que todos se mobilizem para a 
sua reutilização e a sua reciclagem. 
 

 

Cada equipe deverá transformar esses dados em um gráfico, apontando o que ficou em 
destaque. 

Para refletir:Para refletir:Para refletir:Para refletir:    

    

    

    

    

    

Incentive o hábito da leituraIncentive o hábito da leituraIncentive o hábito da leituraIncentive o hábito da leitura    
 
O hábito da leitura abre aos alunos uma perspectiva prazerosa de aprendizagem. Estimule esse 
hábito oferecendo aos alunos contato com diferentes tipos de texto. Conheça de antemão os textos 
que você apresentará à classe, gere expectativas nos alunos sobre os textos, faça comentários, 
perguntas e promova a reflexão, interpretação e o diálogo entre os estudantes.  
 
                                      Fonte: Currículo Básico da Escola Estadual- ES (Guia de Implementação) 

 



Atividade em gruposAtividade em gruposAtividade em gruposAtividade em grupos: : : : Dividir a turma em grupos, distribuir cópias e propor a leitura dos 
seguintes textos: 

                                                                                                                                                                                                                                    Texto 1Texto 1Texto 1Texto 1    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                Texto 2Texto 2Texto 2Texto 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O LIXO é formado por resíduos sólidos não biodegradáveis e que demoram para se decompor. 
Restos de alimentos, folhas e frutas são chamados lixo orgânico. 
 
Existem também, além do lixo domiciliar, o lixo industrial, o de vias públicas e o hospitalar, que 
necessitam de tratamentos especiais, pois oferece perigo à saúde das pessoas. 
 
Devido ao aumento da população das grandes cidades e com o aumento do consumo de produtos, a 
quantidade de lixo também tem aumentado. 
 
O acúmulo de lixo é um dos principais problemas nas grandes cidades. Muitos materiais que vão 
para o lixo não podem ser desperdiçados, podendo ser reaproveitados e reutilizados. 
 
LIXÃO são terrenos baldios onde são depositados toneladas de lixo à céu aberto sem qualquer 
controle. Além de poluir o solo e de atrair insetos e ratos, esse lixo pode se infiltrar no solo e poluir 
os lençóis de água subterrâneos, através de chorume que é um líquido escuro produzido pelo lixo. 
Nem todo o lixo produzido é coletado. Somente parte dele é levado para os aterros e lixões. A 
maior parte fica depositado nas margens dos rios e córregos. 
 
Em muitas cidade o lixo é queimado em fornos de incineração. Para evitar que a fumaça emitida 
pelos fornos polua o ar atmosférico é necessária a utilização de filtros especiais, mas esse processo 
tem um custo mito elevado. 
 
Existe também a usina de compostagem, onde o lixo orgânico é separado e transformado em adubo. 
A melhor contribuição para diminuir a quantidade de lixo acumulada seria desperdiçar menos e 
reciclar mais. 
 
 

 



Texto 2Texto 2Texto 2Texto 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
    
    
    
    

    

 
 
 
                                                                                                                                 Jog Jog Jog Jogue lixo no lixoue lixo no lixoue lixo no lixoue lixo no lixo    
 
 
 
 
 
Jogue o lixo no lixo, pedem as campanhas educativas. Saber que uma pessoa gera em média 
25000 quilos de detritos ao longo da vida assusta qualquer um. Estaria a Terra condenada a 
tornar-se um colossal depósito de refugos? O texto de VEJA abre uma boa perspectiva para 
você examinar, em sala de aula, o impacto ambiental causado pelas formas de disposição do 
lixo. 
 
Prós e contras:Prós e contras:Prós e contras:Prós e contras:    
Lixões, aterros sanitários, incineradores, usinas de compostagem e de reciclagem. Eis alguns 
destinos dos resíduos sólidos que descartamos. Todas essas formas de disposição do lixo 
oferecem prós e contras para o ambiente. 
  
Os lixões, embora de baixo custo, expõem os dejetos a céu aberto. Sua estrutura precária 
permite a disseminação de baratas, ratos, pernilongos e outros animais transmissores de doenças 
como leptospirose, febre tifóide e micoses. Além do mau cheiro, a decomposição de materiais 
orgânicos exsuda um líquido ácido conhecido como chorume, que pode penetrar o solo e 
contaminar lençóis freáticos (veja infográfico).  
 
Os aterros sanitários são instalações mais seguras, pois pressupõem a proteção do subsolo pela 
colocação de uma enorme manta plástica impermeável sobre o terreno onde será posto o lixo. 
Canaletas fazem escorrer o chorume e pequenas chaminés liberam o gás metano, fruto da 
decomposição promovida por bactérias anaeróbicas. Os detritos são dispostos em camadas que 
se alternam com camadas de terra e não ficam em contato com o ar. A manutenção dos aterros 
é cara e há o desperdício de metano e de lixo potencialmente reciclável.  
 
Os incineradores reduzem em mais de 90% o volume do lixo e o calor da queima pode ser 
convertido em energia térmica. No entanto, os modelos antigos emitem gases como dioxinas e 
furanos, comprovadamente cancerígenos. Os ambientalistas recusam o argumento de que são 
confiáveis os filtros instalados nos equipamentos mais modernos.  
 
Usinas de compostagem transformam o resíduo orgânico em adubo. O produto, dependendo 
da composição do lixo, pode ter um alto teor de metais pesados, substâncias tóxicas que 
contaminam o solo e impregnam plantas. Uma vez consumido por animais herbívoros, o 
veneno das plantas pode chegar à nossa mesa.  
 
Usinas de reciclagem processam uma parte do lixo, que vira novas matérias-primas. A solução 
parece adequada porque devolve ao ambiente produtos reutilizáveis. Os investimentos para 
implementar e operar essas usinas é alto. Sua viabilização depende da coleta seletiva, cujo 
sucesso está ligado à educação da população e à vontade política.  
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                            Texto 3Texto 3Texto 3Texto 3    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a leitura, cada grupo deverá relatar para a turma o assunto abordado no texto lido. 

Trabalhar os sinais de pontuação presentes nos textos 1, 2 e 3. 
 
Uso do dicionário para palavras encontradas nos textos 1, 2 e 3 que são  desconhecidas ou 
que não conhece o seu significado.  
 
Anote no quadro as palavras que os alunos selecionaram e explique o significado. 
 
Comparar os itens das tabelas elaboradas a partir da pesquisa realizada com as famílias com os 
textos lidos: 

� Qual o destino dado ao lixo em nossa comunidade? 
� Quais os destinos dados ao lixo que não agridem o meio ambiente? 
� Quais os maiores problemas causados pela não destinação correta do lixo 

        Lixo deixado a céu aberto em 52Lixo deixado a céu aberto em 52Lixo deixado a céu aberto em 52Lixo deixado a céu aberto em 52 municípios do Estado municípios do Estado municípios do Estado municípios do Estado    
 
Enchentes, contaminação de lençóis freáticos, desmoronamentos, doenças infecciosas. 
Problemas diferentes, mas que tem no lixo um ponto em comum. No Espírito Santo o risco é 
maior em 52 municípios (65% do total) onde os resíduos sólidos não seguem a destinação 
adequada. Vão parar em terrenos baldios, lixões, áreas impróprias e sem condições para manter 
o material. 
 
A constatação é do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema), que realizou um diagnóstico da 
situação dos resíduos no Estado entre os anos de 2005 e 2007. 
 
"Nesse diagnóstico, identificamos claramente que os municípios não têm condições de dar 
respostas rapidamente a essa problemática da destinação final do lixo. Há problemas financeiros 
e também de gerenciamento da fiscalização. Muitos eram notificados, autuados pelo Iema, mas 
a ação não surtia efeito", disse a diretora-presidente do Iema, Sueli Tonini. 
 
Atualmente, existem 102 lixões e pontos onde o lixo é depositado inadequadamente por força 
do hábito. Em média, um pessoa adulta produz entre 600g  a 1kg de resíduos por dia. 
"A produção da Grande Vitória representa 65% do lixo do Estado. Esse material, pelo menos, é 
depositado em aterros licenciados em Vila Velha, Cariacica e Aracruz", completou  Sueli. 
 
No estudo do Iema, chegou-se à conclusão de que o poder público não é um bom gestor para a 
situação do lixo. Segundo Tonini, "investimentos foram feitos no passado em algumas áreas, mas 
na manutenção e na operação pelo poder público houve falhas, e os locais acabaram se 
tornando lixões". 
 
O governo do Estado lançou, no início do ano, o projeto "Espírito Santo sem lixão", que prevê a 
criação de quatro Sistemas de Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos Urbanos 
regionais, a serem gerenciados pela iniciativa privada. 
 
A idéia é eliminar os 102 lixões e pontos viciados de lixo no Estado e garantir a destinação 
adequada dos resíduos. Estão previstos investimentos de R$ 50 milhões até 2010 para a 
construção dos espaços. 
 



    

    

Para refletir:Para refletir:Para refletir:Para refletir:    

 

 

 

 

 
 
 
Dividir a classe em equipes para realizar pesquisa de um produto reciclável, como por 
exemplo, papel, vidro ou alumínio.  
    
Decidido o tema que cada grupo irá pesquisar, formule perguntas que possam ser respondidas 
com grandezas matemáticas.  
 
Exemplos:  
 

� Quanto lixo é produzido em média por uma pessoa adulta? 
 

� Quanto desse material é reciclado?  
 

� Quantas latas de alumínio são produzidas no Brasil? E recicladas?  
 
� Um quilo de alumínio corresponde a quantas latas de refrigerante?  
 
� Número de alunos x número de latas por aluno = total de latas por mês. 
 
� Número de latas por mês x meses do ano letivo = total de latas por ano. 

 
� Total de latas por ano ÷ 75 latas (equivalente a 1 quilo de alumínio) = quilos de latas 

por ano. 
Quilos por ano x R$ 1,50 (preço do quilo de lata) = quantia arrecadada. 

 
 Estimule a turma a registrar processos e resultados por escrito.  
 
 Reflita como os números obtidos podem ser apresentados de forma simples ao grupo.  
 
 Incentivar a turma para pesquisar diversos tipos de gráficos e tabelas. 
    
    
Atividade no Laboratório de InformátiAtividade no Laboratório de InformátiAtividade no Laboratório de InformátiAtividade no Laboratório de Informáticacacaca    
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O ensino da Matemática deve garantir o desenvolvimento de capacidades como: observação, 
estabelecimento de relações, comunicação (diferentes linguagens), argumentação e validação de 
processos e o estímulo às formas de raciocínio como intuição, indução, dedução, analogia, 
estimativa. O ensino aprendizagem de Matemática tem como ponto de partida a resolução de 
problemas.  

                                                                                        Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais 



Dividir a turma em duplas e propor a seguinte atividade: 
 

� Qual é o tempo de decomposição no meio ambiente do material pesquisado de casa?  
 
� O que pode ser reaproveitado?  

 
� Como os materiais podem ser reaproveitados? 

 

Atividade coletivaAtividade coletivaAtividade coletivaAtividade coletiva    

Baseado nas pesquisas realizadas no Laboratório de Informática, realizar 
junto com a turma, uma síntese dos dados levantados. 

Elaborar um cartaz para apresentação, discussão e exposição no mural da 
escola. 

 

Embalagem/ProdutoEmbalagem/ProdutoEmbalagem/ProdutoEmbalagem/Produto    Tempo de decomposiçãoTempo de decomposiçãoTempo de decomposiçãoTempo de decomposição    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 
Reúna os alunos em círculo. 
  

