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|Boas-vindas
Caro(a) aluno(a),

O caderno que você acaba de receber é um material elaborado e planejado para estudo durante
um mês. O caderno começa com um momento muito importante chamado “Vamos aprender a”,
onde são apresentados todos os objetivos que queremos atingir. Cada um será analisado e/ou
estudado de acordo com a orientação do(a) professor(a).

Esse caderno, na verdade, é uma jornada muito interessante de conhecimento e leitura, com
assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, além de permitir uma interação super bacana entre
você, seus(suas) colegas e seu(sua) professor(a).

Vamos juntos conhecer cada uma das partes que compõem o nosso material?
A primeira seção se chama “Trocando uma ideia”. Nela, você encontra perguntas que vão

ajudar você e sua turma a terem uma conversa bem legal com o(a) professor(a) sobre o assunto
do caderno. Logo de início, essa seção já toca em questões que vão aparecer nas aulas, ao longo
do mês. Então, não perca a oportunidade de participar dessa conversa!

A segunda seção se chama “Construindo sentidos”. Nela, você iniciará realmente sua jornada
nesse universo de textos e de descobertas, debatendo, interagindo e refletindo com os(as) colegas
e com seu(sua) professor(a).

A terceira seção se chama “De olho no digital”. Gostou do nome? Ela traz um debate bem
interessante sobre questões atuais que estão na rede! É uma excelente oportunidade para navegar
no infinito oceano da Internet e nas suas criações (redes sociais, jogos eletrônicos, bate-papos,
sites etc.). Ficou ansioso(a)?

A quarta seção se chama “Você é o autor”. Nela, será possível encontrar o(a) escritor(a) que
existe dentro de você e melhorar ainda mais seus talentos, de forma que seu texto mostre o que
foi vivenciado e aprendido no mês.

A quinta e última seção se chama “#Partiu!”. Você imagina o porquê dela nesse seu caminho
de aprendizagens e descobertas? É que, nesse momento, é hora de, juntamente com os(as) colegas
e o(a) professor(a), testar seus conhecimentos sobre todo o conteúdo que foi trabalhado nas
conversas, nas leituras e nos exercícios ao longo dessa jornada.
Caro(a) professor(a), esse texto é direcionado ao(à) aluno(a), nele são apresentadas as seções do
caderno, mostrando, de forma breve, como está estruturado e o que esperar de cada seção. Em
sala, essa apresentação do caderno é um excelente momento para instigar a curiosidade dos(as)
alunos(as) e motivar a criação de expectativas sobre o material e a aprendizagem.

Ao longo da tua vida, tem cuidado para não julgar as
pessoas pelas aparências.

Jean de La Fontaine
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1 – Vamos aprender a...
• Reconhecer as partes, o tema e a linguagem dos seguintes gêneros textuais: conto, fábula e

história em quadrinho;
• Identificar a finalidade do conto, da fábula e da história em quadrinhos;
• Elaborar expectativa em relação ao texto antes e durante a leitura;
• Compreender como as relações de sentido contribuem para a construção da narrativa;
• Relacionar as partes de um texto, com a presença ou ausência de recursos coesivos que

contribuem para sua continuidade;
• Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato;
• Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e as partes que compõem o enredo;
• Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais;
• Desenvolver a oralidade a partir de rodas de conversa;
• Refletir, de maneira crítica, sobre o tema “Ver além das aparências”;
• Produzir uma fábula em quadrinhos.

2 – Trocando uma ideia
Olá, pessoal!

Quem nunca ouviu a expressão “As aparências enganam”? Nem sempre, o que lemos, vemos, ou
ouvimos é, de fato, o que estamos entendendo. Por exemplo, quando estamos analisando um
texto, seja verbal, seja não verbal, podemos ver nele diferentes significados, diferentes sentidos.
Às vezes, vemos coisas que nossos(as) colegas não viram, ou vice-versa. Mas, isso é possível? Sim!
E é exatamente esse fato que torna nossas experiências com a leitura uma verdadeira aventura!