Entregue cópias do quadro abaixo para reflexão dos desequilíbrios provocados pelo homem 
na natureza e suas conseqüências. 
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Produção de textoProdução de textoProdução de textoProdução de texto    

 
Entregue folhas para os alunos escreverem suas opiniões sobre o que foi discutido sobre o 
quadro acima. 
 
Socialização dos textos 
 
Após a leitura dos textos, pode-se elaborar um texto coletivo, confeccionando um cartaz que 
deve ser exposto junto com os outros trabalhos sobre o tema. 
 
  
 
 



SequêSequêSequêSequência Didática IVncia Didática IVncia Didática IVncia Didática IV4444    

    

Competências:Competências:Competências:Competências:    

• Ampliar a competência comunicativa do aluno. 
• Utilizar diferentes linguagens e diferentes tipologias textuais. 
• Aproveitar os conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de 

intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos, considerando sua 
diversidade sociocultural. 

    

Habilidades:Habilidades:Habilidades:Habilidades:    

• Reconhecer a diversidade de gêneros textuais, que circulam na sociedade. 
• Comparar diferentes gêneros textuais, apontando suas características. 
• Usar adequadamente a linguagem oral em seu cotidiano. 
• Conhecer a biodiversidade de sua cidade e seu estado para aprender a preservá-la. 

 
    

Conteúdos:Conteúdos:Conteúdos:Conteúdos:    

• Textos de gêneros diversos. 
• Leitura e interpretação de texto. 
• Produção de texto individual e coletiva, operando com os conhecimentos sobre a 

língua. 
• Textos extraverbais (música, fotografia, pintura, escultura e outros). 
• Exercícios práticos de situação de uso da língua os quais demonstrem uma postura 

cidadã crítica e reflexiva. 
    

Pontos de contato:Pontos de contato:Pontos de contato:Pontos de contato:    Geografia, Ciências e Arte. 

Tempo de duração:Tempo de duração:Tempo de duração:Tempo de duração:    7 aulas 

Para refletiPara refletiPara refletiPara refletir:r:r:r:    

 

 

 

 

                                                           

4 Regional Vila Velha – Professoras: Edileni Costa Santana, Sania Bernadete Perini de Souza e Josiane 
Maria Pracalossi Zocatelli 

Quando se pretende que o aluno construa conhecimento, a questão não á apenas qual informação 
deve ser oferecida, mas, principalmente, que tipo de tratamento dever ser dado a informação que se 
oferece. A questão é então de natureza didática. Nesse sentido, a intervenção pedagógica do 
professor tem valor decisivo no processo de aprendizagem e, por isso, é preciso avaliar 
sistematicamente se ela está adequada, se está contribuindo para as aprendizagens que se espera 
alcançar. 



 

 
Forme equipes de quatro a cinco alunos e distribua a cada uma delas uma cartolina onde 
terão que desenhar ou escrever o que sabem a respeito do tema Aquecimento global.  
 
Estipular um tempo para que realizem o levantamento do conhecimento prévio. É preciso 
definir o que os estudantes já sabem e o que precisam saber. 
  
Em seguida abrir as descobertas dentro do grupo classe. Esse momento  de discussão  permite 
que os alunos partilhem seus conhecimentos entre si e com o professor, gerando mudanças de 
atitude em relação ao tema.  
 
 

Leitura da reportagem O planeta tem pressa, Revista Veja, maio de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

Discussão baseada no texto sobre aquecimento global e suas conseqüências. 

 

Atividade em grupoAtividade em grupoAtividade em grupoAtividade em grupo    
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O planeta tem pressaO planeta tem pressaO planeta tem pressaO planeta tem pressa    
 
Até mesmo os mais incrédulos já concordam: a temperatura da Terra está subindo e a maior 
parte do problema é provocada por ações do homem, como a queima de combustíveis fósseis. 
Ainda persistem divergências acerca do tamanho do impacto sobre a vida humana. O conjunto 
demonstra que é preciso agir agora. 
    
O acúmulo de gases começou com o advento da Revolução Industrial, no século XVIII. O 
aquecimento é diretamente proporcional à atividade industrial. Portanto, quanto mais intensa ela 
for, mais dióxido de carbono (CO2), metano e óxido nitroso (N2O) serão lançados na 
atmosfera. Os problemas começaram a se manifestar agora porque esses gases tendem a se 
acumular. 
 
A mais grave conseqüência para o Brasil seria a mudança de vegetação em metade da Amazônia, 
que se tornaria uma espécie de savana ou cerrado, já a partir de 2050. Isso porque a temperatura 
na região subiria pelo menos 3 graus. Com a temperatura média do país, que hoje é de 25 graus, 
passando aos 29 graus, milhares de famílias teriam de deixar o sertão nordestino em busca de 
regiões de clima mais ameno. O nível do mar também subiria nas cidades litorâneas, como 
Recife e Rio de Janeiro. 
 
As chuvas seriam muito mais intensas, e isso afetaria todas as regiões. Espera-se que haja um 
maior número de noites quentes e ondas de calor, mas também invernos mais rigorosos. A 
temperatura variaria em extremos. Se for mantido o atual ritmo de emissões – e levando-se em 
conta as projeções de crescimento econômico, populacional etc. –, haverá elevação do nível do 
mar, redução de florestas, enchentes nas regiões mais úmidas, secas mais severas nas regiões de 
clima árido e semi-árido. 
 



Promover fontes de pesquisa (sites, revistas, livros, reportagens...) para que cada grupo possa 
aprofundar e se atualizar frente aos problemas ambientais.  
 
Propor que os estudantes coletem, selecionem e organizem os dados obtidos na pesquisa.  
 

 

    

Atividade de casaAtividade de casaAtividade de casaAtividade de casa    

 

Pesquisar, junto com a família, reportagens sobre o tema estudado em sala de aula. 

Trazer recortes de gravuras que mostrem impactos ambientais causados pela ação humana. 

 

 

 

 

Roda de conversaRoda de conversaRoda de conversaRoda de conversa    

 

Questionar: 
� Encontraram com facilidade o material da pesquisa? 
� Tiveram apoio da família? 
� Quais os conhecimentos adquiridos com a pesquisa? 

Socializar as pesquisas e as gravuras trazidas pelas estudantes. 

Produção de textoProdução de textoProdução de textoProdução de texto    

Dividir a turma em duplas e propor uma produção de texto baseado nas pesquisas, discussões 
e leitura da reportagem O planeta tem pressa. 

Ilustrar a produção de texto com as gravuras que os estudantes trouxeram de casa. 

Propor a leitura do texto elaborado para a turma (solicitar que 5 duplas façam a apresentação). 

    

Produção de texto coletivoProdução de texto coletivoProdução de texto coletivoProdução de texto coletivo    

Elaborar um texto coletivo sobre o tema a partir das produções das duplas. Confeccionar um 
cartaz com o texto coletivo e ilustrações dos estudantes para montagem do mural da escola. 
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Apresentar o cordel    ““““A terra está esquentando e a culpa é do homem” de Walter Medeiros. 
 

Aprofundamento sobre o gênero textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de InformáticaAtividade no Laboratório de Informática    
    
Dividir a turma em duplas e propor: 

� Pesquisa sobre o que é Literatura de Cordel. 
� Pesquisa de alguns títulos de literatura de cordel. 

 

Socializar as pesquisas realizadas no Laboratório de Informática. 

 

Leitura do poema de Cordel de Walter Medeiros. 
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Literatura de cordelLiteratura de cordelLiteratura de cordelLiteratura de cordel é um tipo de poesia popular, originalmente oral, e depois impressa em 
folhetos rústicos ou outra qualidade de papel, expostos para venda pendurados em cordas ou 
cordéis, o que deu origem ao nome que vem lá de Portugal, que tinha a tradição de pendurar 
folhetos em barbantes.  

No Nordeste do Brasil, herdamos o nome (embora o povo chame esta manifestação de folheto), 
mas a tradição do barbante não perpetuou. Ou seja, o folheto brasileiro poderia ou não estar 
exposto em barbantes.  

São escritos em forma rimada e alguns poemas são ilustrados com xilogravuras, o mesmo estilo 
de gravura usado nas capas. As estrofes mais comuns são as de dez, oito ou seis versos. Os 
autores, ou cordelistas, recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de 
viola, como também fazem leituras ou declamações muito empolgadas e animadas para 
conquistar os possíveis compradores. 

                                                                     

                                                                      

 

                                                                         

                   
 

Ilustração em estilo da xilogravura usada nos cordéis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
   
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           A terra está esquentando e a culpa é do homem                           A terra está esquentando e a culpa é do homem                           A terra está esquentando e a culpa é do homem                           A terra está esquentando e a culpa é do homem    
 

Falam em mais um porém 
Sobre as camadas polares 
Que perderão seus lugares 
Pois esquentarão também; 
Derreterão sob olhares 
Dos filhos que aqui deixares 
E a quem queres muito bem. 
 
Vai ter coisa até nos mares 
Que já têm seus perímetros 
Cinquenta e oito centímetros 
Já te mandam calculares 
Usarão até multímetros 
Pois a tensão dos voltímetros 
Será medida nos ares. 
   
Mais de dois mil cientistas 
Assinam o relatório 
Não é um dado simplório 
É de encher as revistas 
Apesar do falatório 
De um ianque inglório 
Prá quem tudo é terrorista. 
   
Nada ali é irrisório 
Pois as secas e tufões 
Terão mais situações 
Sem nada de ilusório; 
Diversas populações 
Terão suas aflições 
Afetando até cartório. 
   
O aquecimento global 
Não é nada por engano 
É culpa do ser humano 
Que destruiu manguezal; 
Desse jeito, ano a ano 
Algo pior que profano 

  Fez assim o maior mal 

Já faz quase doze anos 
Que se falou em Kyoto 
Não era coisa de boto 
Mas sobre erros humanos 
Gases, fumaça, esgoto, 
Não é coisa de garoto 
Mas faltam americanos. 
   
O tal do efeito estufa 
Cujo estrago já se viu 
Teve ilha que sumiu 
Onde tambor não mais rufa; 
Geleira também caiu 
E muita gente sentiu 
Quem escapou disse “ufa!”. 

 

Muita coisa nesta vida 
Já conseguiu me chocar 
Me fez rir e fez chorar 
E continuei na lida; 
Mas agora vou narrar 
O pior fato que há 
Na nossa terra querida. 
 
Não é de se apavorar 
Mas é bem preocupante 
Pois um problema gigante 
Acabam de anunciar; 
É dose prá elefante 
Pois deu no alto-falante 
Que a terra vai esquentar. 
 
Não se trata de rompante 
Pois quem disse foi a ONU 
Nem se deve perder sono 
Ou ver algo delirante; 
Se a terra não tem dono, 
Dióxido de carbono 
É pior que meliante. 
 
Falam também no metano 
E no óxido nitroso 
Um efeito horroroso 
Para o habitat humano; 
O calor calamitoso 
Que já é muito danoso 
Aumenta a cada ano. 
 
Não é conto de trancoso 
Mas é de bem e de mal 
Catástrofe ambiental 
É bom ficar bem cioso; 
Rádio, tv e jornal 
Divulgaram tudo igual 
Sem ter mais vez prá dengoso. 
 
E olhe que é parcial 
Essa conclusão enfática 
Sobre mudança climática 
Deveras fenomenal; 
Parece coisa galática 
Mas tem uma matemática 
Ruim prá planta e animal. 
 
Explicando a problemática 
Dizem que em dois mil e cem 
Ninguém viverá tão bem 
Já dá prá pensar na prática; 
Esse tempo que se tem 
Terá quatro graus além 
Numa era sorumbática. 
   

 



   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reflexão e ilustração do poema. 

 

 

 

Produção de textoProdução de textoProdução de textoProdução de texto em grupo em grupo em grupo em grupo    
 
Criar um poema de Cordel que alerte sobre as questões ambientais abordadas. 

 

AtividadeAtividadeAtividadeAtividade integrada à disciplina de Arte integrada à disciplina de Arte integrada à disciplina de Arte integrada à disciplina de Arte    

Produzir a capa do poema de cordel elaborado pelos estudantes na técnica de xilogravura. 

 

 

Não é qualquer impressão 
Capaz de gerar enganos 
Pesquisaram em mil anos 
Região por região 
Então daqui a cem anos 
Caso sejam mais insanos 
Não sei como será não. 
   
A ONU tem grande plano 
Para enfrentar o problema 
Estuda um grande esquema 
Até o fim deste ano 
Uma coisa prá cinema 
Que pode levar o lema 
De salvar o ser humano. 
 
Pensando nesse sistema 
Vamos raciocinar 
Como essa terra será 
Na praia de Ipanema 
Quarenta graus ao luar 
Mais quatro graus aumentar 
Aí vai ser um problema. 
   
Acho que vou terminar 
Deixo a bola com você 
Para não enlouquecer 
Vou parar de matutar; 
Para quem conseguiu ler 
Quero apenas dizer 
Que só quem viver verá. 
   

O relatório saiu 
Algo precisa mudar 
Para da terra cuidar 
Começar pelo Brasil 
Bastava não desmatar 
Para muito ajudar 
Já seria nota mil. 
   
Quando quiser viajar 
Evite ir de avião 
Pois em qualquer estação 
Ele vai gás espalhar; 
Andar de carro, então, 
Se não tiver solução, 
Motor sempre revisar. 
 
Dessa forma, cidadão, 
A mudança começou 
Nosso clima esquentou 
Temos um novo padrão 
Tempestades de horror 
Muita gente já pegou 
E pode ter mais, então. 
   
A ciência observou 
Que essa variação 
Teve a participação 
Do homem que relegou 
Por causa de ambição 
Destrói da terra o pulmão 
Que Deus um dia criou. 

 

4444ª aulaª aulaª aulaª aula    



Exposição dos poemas produzidos pelos estudantes no varal imitando Cordel. 
   

Selecionar, com os alunos, um poema de Cordel elaborado pela turma e transformá-lo em rap. 

 

 

 

Apresentação de cartaz com o poema “Aquecimento Global (Dia da natureza)”, de Maria 
Alice Ferreira da Silva, que mostra como o assunto é anunciado e denunciado  em versos. 
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                                                     Aquecimento GlobalAquecimento GlobalAquecimento GlobalAquecimento Global    

 Promovendo o reflorestamento 
Contribui-se para amenizar 
O efeito-estufa na Terra 
Que tanto pode nos prejudicar. 
 
O degelo nas calotas polares 
Já é uma evidência 
Se você ouve os noticiários 
Veja bem as conseqüências. 
 
Se o nível do mar subir 
E muitas ilhas ficarem submersas, 
Muitas áreas ficarão sem água doce 
E quem sobreviverá nessa? 
 
Não nos apressemos 
Para a destruição 
A Terra também sente 
Esse mal no coração. 
 
Você que é humano 
E gosta de viver 
Preserve esse planeta 
Para poder crescer. 

 

O planeta Terra 
É lindo e é legal                                                                       
Mas temos um problema                                                       
O aquecimento global. 
 
Se o planeta esquenta 
Prejudica a criação 
A natureza tão bela 
Em forma de canção. 
 
A vida humana 
E o ecossistema 
São prejudicados 
Por causa desse dilema. 
 
Não podemos esquecer 
Que é preciso diminuir 
A queima de combustíveis fósseis 
E a emissão de gás carbônico reduzir. 
 
Muitos países, então, 
Devem proteger suas florestas 
Evitando as queimadas 
Enquanto esse tempo nos resta. 

 



Leitura, reflexão e discussão. 

Leitura do poema em forma de jogral. 

Estabelecer um paralelo entre o poema de cordel ““““A terra está esquentando e a culpa é do 
homem” de Walter Medeiros e o poema “Aquecimento Global”, de Maria Alice Ferreira da 
Silva: 

� Quais as semelhanças e diferenças entre os poemas quanto ao tema estudado? 
� Quais as características em relação à estrutura dos textos? 
� Em nossa comunidade, observamos os problemas abordados nos textos? 

 
 
Entrevista com técnico da EMCAPER ou IDAF sobre o tema estudado em relação à 
comunidade local. 
 
Elaborar as perguntas com os estudantes para o dia da entrevista. 
 
Junto com a turma elaborar o convite a ser enviado ao profissional que será entrevistado.  
 
 
 
 
 
 

 

Roda de conversaRoda de conversaRoda de conversaRoda de conversa    

 

 

Preparar a turma para a realização da entrevista: 

� Distribuir as perguntas entre os alunos. 
� Selecionar um estudante para registrar as respostas. 
� Indicar um estudante para realizar o agradecimento em nome da turma. 

 

    

Produção de teProdução de teProdução de teProdução de texto coletivoxto coletivoxto coletivoxto coletivo    

Elaborar um texto coletivo e confeccionar um cartaz a partir da contribuição individual dos 
estudantes e os registros da entrevista, com o tema: “Esta é a terra que eu quero, porém preciso 
fazer a minha parte”. 
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Atividade individualAtividade individualAtividade individualAtividade individual    
 
Leitura Imagética: criar slogans com outras leituras sugeridas pela imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação dos slogans e exposição dos trabalhos na escola. 
 

    
Atividade integrada à disciplina de ArteAtividade integrada à disciplina de ArteAtividade integrada à disciplina de ArteAtividade integrada à disciplina de Arte    
 
Confecção de maquete mostrando os desequilíbrios ambientais da comunidade em que vive. 
 

 

Para refletir:Para refletir:Para refletir:Para refletir:    

    

 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7ª7ª7ª7ª aula aula aula aula    

 

O trabalho com a leitura tem como finalidade a formação de leitores competentes e, 
consequentemente, a formação de escritores, pois a possibilidade de produzir textos eficazes tem 
sua origem na prática de leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte de referências 
modelizadoras. A leitura, por outro lado, nos fornece a matéria-prima para a escrita: o que 
escrever. Por outro lado, contribui para a constituição de modelos: como escrever. 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do 
texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o 
que sabe sobre a língua: características do gênero, do portador, do sistema de escrita e etc. 



Sequência DidáticaVSequência DidáticaVSequência DidáticaVSequência DidáticaV5555    
    
    
CompetênciasCompetênciasCompetênciasCompetências    
    

• Ampliar a competência comunicativa do aluno. 
• Utilizar diferentes linguagens e diferentes tipologias textuais. 
• Interatuar com dados, argumentos, fatos e informações contidas em diferentes textos. 

    
    
HabilidadesHabilidadesHabilidadesHabilidades    
    

• Usar adequadamente a linguagem oral em seu cotidiano. 
• Reconhecer a diversidade de gêneros textuais que circulam na sociedade. 
• Distinguir os diferentes gêneros textuais, utilizando-os de acordo com o contexto social. 
• Conhecer a biodiversidade de sua cidade e seu estado para aprender a preservá-la. 

 
    
ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    
    

• Textos de gêneros diversos. 
• Textos extraverbais (fotografia, música, pintura, escultura e outros). 
• Observação e uso da língua oral em situações sociais de comunicação. 
• Produção de textos de diferentes tipologias, operando com os conhecimentos sobre a 

língua. 
• Aplicação do conhecimento gramatical em situações de comunicação oral e escrita. 
• Sinais de pontuação – em situações de leitura, produções de textos orais e escritos, de 

forma significativa e contextualizada. 
 
    
Pontos de contato:Pontos de contato:Pontos de contato:Pontos de contato:    Geografia, Ciências e Arte 
    
    
Tempo de duração:Tempo de duração:Tempo de duração:Tempo de duração:    6 aulas 
    
 
Para refletir:Para refletir:Para refletir:Para refletir:    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

5 Regional Linhares – Professores: Abda Magnago de Matos e Maria dos Anjos Mendes Farias 
 

O trabalho de reflexão sobre a língua é importante por possibilitar a discussão sobre diferentes 
sentidos atribuídos aos textos e sobre os elementos discursivos que validam ou não essas atribuições. 
Propicia ainda a construção de um repertório de recursos lingüísticos a ser utilizado na produção de 
textos. 



 
 
 
 
Explorar as imagens: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� O que aparece nas imagens? Qual a relação entre elas? 
� Vocês conhecem esses insetos? 
� Quais são os riscos que esses insetos nos causam? 
� Como podemos nos prevenir? 
� Conte para seus colegas o que você sabe sobre a dengue. 

 
 
Em seguida, questione-os sobre qual é o agente causador desta doença.  
 
Aproveite para expor à classe mais informações sobre a dengue. Explique à turma que o 
mosquito da dengue, como é popularmente conhecido, carrega dentro de si o real agente 
causador. Dizemos, portanto, que o mosquito é o vetor da doença.  
 
Pergunte aos alunos se eles conhecem outras doenças transmitidas por picadas de insetos. 
Muitas são as respostas possíveis – malária, leishmaniose, mal de Chagas, entre outros.  
 
Diga que, em todos esses casos, há um agente causador que reside no interior do inseto vetor. 
Esse agente é transmitido ao ser humano no momento da picada. Afinal, qual é o agente 
causador da dengue? Trata-se de um vírus (Flavivirus) que, ao infectar o ser humano, pode 
causar uma série de sintomas: febre, dores musculares e dores nas juntas.  
 
 

1ª1ª1ª1ª aula aula aula aula    

 

 

 
 

   



Apresentação do texto “Dengue, o mosquito” retirado do site WWW.combatedengue.com.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicite que leiam o texto, individual e silenciosamente. 
 

Dengue Dengue Dengue Dengue –––– o mosquito o mosquito o mosquito o mosquito    

 A dengue no Brasil é transmitida por uma espécie de mosquito, o Aedes aegypti, que pica tanto 
durante o dia como à noite. O vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em 
recipientes onde se acumula água: vasos de plantas, pneus velhos, cisternas, etc.       
    
COMO ELE SE COMPORTA? COMO ATACA?COMO ELE SE COMPORTA? COMO ATACA?COMO ELE SE COMPORTA? COMO ATACA?COMO ELE SE COMPORTA? COMO ATACA?  
 
O Aedes aegypti mede menos  de um  centímetro,  tem cor  café ou  preta e listras brancas no 
corpo e nas pernas. O mosquito costuma picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas da 
tarde, evitando o sol forte, mas, mesmo  nas horas quentes,  pode atacar  à sombra,  dentro ou fora 
de casa.  
 
O Aedes  aegypti se c aracteriza  por ser  um  inseto de c omportamento  estritamente urbano, 
sendo raro encontrar amostras de seus ovos ou larvas em reservatórios de água nas matas.  Em 
média, o mosquito vive em torno de 30 dias e a fêmea chega a colocar entre 150 e 200 ovos de 
cada vez. Uma vez com o vírus da dengue, a  fêmea  orna-se vetor  permanente da  doença. 
 
Os ovos não são postos na água, e sim milímetros acima de sua superfície, em  recipientes  tais 
como latas e  garrafas  vazias,  pneus,  calhas,  caixas  d'água  descobertas,  pratos d e  vasos  de 
plantas ou qualquer outro que possa armazenar água de chuva. Quando chove, o nível da água 
sobe, entra em contato  com os ovos  que  eclodem em pouco  mais  de  30 minutos.  Em  um 
período  que  varia  entre  cinco  e sete dias,  a  larva  passa  por quatro fases até dar origem ao 
mosquito adulto. 
    
QUAL O AMBIENTE IDEAL?QUAL O AMBIENTE IDEAL?QUAL O AMBIENTE IDEAL?QUAL O AMBIENTE IDEAL?  
 
As fêmeas e os machos  (que  geralmente  acompanham as fêmeas) ficam dentro das casas. A 
temperatura  mais favorável  para o desenvolvimento da  larva  é  entre  25 a 30ºC.  Abaixo e 
acima destas temperaturas o Aedes aegypti diminui sua atividade. Acima de 42ºC e abaixo de 5ºC 
ele morre.  
 
MITOS E ERROS SOBRE O MOSQUITO DA DENGUEMITOS E ERROS SOBRE O MOSQUITO DA DENGUEMITOS E ERROS SOBRE O MOSQUITO DA DENGUEMITOS E ERROS SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE    
 

QUALQUER PICADA DO MOSQUITO TRANSMITE O VÍRUS DA DOENÇA QUALQUER PICADA DO MOSQUITO TRANSMITE O VÍRUS DA DOENÇA QUALQUER PICADA DO MOSQUITO TRANSMITE O VÍRUS DA DOENÇA QUALQUER PICADA DO MOSQUITO TRANSMITE O VÍRUS DA DOENÇA ----    
MENTIRA!MENTIRA!MENTIRA!MENTIRA! 
 
Primeiramente é necessário que o mosquito esteja contaminado. Além disso, cerca de metade das 
pessoas  picadas  não  desenvolvem  a doença. Entre  20 e  50%  vão  desenvolver  formas 
subclínicas da doença. Ou seja, sem apresentar sintomas. Mesmo assim, é importante em caso de 
dúvida ou qualquer suspeita procurar o posto de saúde mais próximo. 
 
AS LARVAS DO MOSQUITO SÓ SE DESENVOLVEM EM ÁGUA LIMPA AS LARVAS DO MOSQUITO SÓ SE DESENVOLVEM EM ÁGUA LIMPA AS LARVAS DO MOSQUITO SÓ SE DESENVOLVEM EM ÁGUA LIMPA AS LARVAS DO MOSQUITO SÓ SE DESENVOLVEM EM ÁGUA LIMPA ---- MENTIRA! MENTIRA! MENTIRA! MENTIRA! 
 
Embora as fêmeas do Aedes aegypti tenham preferência por depositar os ovos em recipientes com 
água limpa, elas também podem colocá-los em criadouros com água suja e parada. Então para 
combater a dengue, o importante é acabar com qualquer reservatório de água parada, seja limpa 
ou suja.  



Discussão sobre o texto:    
 

� Converse com os alunos sobre o título e o portador do texto: que hipóteses constroem 
a partir deles? 

� Quais informações relevantes contêm o texto?    
    

    
Explique que na aula de hoje eles vão trabalhar com os sinais de pontuaçãosinais de pontuaçãosinais de pontuaçãosinais de pontuação. 
 
Pergunte que sinais conhecem, para que servem. A aula objetiva mostrar a importância deles 
na construção de sentidos do texto. 
    
    
1) Vamos reler o primeiro parágrafo:  
 
“A dengue no Brasil é transmitida por uma espécie de mosquito, o Aedes aegypti, que pica tanto 
durante o dia como à noite. O vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em 
recipientes onde se acumula água: vasos de plantas, pneus velhos, cisternas, etc.”         
    
    
Você percebeu que, quando queremos fazer uma enumeraçãoenumeraçãoenumeraçãoenumeração    (falar os nomes um por um), 
usamos os dois pontos (:) e, depois, separamos as palavras que aparecem por vírgulas? 
 
Fale da necessidade desse sinal para indicar que as palavras que vêm a seguir 
esclarecem/estendem o significado da anterior, podendo conferir importância ao que será 
dito. Você pode mostrar, escrevendo na lousa, as diferenças de sentido entre um enunciado 
que traz esse sinal e outro que não, perguntando em que situações eles usariam um ou outro. 
    
Você se lembra de outra situação em que aparecem os dois pontos? Escreva essa situação. 
    

    
2) Na atividade anterior percebemos que os sinais de pontuação nos auxiliam na compreensão 
do texto.  
 
Vamos reler alguns enunciados do texto “Dengue, o mosquito”: 
 
COMO ELE SE COMPORTA? COMO ATACA?        
    
QUALQUER PICADA DO MOSQUITO TRANSMITE O VÍRUS DA DOENÇA - 
MENTIRA!    
    
A temperatura mais favorável para o desenvolvimento da larva é entre 25 a 30ºC.   
 
Refletir com os estudantes:Refletir com os estudantes:Refletir com os estudantes:Refletir com os estudantes:    

� Quais os sinais de pontuação estão presentes nos enunciados? 
� Em quais situações devemos empregar estes sinais de pontuação? 
� O emprego de um sinal (!) no lugar de outro (?) acarreta mudança de sentido? 

 
    
    
    



Produção de textoProdução de textoProdução de textoProdução de texto    
 
Você vai fazer uma atividade na qual precisará pensar sobre que sinais deve usar para que o 
texto tenha o sentido desejado.    
    
Imagine que você vai escrever a uma pessoa de sua família contando às descobertas que fez a 
respeito da dengue.  
 
Procure usar os sinais de pontuação não somente para dividir as frases, mas para sugerir, 
apontar e destacar sentidos desejados por você.    
    
Professor:Professor:Professor:Professor: enquanto os estudantes estiverem fazendo a atividade, circule pela classe, veja se há 
dificuldades.  
 
Após a escrita do texto peça que cada estudante combine com um colega a leitura do texto 
que escreveu. Faça um pequeno ensaio para que a leitura expresse os sentidos que pretende 
traduzir. 

 
Quando todos tiverem terminado a tarefa, convide dois ou três alunos para lerem o que 
escreveram. Peça a esses alunos para transcreverem o texto no quadro. Solicite, mais uma vez, 
que leiam o texto. 
 
Depois, pergunte à classe se eles concordam com os sinais de pontuação que foram usados. 
Se acharem que devem ser feitas modificações, pergunte quais e peça para que façam.É 
importante que discutam, coletivamente, os sinais de pontuação escolhidos por eles e a 
justificativa para a escolha.    
    
    
Atividade em grupoAtividade em grupoAtividade em grupoAtividade em grupo    
 
Faça um levantamento da existência de possíveis focos de reprodução do Aedes aegypti na 
escola ou na comunidade. A lista deve incluir aquários destampados e sem peixes, balanços 
feitos com pneus, baldes, bromélias, caixas d’água destampadas, calhas entupidas, cercas de 
bambu, entulhos, lixões, filtros de água e moringas destampadas, plantas mergulhadas em 
água, lajes entupidas, lonas de piscina, muros com cacos de vidro, goteiras, bebedouros de 
aves e outros animais, piscinas sem água tratada, pneus, pratinhos de vasos, ralos, troncos ocos 
e vasos sanitários fora de uso. 
 
Peça ao grupo para anotar o levantamento realizado e promova uma discussão na sala de aula 
sobre o resultado do trabalho. 

 
 
Atividade de casaAtividade de casaAtividade de casaAtividade de casa    
 
 
 

Coleta e análise de informações:  
 
Solicitar aos alunos que leiam jornais e/ou revistas com notícias sobre a dengue, trazendo, 
depois, esse material para a escola.  

 



 
 
 

 
 
Roda de conversaRoda de conversaRoda de conversaRoda de conversa    
 
 
 

 
Os alunos explicarão para seus colegas o conteúdo das reportagens escolhidas. 
 
Enquanto os alunos se manifestam, o professor deve registrar no quadro as informações mais 
importantes, salientando os conceitos de "vírus" e "hospedeiro intermediário", além de anotar 
os sintomas, as formas de tratamento, etc.  
 
Verificar com os alunos quais as condições ambientais que permitem a existência da doença e 
sua propagação. 
 
Perguntar qual a principal maneira de evitar a dengue. 
 
 
Produção de textoProdução de textoProdução de textoProdução de texto    

 

Peça que os alunos exponham as sugestões pensadas com base na leitura das reportagens.  
 
Incentive-os a planejar o texto que irão escrever.  
 
Inicie a produção no quadro coletivamente; pergunte como poderiam começar, que 
informação gostariam de colocar primeiro. 
 
Você pode dar algumas sugestões e perguntar o que eles acham; se todos trazem as 
informações necessárias; se não, que informações faltam e como se poderia acrescentá-las. 
 
 
Propor a produção de texto em duplas. 
 
 
Após a produção de texto realizada, incentive os alunos a lerem as produções dos colegas; 
verifique como cada um lê o texto do outro e o tipo de comentário que faz. Esses comentários 
devem auxiliá-los no momento em que for trabalhar a revisão dos textos. 
 
Incentive os estudantes a ouvirem os comentários dos colegas sobre o que escreveu e oriente 
que dêem opinião a respeito do que os colegas escreveram. 
 
Com base nos comentários, proponha a revisão dos textos. 
 
Depois peça que ilustrem o texto e escreveram uma legenda para a ilustração. 
 

 

2ª2ª2ª2ª aula aula aula aula    



 
 
Atividade de casaAtividade de casaAtividade de casaAtividade de casa    

 

Ler para a família a produção de texto realizada em sala de aula. 

 

 

 

 

Roda de conversaRoda de conversaRoda de conversaRoda de conversa    

 

Questionar com os estudantes: 

� Como aconteceu a leitura da produção de texto com a família? 
� Quais os comentários feitos pelos familiares? 
� Quais as impressões da família a respeito do texto? 

 

 

Pesquisa de campoPesquisa de campoPesquisa de campoPesquisa de campo    

Propor aos estudantes uma visita ao Posto de Saúde para levantamento dos dados da doença 
no município. 

Formação de grupos para pesquisar sobre o número de pessoas contaminadas pelo inseto. 
 
Elaborar, coletivamente, os questionamentos que serão feitos no momento da pesquisa. 

 

Levantamento de dados:Levantamento de dados:Levantamento de dados:Levantamento de dados:    

    

Quanto ao sexoQuanto ao sexoQuanto ao sexoQuanto ao sexo    

    

Número de pessoas infectadasNúmero de pessoas infectadasNúmero de pessoas infectadasNúmero de pessoas infectadas    

Masculino   

Feminino  

    

    

3ª3ª3ª3ª a a a aulaulaulaula    



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
Com base nas informações, construa coletivamente, gráfico de colunas representando 
quantidades de pessoas que foram atingidas pelo mosquito da dengue em ordem crescente. 

 

Atividade em duplaAtividade em duplaAtividade em duplaAtividade em dupla    

Solicite que cada dupla, com base nas informações, construam outros tipos de gráficos: 
� Setores 
� Linhas 
� Pizza 

 
Apresentação pelas duplas dos gráficos elaborados. Após a apresentação, fazer uma análise dos 
tipos de gráficos: qual representa melhor os dados? Qual o gráfico de melhor compreensão? 
Qual apresenta dificuldade de interpretação? 
 
 
 
  

 
Atividade no Laboratório de informática e ou BibliotecaAtividade no Laboratório de informática e ou BibliotecaAtividade no Laboratório de informática e ou BibliotecaAtividade no Laboratório de informática e ou Biblioteca    
 
Pesquisar como está à situação da doença no município, na região sudeste e no país;  
 

 
 
Roda de conversaRoda de conversaRoda de conversaRoda de conversa    
 
 

 
Apresentação das pesquisas. Identificar no mapa os resultados da pesquisa com os dados 
apurados. 

    
Faixa etáriaFaixa etáriaFaixa etáriaFaixa etária    

    
            Número de pessoas infectadasNúmero de pessoas infectadasNúmero de pessoas infectadasNúmero de pessoas infectadas    

1 a 4 anos  

5 a 9 anos  

10 a 14 anos  

15 a 19 anos  

20 a 29 anos  

30 a 39 anos  

40 a 49 anos  

50 a 59 anos  

60 a 69 anos  

70 a 79 anos  

Acima de 80 anos  

4ª4ª4ª4ª aula aula aula aula    



 
Atividade coletivaAtividade coletivaAtividade coletivaAtividade coletiva    
 
Apresentar o Rap “Combata a dengue”, Projeto Cultural Siri na Lata, autoria Riva Decibéis. 
Endereço eletrônico http://www.combatedengue.com.br 
 
Leitura e discussão da letra do Rap. Cantar com os estudantes. 
 
Propor uma composição, coletivamente, de um  Rap sobre o tema estudado.. 

 
 

 

    Atividade integrada à disciplina de arteAtividade integrada à disciplina de arteAtividade integrada à disciplina de arteAtividade integrada à disciplina de arte    

Confecção de maquetes com reprodução de situações favoráveis a proliferação do mosquito 
transmissor da dengue, bem como formas de prevenção e combate a doença. 

 

Produção de textoProdução de textoProdução de textoProdução de texto    
    
    
Elaboração de panfletos com informações sobre a dengue e as formas de prevenção da 
doença. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apresentação das maquetes às famílias e as outras turmas da escola e distribuição dos 
panfletos informativos e conscientização da comunidade escolar; 

    

5ª5ª5ª5ª aula aula aula aula    

6ª6ª6ª6ª aula aula aula aula    

 



Sequência Didática Sequência Didática Sequência Didática Sequência Didática VIVIVIVI6666    

    

CompetênciasCompetênciasCompetênciasCompetências    

• Ampliar a competência comunicativa do aluno. 
• Utilizar diferentes linguagens e diferentes tipologias textuais. 
• Conviver, crítica e ludicamente, com situações de produção de textos, atualizado em 

diferentes suportes e sistemas de linguagem – escrita, oral, imagética, digital entre 
outras. 

    

HabilidadesHabilidadesHabilidadesHabilidades    

• Utilizar adequadamente a linguagem oral em seu cotidiano. 
• Reconhecer a diversidade de gêneros textuais que circulam na sociedade. 
• Distinguir os diferentes gêneros textuais, utilizando-os de acordo com o contexto social. 
• Categorizar o texto em suas estruturas basilares. 
 

ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    

• Leitura e interpretação de texto. 
• Observação e uso da língua oral em situações sociais de comunicação. 
• O hábito diário da leitura de fontes diversas. 
• Produção de texto individual e coletivo, operando com os conhecimentos da língua. 
• Aplicação do conhecimento gramatical em situações de comunicação oral e escrita. 
• Adoção de espírito investigativo (pesquisa). 
• Exercícios práticos de situação de uso da língua os quais demonstrem uma postura 

cidadã crítica e reflexiva. 
• Sinais de pontuação. 

    
    
Pontos de contato: Pontos de contato: Pontos de contato: Pontos de contato: Matemática, Ciências e Arte 

Tempo de duração: Tempo de duração: Tempo de duração: Tempo de duração: 6 aulas 

Para refletiPara refletiPara refletiPara refletir:r:r:r:    
    

    

    

    

                                                           

6 Regional Barra de São Francisco – Professora: Dauzilene Berta Keller 

Expressar-se oralmente é algo que requer confiança em si mesmo. Isso se conquista em ambientes 
favoráveis à manifestação do que se pensa, do que se sente, do que se é. Assim, o desenvolvimento da 
capacidade de expressão oral do aluno depende consideravelmente de a escola constituir-se num 
ambiente que respeite e acolha a vez e a voz, a diferença e a diversidade. 



    

    

Roda de conversaRoda de conversaRoda de conversaRoda de conversa 

    

Questionar:Questionar:Questionar:Questionar:    
� A palavra “higiene” lembra o quê? 
� Você sabe o que é uma criança asseada? 
� Você pensa que as pessoas se sentem bem perto de alguém asseado? 
� Quantas vezes por dia devemos tomar banho? 
� Quem penteou o cabelo hoje? 
� Quantas vezes por semana você lava o cabelo? 
� Por que devemos cuidar bem da higiene do nosso corpo, principalmente com os 

cabelos e unhas? 
 

Após esta conversa o professor poderá distribuir recortes de jornais, revistas ou livros para 
leitura silenciosa sobre o tema. 

� Quem gostaria de comentar o que leu? 
� O que mais chamou sua atenção no texto? 
� Uma boa higiene contribui para termos saúde? 
� Quem gostaria de ler para os colegas o texto que gostou? 

 

Refletir com os estudantes:Refletir com os estudantes:Refletir com os estudantes:Refletir com os estudantes:    
� Que jornais circulam na região em que você mora?  
� Quais desses jornais você já teve oportunidade de folhear, ler?  
� De que parte do jornal você mais gosta? Por quê? 

 
É importante o aluno observar que pela própria natureza da notícia (um texto veiculado 
geralmente por um jornal que é um suporte de caráter passageiro), o título costuma ser 
apresentado com verbo no presente para sugerir atualidade dos fatos relatados. 
 
Antes de solicitar que os alunos leiam o texto, transcreva o título no quadro. Pergunte-lhes 
sobre suas expectativas em relação à leitura de um texto que tem o título Hábitos simples de 
higiene podem evitar doenças respiratórias. 
 
Colha todas as informações sempre relembrando que o texto foi publicado em um jornal.  

 
A conversa inicial propicia a criação de uma expectativa em relação ao restante do texto. 
 
Em seguida peça para os alunos lerem o texto.  

 

1111ª aulaª aulaª aulaª aula    



 
Reportagem: Hábitos simples de higiene podem evitar doenças respiratórias, do jornal Gazeta 
online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Hábitos simples de higiene podem evitar doenças respiratóriasHábitos simples de higiene podem evitar doenças respiratóriasHábitos simples de higiene podem evitar doenças respiratóriasHábitos simples de higiene podem evitar doenças respiratórias    
 
O início do período letivo e o inverno, época em que as pessoas frequentam locais mais fechados, 
é uma combinação que tem preocupado, principalmente, alunos e pais. Entretanto, a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) ressalta a importância de algumas orientações que podem ajudar a 
prevenir doenças respiratórias, como a Influenza Sazonal (gripe comum) e a Influenza A (H1N1). 
Para isso, basta que algumas medidas sejam adotadas no nosso dia a dia. 
 
O coordenador do Centro de Emergências em Saúde Pública da Sesa, Gilton Almada explica que 
a lavagem das mãos deve ser feita de forma cuidadosa e detalhada: "depois de retirar anéis 
pulseiras e relógio, a pessoa deve abrir a torneira, evitando encostar-se na pia. Em seguida, deve 
aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete, que cubra toda a superfície das mãos, 
e ensaboá-las, friccionando-as entre si". E este é só o começo. 
 
 “Muitas pessoas têm o costume de lavar as mãos equivocadamente. Fazem isso com rapidez e não 
limpam toda a superfície. Se a limpeza não for feita corretamente, o vírus não é eliminado". Por 
isso, ele explica que, após ensaboar as mãos, são necessários outros movimentos: ensaboar a 
palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-e-versa e 
entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais. 
 
Depois disso, Gilton Almada sugere esfregar cada dedo separadamente com auxílio da mão 
oposta; friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita e vice-
e-versa e esfregar os punhos. Após estes movimentos, a orientação é enxaguar as mãos, retirando 
os resíduos do sabonete e evitar o contato direto com a torneira. 
 
Gilton Almada lembra que “o procedimento deve ser feito antes das refeições, ao tocar olhos, 
boca e nariz, após tossir, espirrar ou usar o banheiro, depois de usar ônibus, fazer compras e, se 
possível, após tocar objetos de uso coletivo", exemplifica. 
 
Crianças, nas escolas, e adultos no trabalho, também devem ficar atentos às orientações referentes 
ao uso de objetos comuns. A primeira dica é não usá-los. Compartilhar esses materiais, como 
canetas e pincéis, pode contribuir para disseminação do vírus. O ideal é que cada pessoa tenha 
seus próprios itens de estudo e trabalho. 
 
Além disso, é recomendável, que ao tossir ou espirrar, a pessoa se proteja com um lenço - de 
preferência descartável - e manter os ambientes, em casa e no trabalho, o mais arejados possível. 
Não compartilhar objetos pessoais e alimentos também previnem contra a gripe. 
 
Além de proteger contra o vírus da influenza, esses hábitos saudáveis de higiene contribuem 
também para prevenir a incidência de outras doenças. Entre elas, gastroenterites, hepatites e 
diversos tipos de infecção. 

 

Lavar as mãos pode evitar doenças respiratórias 



 
Depois de lido, solicite que um deles conte o que leu no texto; se por acaso ele se esquecer de 
algo e outros alunos quiserem se manifestar, deixe que o façam, mas se preocupe em 
sistematizar as informações. 
 
    
Conversando sobre o texto:Conversando sobre o texto:Conversando sobre o texto:Conversando sobre o texto:    

� Na sua opinião, o título é coerente com o texto? 
� Que outro título você daria para o texto? 
� O que fez com que os hábitos de higiene de que fala o texto se tornasse notícia? 

    

    

Atividades relacionadas ao texto:Atividades relacionadas ao texto:Atividades relacionadas ao texto:Atividades relacionadas ao texto:    

1) Veja a foto que acompanhou o texto que você acabou de ler. Escreva uma legenda para ela, 
lembrando que a legenda deve chamar a atenção do leitor sobre a imagem. 
 

2) Releia o trecho da reportagem: 
 
Gilton Almada lembra que “o procedimento deve ser feito antes das refeições, ao tocar olhos, 
boca e nariz, após tossir, espirrar ou usar o banheiro, depois de usar ônibus, fazer compras e, 
se possível, após tocar objetos de uso coletivo", exemplifica. 
 
a- Que sinal de pontuação aparece para lembrar quando o procedimento de lavar as mãos deve 
ser realizado? 
 

b- Procure no texto que você acabou de ler trechos com aspas. Escreva esses trechos abaixo. 
 
 
c- Nos casos apontados acima, as aspas têm a mesma função, isto é, servem para registrar o 
mesmo tipo de situação? Escreva abaixo sua conclusão. 
 
 

 

Atividade de casaAtividade de casaAtividade de casaAtividade de casa    

 

 
Solicitar que conversem com a família sobre os hábitos de higiene que consideram 
importantes para a promoção de uma vida saudável. Pedir que registrem as informações 
fornecidas pelos familiares. 
 

 



 

 

 

Roda de conversaRoda de conversaRoda de conversaRoda de conversa    

 

   
Sociliazação dos registros realizados com as famílias. 
 
Apresentação do vídeo “O que são bactérias”, endereço eletrônico 
htt.www.colgate.com.br/app/Colgate/BR/PC/Vídeos.cvsp 
 
Discussão sobre o vídeo. 
 
Promover um diálogo entre as crianças em sala, para discutir o problema da higiene e saúde 
corporal e ambiental.  
 
 
Mostre alguns cartazes publicitários de campanhas educativas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discuta com os estudantes: 

� As frases que aparecem nos cartazes buscam chamar a atenção do leitor. Você acha 
que ela consegue? Como isso acontece? 

� O texto publicitário objetiva o convencimento, a adesão. Para isso, busca chamar a 
atenção do leitor: a imagem, as cores, as palavras. Mostre a eles como as frases que 
abrem os cartazes, além de trazer letras maiores, explora recursos lingüísticos que 
atendem ao objetivo do texto: o de convencer. Nos cartazes analisados esses recursos 
são explorados? 
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Estabeleça com os estudantes um paralelo entre o vídeo e os cartazes publicitários. 
 
Elaborar, coletivamente, as regras de higiene utilizando as informações do vídeo, do texto 
jornalístico, dos cartazes e das discussões estabelecidas com as famílias e na sala de aula. 
    
    
PPPProdução de texto:rodução de texto:rodução de texto:rodução de texto:    
    
Dividir a turma em duplas e propor a elaboração de um cartaz com as regras de higiene 
elaboradas coletivamente, utilizando os recursos apresentados e discutidos anteriormente. 
 
Ilustrar os cartazes confeccionados com desenhos e ou recortes. 
    
    
    

    

    

Atividade integrada à disciplina de ArteAtividade integrada à disciplina de ArteAtividade integrada à disciplina de ArteAtividade integrada à disciplina de Arte    
 
 
Teatro de fantoches 

 

 

 

 

 

 
 
Divida a turma em 5 grupos, para que realizem as seguintes tarefas: 
 

� Criar um personagem sobre saúde e higiene. 
 
� Montar um fantoche deste personagem ou personagens, utilizando diversos materiais 

(vareta, meias, desenhos, bonecos, etc.) 
 

� Escrever uma história sobre uma situação onde ocorram problemas de saúde devido 
a falta de higiene. 

 
� Adaptar a história para apresentação em forma de teatro de fantoches. 

 
� Formular uma síntese da história destacando a sua moral. 
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Apresentação do livro “Risadinha, o piolho”. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de ler o texto com os alunos é importante que você converse com eles, pergunte se 
gostam de histórias, se costumam ouvi-las etc. Depois de escrever o título no quadro e o nome 
do autor, pergunte se conhecem alguma história de Ronaldo Simões Coelho. 
 
Procure discutir questões como: 

� De que você acha que essa história fala? 
� Em que lugar (suporte) ela deve aparecer? Em um jornal, livro? 

 
Depois da leitura, peça que recontem a história. Alguém pode começar, outro continua e 
assim por diante. Depois pergunte se gostaram, se já ouviram falar de situações citadas no 
texto. 
 
Mostre aos alunos como o livro é ilustrado. Comente com eles a importância de uma boa 
ilustração, não só para facilitar a compreensão como também para acrescentar outros sentidos 
ao texto. 
 
Fale um pouco das características do gênero narrativo: personagens, narrador. Discuta com os 
alunos outro elemento importante – o conflito. Sem ele, não há história, é preciso que haja 
desequilíbrio. 

 
 
Converse com os alunos mais uma vez sobre a importância dos sinais de pontuação. Mostre 
que esses sinais podem dar orientações de sentido diferentes, que podemos empregá-los para 
mostrar ao leitor coisas importantes. 
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Atividades sobre o texto:Atividades sobre o texto:Atividades sobre o texto:Atividades sobre o texto:    
    

 
1) Em que tempo a história se passa (presente, passado, futuro)? Copie um trecho do texto 
que mostre esse tempo. 
 
 
2) Leia o título da história. Em sua opinião, ele foi bem escolhido? Que outro título você daria 
ao texto? 
 
 
3) Nesta aula você viu alguns elementos/aspectos importantes do texto narrativo: narrador, 
personagens, diálogos, espaço, tempo. Escreva abaixo o que você descobriu e que pode 
informar aos colegas: 
 
 
4) Por que é importante conhecer esses elementos? São os mesmos que aparece, por 
exemplo, no texto publicitário? 
 
 
 
Apresentação da receita de xampu caseiro contra piolho. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Receita de xampu caseiro contra piolhoReceita de xampu caseiro contra piolhoReceita de xampu caseiro contra piolhoReceita de xampu caseiro contra piolho    

    
Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:    
1 maço de arruda 
15 folhas de boldo 
20 folhas de melão de São Caetano 
1 sabonete ou meia barra de sabão de coco 
1 litro de água fervente  
 
Modo de fazeModo de fazeModo de fazeModo de fazer:r:r:r:    
    
Raspe o sabonete ou sabão de coco e coloque na água fervente. Mexa até 
derreter todo o sabão. Depois esfriar. Separadamente, bata as folhas de arruda, 
do boldo, do melão com um copo de água fria no liquidificador ou soque as 
folhas em um pilão. Coe o sumo das ervas e misture a água de sabão. 
 
Coloque num vidro com tampa e rotule antipiolho. 
    
    
Modo de usar:Modo de usar:Modo de usar:Modo de usar:    
 
Molhar os cabelos e colocar o xampu, friccionando até obter muita espuma, 
deixar por 1 hora e enxaguar com água corrente. Para acabar com todas as 
lêndeas, repetir a operação por 8 dias. 

 

 



Atividade de casaAtividade de casaAtividade de casaAtividade de casa    

 

Ler para a família a receita trabalhada na sala de aula. Perguntar aos familiares: 
� O que acharam da receita? 
� Conhecem outras receitas caseiras para outros tratamentos e manutenção da saúde? 

 
Registrar no caderno impressões e informações dadas pelos familiares. 
 
 

 

 

    

Roda de conversaRoda de conversaRoda de conversaRoda de conversa    

 

 

Socialização das atividades realizadas com os familiares. 

Atividades de MatemáticaAtividades de MatemáticaAtividades de MatemáticaAtividades de Matemática    

 
Situações-problemas envolvendo a receita: 
 
1) Na escola de Tiago, está acontecendo um surto de piolho. A diretoria da escola resolveu 
fazer uma campanha para acabar com o surto.  Sabendo que cada receita dá para o uso de 3 
alunos e que na escola tem 258 alunos. Calcule a quantidade de ingredientes necessários: 
 

            

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES    1 RECEITA1 RECEITA1 RECEITA1 RECEITA    86 RECEITAS86 RECEITAS86 RECEITAS86 RECEITAS    

Arruda   

Boldo   

Folhas de melão São Caetano   

Sabonete   

Água   
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  3) Elaborar, coletivamente, outras situações-problemas. 
 
  4) Apresentar outras receitas caseiras. 
 
 
 
 
 

                                                                                                       

    

            

    

    

                    

                                                                  

    

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

    
Remédio para matar baratasRemédio para matar baratasRemédio para matar baratasRemédio para matar baratas    

    
100 gramas de ácido bórico 
 
1 xícara  (café)  de leite 
 
1 xícara (café) de açúcar 
 
1 ovo 
 
Farinha de trigo até o ponto do biscoito 
 
Faça bolinhas e distribua dentro dos armários, debaixo dos 
fogões etc. 
 

 

 

    

                                                                                                                            Desodorante caseiroDesodorante caseiroDesodorante caseiroDesodorante caseiro    

    

1 litro de álcool hidratado de cereais 
 
10 gramas de calomelano 
 
Misture o calomelano ao álcool e distribua em 
embalagens de desodorante. 
 



5) Vamos Calcular: 
  
Emília resolveu aumentar o seu orçamento mensal fazendo uma grande quantidade de receita 
caseira de desodorante e remédio para matar baratas. De acordo com as receitas acima, 
complete as tabelas: 

 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes    1 Receita1 Receita1 Receita1 Receita    5 Receitas5 Receitas5 Receitas5 Receitas    9 Receitas9 Receitas9 Receitas9 Receitas    10 Receitas10 Receitas10 Receitas10 Receitas    12 Receitas12 Receitas12 Receitas12 Receitas    25 Receitas25 Receitas25 Receitas25 Receitas    

Ácido Bórico       

Leite       

Açúcar       

Ovo       

Farinha de trigo       

Número de 
bolinhas 

      

 

 

 

Produção de textoProdução de textoProdução de textoProdução de texto    

Confeccionar, em duplas, livros com receitas caseiras.  

Expor os livros para as outras turmas e separar dois exemplares para compor o acervo da 
biblioteca escolar. 

Para refletir: Para refletir: Para refletir: Para refletir:     
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É necessário que o professor investigue quais os conhecimentos o aluno já construiu sobre a 
linguagem para poder organizar a sua intervenção de maneira adequada. Esse procedimento 
precisa ser garantido durante todo o processo de ensino aprendizagem: não é, portanto, 
esporádico.  

Após a realização das atividades, é possível (e desejável) saber o que foi aprendido pelos alunos 
para poder identificar o que é necessário ser trabalhado a seguir. No entanto, a análise daquilo 
que foi ou não aprendido precisa ser realizada num contexto em que considere também o que foi 
de fato ensinado e a maneira pela qual isso foi feito. Isso pode fornecer informações mais precisas 
para modificar a sua intervenção, dotando sua prática de maior qualidade. 



Sequência Didática VIISequência Didática VIISequência Didática VIISequência Didática VII7777    

 

CompetênciasCompetênciasCompetênciasCompetências    
    

• Ampliar a competência comunicativa do aluno. 
• Utilizar diferentes linguagens e diferentes tipologias textuais. 
• Interatuar com dados, argumentos, fatos e informações contidos em diferentes textos. 
• Demonstrar capacidade de reflexão sistemática sobre a língua e a linguagem. 

 
 
    
HabilidadesHabilidadesHabilidadesHabilidades    
    

• Usar adequadamente a linguagem oral em seu cotidiano. 
• Reconhecer a diversidade de gêneros textuais que circulam na sociedade. 
• Distinguir os diferentes gêneros textuais utilizando-os de acordo com o contexto social. 
• Categorizar o texto em suas estruturas basilares. 
• Conhecer a biodiversidade de sua cidade e seu estado para aprender a preservá-la. 

 
    
    
ConteúdosConteúdosConteúdosConteúdos    
    

• Leitura e interpretação de texto. 
• Produção de texto de diferentes tipologias, operando com os conhecimentos sobre a 

língua. 
• Aplicação do conhecimento gramatical em situações de comunicação oral e escrita. 
• Diferentes discursos em situações de comunicação escrita. 
• Textos extraverbais. 
• Adoção de espírito investigativo (pesquisa). 
• O hábito diário da leitura em fontes diversas. 
• Exercícios práticos de situação de uso da língua os quais demonstrem uma postura 

cidadã crítica e reflexiva. 
 
 
    
Pontos de contato:Pontos de contato:Pontos de contato:Pontos de contato:    Ciências, Matemática, Geografia e História 

    
Tempo de duração:Tempo de duração:Tempo de duração:Tempo de duração:    5 aulas 
    
    

                                                           

7 Regional Afonso Cláudio – Professores: Glória Maria Falqueto Amorim, Regina Célia Valadares de 
Oliveira, Simone Aparecida Guimarães, Vanilza Maria Rangel de Moras Silva e Viviane Guimarães 
Busato. 



    
    

Texto 01: Lixo que não é Lixo 
 
Gênero textual: Cartaz 

 

                              

    
    
Para ler e conversar:Para ler e conversar:Para ler e conversar:Para ler e conversar:    
    

� A imagem acima mostra quatro selos. Você já reparou nos selos que vêm colados em 
envelopes? Para que servem? 

 
� Observe o símbolo que aparece no centro da imagem. Você já o viu em algum lugar? 

Sabe o que ele significa? 
 

� Que ilustração cada selo apresenta? Por que será que as palavras vidrovidrovidrovidro, plásticoplásticoplásticoplástico, 
papel papel papel papel e metalmetalmetalmetal estão escritas ao lado delas? 
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Texto 02Texto 02Texto 02Texto 02: : : : Solução para a inclusão socialSolução para a inclusão socialSolução para a inclusão socialSolução para a inclusão social    
Amélia Gonzalez 

Enviada especial a Salvador 
 

O Brasil tem mais de 300 mil pessoas, nos grandes centros urbanos, que vivem de 
catar lixo. O dado estimado é do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 
(MNCR). Mas esse estudo revela também o fenômeno que começa a caminhar na contramão 
e a modificar, devagar, o cenário de extrema miséria em que vivem essas pessoas. São as 
cooperativas de catadores, que já têm hoje, cadastrados, mais de 35 mil associados. Gente que 
saiu dos lixões e das ruas pôs uniforme, luva e está recebendo ajuda, aprendendo a criar uma 
identidade coletiva,,,, lição difícil para quem foi acostumado a lutar sozinho pela sobrevivência. 

Dessa forma, o Brasil aparece no cenário da América Latina como um dos pioneiros 
no processo de reciclagem. Trata-se, tanto do ponto de vista social como do ambiental e 
econômico, de uma atividade que só tende a crescer e a dar bons resultados, acreditam os 
ambientalistas. Sobretudo se puder contar com a ajuda de quem pode ajudar: poder público, 
setor empresarial e também a sociedade civil. 

Diretor do Centro de Estudos Sócio-ambientais Pangea, ONG que faz um extenso 
trabalho com catadores na Bahia, Antonio Bunchaft diz que a reciclagem, sob a ótica da 
economia, é uma atividade que tem muitas vantagens. 

- Ela é rudimentar do ponto de vista educacional do trabalho porque não precisa 
profissionalizar, não é sofisticada e dá uma resposta rápida a uma situação de pobreza 
extrema. A matéria-prima está em qualquer lugar e o produto tem liquidez, porque o catador 
vai lá, vende e come na hora. Além do mais, o risco é pulverizado porque o catador trabalha 
com diversidade de produtos. Se uma crise no mercado internacional de petróleo afeta o 
PET, ele pode correr para o papelão, o vidro... – diz Bunchaft, que aposta num número ainda 
maior de catadores  sem registro do que o fornecido pelo MNCR – Há cerca de 800 mil nas 
ruas e nos lixões.                           

Em tempos globalizados, quando uma bolha no mercado imobiliário de Nova York 
pode afetar a bolsa de São Paulo, Bunchaft aponta a reciclagem como a grande saída da 
inclusão social do Brasil em áreas urbanas. Com patrocínio da Petrobrás (cerca de R$ 3 
milhões em três anos), a Pangea criou a Catabahia, uma rede onde mil catadores foram 
estimulados a se organizar e passar a vender em escala. As garrafas PET, por exemplo, catadas 
ou recebidas em doação, são vendidas para a Bahia PET, empresa que as industrializa e que já 
está vendendo parte dela para a Natura, corporação que toma para si a responsabilidade do 
destino final da embalagem que põe no mercado, o que é raro (ainda) no ramo empresarial. 

- As indústrias que produzem embalagem têm que passar a ter responsabilidade pós-
consumo. Além disso, elas poderiam também instalar coletas seletivas em seus interiores e 
fazer convênio com associações de catadores para doar esses resíduos – diz Aderbal Regis, 
que também dirige a ONG Pangea.                               

Como a preocupação com o lixo que produzimos começou há não muito tempo – o 
primeiro estímulo veio da Rio-92 e a partir daí é que as indústrias passaram a se estruturar 
para tornar viável a reciclagem, a esperança é que as empresas, aos poucos, passem a 
colaborar mais. 

No entanto, políticas públicas também são necessárias. Como um decreto assinado em 
outubro de 2006, o presidente Lula avançou nessa linha, instituindo “a separação dos resíduos 
recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e 
indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 
materiais recicláveis”. Além disso, tramita no Congresso há anos um projeto de lei que torna 
obrigatória a responsabilidade das indústrias com os resíduos pós-consumo, o que pode 
modificar bastante o quadro.[...] 

O Globo, 2 abr. 2007. Revista Razão Social. 



Conversando e trabalhando sobre o texto:Conversando e trabalhando sobre o texto:Conversando e trabalhando sobre o texto:Conversando e trabalhando sobre o texto:    
    
1. 1. 1. 1. Observe a fonte do texto. Onde ele foi publicado? Em que data? A quem ele é destinado? 
    
2.    Há no texto, muitas palavras desconhecidas, não é mesmo? Vamos destacá-las? Agora, 
descobrir o que elas significam?  

 

 

 

    

3. Há presença no texto de algumas siglas.  

 

a) O são siglas?  

b) Quais as siglas que você identificou no texto? Você sabe o que significam? Vamos pesquisar?   

 

c) Apresentação da pesquisa sobre siglas por um aluno escolhido de cada grupo. 
 
4.  Agora que já sabem o que significam as siglas que aparecem no texto, vamos retomar nossa 
conversa. Vamos lá... 
 
O texto é composto por 8 parágrafos, confira! Em cada parágrafo existem elementos que o 
demarcam, ou seja, são principais e importantes para se compor uma ideia. Volte ao texto e 
identifique-os.  
 
Logo, ficou mais fácil para encontrar o tema principal do texto. Qual é? Comprove sua 
resposta com fragmento(s) retirado(s) do texto. 
 
 

 

 

Atividade de casaAtividade de casaAtividade de casaAtividade de casa    

Nesse momento o professor poderá fazer inferências textuais, com a finalidade de o aluno encontrar 
o melhor significado da palavra no contexto. Pode-se também utilizar o dicionário para tal atividade, 
desde que ele pesquise e descubra qual o melhor significado para atribuir a palavra em destaque. 

O professor poderá dividir grupos e orientar quanto à pesquisa, que poderá ser feita no Laboratório 
de Informática ou na Biblioteca da escola. É importante que tenha um roteiro do que será 
pesquisado, o que, inclusive o aluno participa da elaboração. 

Importante: indagá-los para que eles falem sobre, inclusive, pedir para que citem as que conhecem. 



Verifique se no local que você mora há catadores de lixo. Se há um local destinado a 
reciclagem de lixo. Vamos pesquisar?   

 

 

Identificamos as pessoas que trabalham com o lixo, quer sejam os que cuidam da limpeza, 
quer os catadores que o levam para reciclagem. Precisamos de informações sobre o destino 
do lixo que eles recolhem. Um bom momento para realizarmos uma entrevista. Vamos 
elaborar as perguntas? O que queremos que eles respondam e esclareçam para nós? Vamos 
levantar as dúvidas que temos... 

 

 

 

Retomando o texto:Retomando o texto:Retomando o texto:Retomando o texto:    

� O que você entende por  identidade coletivaidentidade coletivaidentidade coletivaidentidade coletiva?    Acrescente em sua explicação um 
fragmento do texto que confirme sua resposta. 

� O que você entendeu sobre inclusão socialinclusão socialinclusão socialinclusão social? Você concorda com o posicionamento 
do autor em relação a esse problema? Explique. Vamos organizar um debate 

 

 

 

 

 

É  hora de socializar as entrevistas.  

 

    

    

    

    

Atividade de casaAtividade de casaAtividade de casaAtividade de casa    

O professor deverá conduzir a montagem desse gênero textual: entrevista, a partir das proposições 
de seus alunos. 

Essa atividade inclusive poderá ser em dupla, um dos alunos pode ser o entrevistado e o outro o 
entrevistador, depois, inverte-se o papel. Esse trabalho ficará enriquecido se os alunos levarem a foto 
do entrevistado para mostrar. Após a apresentação, pode-se montar um mural com todas as 
entrevistas. 
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Dividir a sala em dois grupos, os que concordam com o autor e os que discordam. Em cada grupo, 
escolhe-se um aluno que ficará a frente para representar o grupo. Escolhe-se também os que irão 
argumentar sobre seu ponto de vista a fim de convencer o representante contrário. Essa é apenas 
uma sugestão, há inúmeras maneiras de se conduzir essa atividade.  

Muito importante, porém, quanto à orientação dos alunos como deve ser a argumentação, afinal eles 
terão que convencer.  



Pesquisa: 
� Em sua casa o lixo é separado?  Se afirmativo, de que forma isso é feito? Qual o 

destino desse lixo?  
� Pesquise também nas residências e estabelecimentos comerciais que se situem 

próximos a sua casa. 
 

 

 

 

 

 

Leia o texto a seguir. 

LixoLixoLixoLixo    

Encontraram-se na área de serviço. Cada um com seu saco de lixo. É a primeira vez que se 
falam. 
— Bom dia. 
— Bom dia. 
— A senhora é do 610. 
— E o senhor do 612. 
— É. 
—  Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente... 
— Pois é... 
—  Desculpe minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo... 
— O meu quê? 
— O seu lixo. 
— Ah... 
— Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena... 
— Na verdade sou só eu. 
— Mmmm. Notei também que o senhor usa muita comida em lata. 
— É que eu tenho que fazer a minha própria comida.. E como não sei cozinhar... 
— Entendo. 
— A senhora também... 
— Me chame de você.  
— Você também perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto resto de comida em seu lixo. 
Champignons, coisa assim... 
— É que eu gosto muito de cozinhar. Fazer pratos diferentes. Mas como moro sozinha, às 
vezes sobra... 
— A senhora... Você não tem família? 
— Tenho, mas não aqui. 
— No Espírito Santo. 
— Como é que você sabe? 
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Os dados recolhidos podem ser aproveitados, transformando-os em tabela/gráfico assim, dá para se 
comparar os dados comuns, diferentes e outras informações importantes averiguadas durante a 
pesquisa, como por exemplo, em relação aos locais onde se localizam as residências, tais como: ruas, 
bairros, cidades, etc. 



— Vejo uns envelopes no seu lixo. Do Espírito Santo. 
— É. Mamãe escreve todas as semanas. 
— Ela é professora? 
— Isso é incrível! Como foi que você adivinhou? 
—Pela letra no envelope. Achei que era letra de professora. 
— Você não recebe muitas cartas. A julgar pelo seu lixo. 
— Pois é...  
— No outro ia tinha um envelope de telegrama amassado. 
— É.  
— Más noticias? 
— Meu pai. Morreu. 
— Sinto muito. 
— Ele já estava bem velhinho. Lá no Sul. Há tempos não nos víamos. 
— Foi por isso que você recomeçou a fumar? 
— Como é que você sabe? 
— De um dia para o outro começaram a aparecer carteiras de cigarros amassados no seu lixo. 
— É verdade. Mas consegui parar outra vez. 
— Eu, graças a Deus, nunca fumei. 
— Eu sei. Mas tenho visto os vidrinhos de comprimidos no seu lixo... 
— Tranqüilizantes. Foi uma fase. Já passou. 
— Você brigou com o namorado, certo? 
— Isso você também descobriu no lixo? 
— Primeiro o buquê de flores, com cartãozinho jogado fora. Depois muito lenço de papel.  
— É, chorei bastante, mas já passou. 
— Mas hoje ainda tem uns lencinhos... 
— É que estou com um pouco de coriza. 
— Ah. 
— Vejo muitas revistas de palavras cruzadas no seu lixo. 
— É. Sim. Bem. Eu fico muito em casa. Não saio muito. Sabe como é. 
— Namorada? 
— Não. 
— Mas há uns dias que tinha uma fotografia de mulher no seu lixo. Até bonitinha. 
— Eu estava limpando umas gavetas. Coisa antiga. 
— Você não rasgou a fotografia. Isso significa que, no fundo, você quer que ele volte. 
— Você está analisando o meu lixo! 
— Não posso negar que seu lixo me interessou. 
— Engraçado. Quando examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a 
poesia. 
— Não! Você viu meus poemas? 
— Vi e gostei muito. 
— Mas são muito ruins! 
— Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado. Eles só estavam dobrados. 
— Se eu soubesse que você iria ler. 
— Só não fiquei com eles porque, a final estaria roubando. Se bem que, não sei: O lixo da 
pessoa ainda é propriedade dela? 
— Acho que não. Lixo é domínio publico. 
— Você tem razão. Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida 
privada se integra com a sobra dos outros. O que é lixo comunitário. É a nossa parte social. 
Será isso? 
— Bom, ai você está indo fundo demais no lixo. Acho que...  
— Ontem, no seu lixo... 



— O quê? 
— Me enganei, ou eram cascas de camarão? 
— Acertou. Comprei uns camarões graúdos e descasquei. 
— Eu adoro camarão. 
— Descasquei, mas não comi. Quem sabe agente pode... 
— Jantar juntos. 
— É. 
— Não quero dar trabalho.  
— Trabalho nenhum. 
— Vai sujar a sua cozinha. 
— Nada. Num instante se limpa tudo e põe os restos fora. 
— No seu lixo ou no meu? 
 

Lixo, de Luís Fernando Veríssimo do livro “O analista de Bagé”. 
 

Atividades sobre o texto Atividades sobre o texto Atividades sobre o texto Atividades sobre o texto     

� Invente nomes para os personagens do texto.    

� Como a moça ficou sabendo que o rapaz morava sozinho?    

� Qual o tipo de comida que o rapaz consumia? Como a moça ficou sabendo?    

� De onde eram os dois personagens?    

� O que o rapaz sabia sobre os parentes da moça?    

� Quais os passatempos dos dois personagens? Como ficaram sabendo?    

� Como você acredita que essa história irá acabar?    

� Se um vizinho analisasse o lixo da sua casa, que conclusões ele poderia tirar, quanto 

aos tipos de:    

a. Frutas que vocês comem? 

b. Refrigerante que vocês tomam? 

c. Papel que as pessoas da sua casa utilizam? 

d. Embalagens de plástico, papel ou lata que são jogadas fora? 

PensePensePensePense::::    

� O que pode ser feito para evitar que os materiais que não podem ser repostos, se 

esgotem na natureza?  

� O que podemos fazer com restos de papel, latas, potes de plástico e de vidro vazios?  

� Como podemos reaproveitar os restos que jogaríamos fora? 

 

Produção de textoProdução de textoProdução de textoProdução de texto    

 

Escreva um texto sobre isso. 



 
 
 
Você conhece trabalhos com sucatas? 
 
Veja alguns exemplos: 
 
Propor aos alunos que construam seus brinquedos. 
 
Sugerir a professora de Artes para confecção dos brinquedos. 

 

Leia o texto sobre poluição do solo: 

 

VazamentoVazamentoVazamentoVazamento    
    

O despejo de lixo no aterro de Itatinga, zona sul da cidade, foi suspenso pela CETESB depois 
de ter sido constatado o vazamento de Chorume – líquido tóxico proveniente do lixo – em 
um córrego que deságua na represa Billings. A Justiça está decidindo que fazer, diante do 
parecer técnico da Prefeitura de que o aterro estaria sendo preparado para permitir o 
escoamento dessa substância. O problema com a destinação do lixo da cidade vem de longa 
data. Os aterros existentes já não comportam mais a carga diária. A solução é a ampliação da 
coleta seletiva que permite a reciclagem de materiais como papel, plástico, vidro e alumínio. 

 
Jornal da Semana (SP) – dezembro de 1993 

 

Atividades sobre o textoAtividades sobre o textoAtividades sobre o textoAtividades sobre o texto::::    
    
1) A notícia se refere ao chorume. O que é chorume? 
 
2) O que o chorume pode causar no solo e na água? Recorde o que você viu no capítulo 
sobre lixo. 
 
O chorume é um poluente, pois é uma substância que normalmente não existe no ambiente. 
Só existe por causa das atividades humanas. Apesar de a notícia ser de 1993, ela continua e, 
infelizmente, os problemas estão longe de serem resolvidos. A população vem crescendo a 
cada dia e, com isso, vem aumentando a quantidade de lixo. Existem alternativas para eliminar 
o problema: reduzir a quantidade de lixo, reutilizar as sobras e reciclar o lixo. No entanto, 
sempre haverá lixo, por isso, o ideal é um aterro sanitário com boas condições de 
armazenagem. O aterro deve possuir uma base que o impermeabilize, evitando que o 
chorume vaze, o lixo deve ser sempre coberto por terra, evitando o mau cheiro. 
 
Você conhece algum local na sua região que funciona como lixão? Você acha que poderá 
haver chorume no local? 
 

 

4444ª aulaª aulaª aulaª aula    



Leia o texto sobre poluição da água 
 
Agrotóxicos matam 5 mil peixes e duas cabeças de gado IçaraAgrotóxicos matam 5 mil peixes e duas cabeças de gado IçaraAgrotóxicos matam 5 mil peixes e duas cabeças de gado IçaraAgrotóxicos matam 5 mil peixes e duas cabeças de gado Içara –––– S S S Santa Catarinaanta Catarinaanta Catarinaanta Catarina  
 
O herbicida Gamid poderá ser banido das lavouras de fumo no município depois de ser 
apontado pelos agricultores como a causa da morte de 5 mil peixes e de duas cabeças de gado 
numa propriedade de plantação de fumo. Agricultores e técnicos da Prefeitura devem se 
reunir neste fim de semana para iniciar uma campanha de conscientização dos perigos do 
agrotóxico também para a saúde dos trabalhadores. 
Segundo a bula, o medicamento deve ser aplicado a pelo menos 800 metros de outras 
culturas. Além de contaminar açudes e outras culturas. Além de contaminar açude e outras 
fontes de água para o gado, o remédio amarela outras culturas, como hortas. 

 
Diário catarinense (SC) – 12/08/97 

 
Atividades sobre o texto:Atividades sobre o texto:Atividades sobre o texto:Atividades sobre o texto:    
 
1) O que é herbicida?  Se não souber, entreviste um agricultor. 
 
2) Se o herbicida foi aplicado no solo, por que morreram peixes e gado? 
 
3) Você conhece na sua região caso de problemas na qualidade da água causados por 
agrotóxicos? Pergunte para trabalhadores rurais ou técnicos da sua comunidade. 
 

    

Atividade de casaAtividade de casaAtividade de casaAtividade de casa    

 

Vimos que podemos fazer vários objetos a partir de lixo! Além de reduzirmos a quantidade de 
lixo, podemos reaproveitarreaproveitarreaproveitarreaproveitar algumas coisas. Você já reparou no seu lixo? Será que não existem 
coisas que ainda poderia ser úteis? 

       
     Traga para a escola objetos que seriam jogados fora e torne-os úteis novamente. 

 

                    

 



 

  

Além de reduzirmos a quantidade de materiais e reaproveitarmos alguns deles, podemos 
ainda fazer a reciclagemreciclagemreciclagemreciclagem, ou seja, aproveitar o material de que um objeto é feito para fazer 
novos objetos. As garrafas de vidro podem ser utilizadas novamente depois de lavadas (isso é 
reaproveitar) mas quando se quer obter um novo objeto de vidro, que não seja garrafa, é 
possível utilizar os cacos, desmanchá-los e fazer novos objetos. Gasta-se menos dinheiro e 
menos energia que a produção de uma garrafa com vidro novo. Às vezes, reciclar nem sai 
mais barato, mas é importante, pois reduz a quantidade de lixo sem que retiremos mais 
materiais da natureza. 
A reciclagem do papel já é feita há muitos anos. As caixas de papelão que utilizamos, são 
todas feitas de papel reciclado. Jornais e sacos de supermercados, também. Os papéis de cores 
mais escuras são papéis reciclados e podem servir para encapar cadernos ou livros, fazer 
cartazes, placas de aviso etc. Dessa forma, menos árvores são retiradas das florestas. 
Reduzir a quantidade de lixo que se joga e reaproveitar objetos que seriam jogados fora são 
atitudes que todos não podemos ter. Reciclar é um processo mais complicado. Existem 
empresas responsáveis por isso. 
 
Vimos que é possível: 

� ReduzirReduzirReduzirReduzir a quantidade de lixo que jogamos fora; 
� ReaproveitarReaproveitarReaproveitarReaproveitar algumas dessas coisas; 
� ReciclarReciclarReciclarReciclar alguns materiais. 

 
Leitura doLeitura doLeitura doLeitura do    texto:texto:texto:texto:    

O BRASIL LIVRE DO DOMÍNIO PORTUO BRASIL LIVRE DO DOMÍNIO PORTUO BRASIL LIVRE DO DOMÍNIO PORTUO BRASIL LIVRE DO DOMÍNIO PORTUGUÊSGUÊSGUÊSGUÊS    
    

 Quando D. João e a Corte portuguesa retornaram para Portugal, o reino português 
estava sendo comandado pelas chamadas Cortes de Lisboa, que eram formadas por políticos 
portugueses. 
 Esse governo pretendia fazer com que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Além disso, 
ele exigia que o comércio brasileiro voltasse a ser feito somente com Portugal, e, também, que 
D. Pedro voltasse para Lisboa. 
 Alguns grupos da sociedade brasileira, como fazendeiros, comerciantes e políticos, não 
concordavam com essas exigências. Então, organizaram um movimento para pressionar o 
príncipe regente D. Pedro a não atender às ordens dos portugueses e a declarar a 
independência da Brasil em relação a Portugal. 
 Apoiado por diferentes grupos da sociedade brasileira, D. Pedro resistiu às exigências 
de Portugal e, em 7 de setembro de 1822, proclamou a Independência do Brasil. 
 Com a Proclamação da Independência, teve início o período da Monarquia, e o Brasil 
passou a se chamar Império do BrasilImpério do BrasilImpério do BrasilImpério do Brasil. O príncipe D. Pedro foi coroado imperador, e recebeu 
o título de D. Pedro ID. Pedro ID. Pedro ID. Pedro I.  
 Muitas mudanças administrativas ocorreram no Brasil após a independência, e elas 
beneficiaram principalmente as camadas mais ricas da população. Assim, para a maior parte 
dos brasileiros, as condições de vida não mudaram. A escravidão foi mantida e os escravos, 
que na época formavam cerca de metade da população, em sua maioria continuaram a ser 
explorados. Para os trabalhadores pobres também não houve mudanças, pois eles 
continuaram vivendo precariamente e trabalhando duro para sobreviver. 
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AtividadesAtividadesAtividadesAtividades sobre o texto: sobre o texto: sobre o texto: sobre o texto:    
    
    
Após a leitura do texto os alunos, a partir de atividades que envolvem    compreensão e 
interpretação do texto são estimulados a pensar sobre o que leram.            
    

 
1) Como era feito o abastecimento de água nas moradias do rio de Janeiro na época da 
chegada da corte português? 
 
 
2) Cite algumas melhorias realizadas no rio de Janeiro após a chagada da Corte portuguesa. 
Depois, responda: quem mais se beneficiou com essa melhorias? 
 
 
3) Cite algumas mudanças que ocorreram no Brasil após a Proclamação da Independência. 
Cite também o que permaneceu semelhante. 
 
 
4) O acesso a serviços públicos é algo essencial para a vida dos moradores de uma cidade, 
pois permite que eles tenham uma melhor qualidade de vida.  
 
 
5) Observe a fotografia a seguir, tirada em 2003, que retrata uma rua de uma cidade brasileira. 
 
 

                                  

a) Quais serviços públicos estão faltando no lugar retratado acima? 
 
 
b) Quais são as possíveis dificuldades enfrentadas pelos moradores devido à falta desses 
serviços? 
 
 
c) Quais são os serviços públicos que existem no lugar onde você vive? 

 
 
d) Quais desses serviços você acha que devem ser melhorados? Por quê? 

 

e) De quem você acha que é a responsabilidade e oferecer os serviços públicos à população 
das cidades? 

 

Correção das atividades e debate sobre as questões abordadas.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    

 

 

    

    

 

    

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