#Seliga!

Os textos verbais são aqueles que comunicam uma ideia por meio de palavras. Já os textos
não verbais são aqueles que fazem uso de imagens, sons, gestos etc. Ou seja, não fazem
uso das palavras para transmitir a mensagem. Temos também os textos mistos, que tanto
transmitem mensagem através de palavras quanto de imagens.

Então, esse tema sobre as aparências nos permite refletir sobre questões importantes, como o
julgamento que fazemos em relação a objetos, a lugares, a outras pessoas, dentre vários outros
assuntos. Que tal utilizarmos as questões a seguir para desenvolvermos um bom bate-papo com
seus(suas) colegas e com seu(sua) professor(a) sobre essa temática?!

• Você sabe o que significa a expressão “As aparências enganam”?
• Já escutou alguém falando essa expressão? Se sim, em qual situação? Compartilhe com a

turma.
• Já leu algum texto, ou já ouviu alguma historinha que te fez refletir sobre esse tema que

estamos discutindo? O que essa história representou para você e/ou o que aprendeu com
ela?

Deixe a turma livre para participar; a partir das experiências compartilhadas, faça link com o
tema da aula e vá fazendo perguntas que instiguem a reflexão crítica sobre o tema. No ensino
remoto, essa atividade, por ser um diálogo com os alunos, pode ser realizada dentro da rede social
WhatSapp, no qual o professor pode criar um grupo com os alunos da turma. Nesse grupo, o
professor pode realizar os questionamentos, e os alunos responderem com áudios, assim o trabalho
com a oralidade será mantido.
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Analise o texto a seguir:

Disponível em: https://www.clube92.com.br/artigo/ilusoes-opticas-que-revelam-muito-sobre-o-seu-caracter#/.

Acesso em: 4 set. 2021.

1. O texto acima é uma pintura. Mesmo não fazendo uso de palavras, o seu produtor deseja
expressar uma ideia. Sabendo disso, com a ajuda de seu(sua) professor(a) e de seus(suas)
colegas, responda oralmente às questões a seguir.

a) Ao analisar esse texto, vemos uma imagem. O que você vê nessa pintura?
Espera-se que os alunos digam que veem: uma moça jovem, ou uma mulher mais
velha, ou as duas imagens.

b) Será que o desenho que você viu foi o mesmo que seus(suas) colegas viram? Vamos
comparar suas respostas.
Com a ajuda do(a) professor(a), os alunos vão expor suas respostas a fim de compará-
las.

c) Aponte elementos e adereços utilizados na criação dessa pintura. Eles foram impor-
tantes para a produção do desenho? De que maneira?
Espera-se que digam que os adereços foram importantes para caracterizar a moça
jovem e a mulher mais velha, para, a partir desses elementos/adereços, criar a ilusão
de ótica.

d) Depois de analisarmos, vimos que o produtor desta pintura fez uso da ilusão de ótica,
fazendo-nos ver a imagem de mais de um jeito. Podemos afirmar que essa forma
expressa uma ideia de oposição? Por quê?
Sim, pois temos a imagem de uma mulher nova e de uma mulher mais velha. A
oposição está no sentido: velho e novo.

e) Considerando a sua resposta dada ao item anterior, discuta com seus(suas) colegas e
com o(a) seu(sua) professor(a): é possível afirmar que a mensagem transmitida pelo
produtor da pintura tem relação com a temática da nossa aula? Explique.
Expectativa de resposta: espera-se que a turma responda que sim, já que, pela ilusão
de ótica, conseguimos retomar o tema “As aparências enganam”. Alguns veem a moça
nova, outros veem a mulher mais velha, outros veem os dois.

https://www.clube92.com.br/artigo/ilusoes-opticas-que-revelam-muito-sobre-o-seu-caracter#/
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f) Vamos brincar de imaginar, de elaborar hipóteses sobre o texto? Pelas características
visuais de cada uma dessas mulheres, ou seja, pela aparência delas, quem vocês acham
que elas poderiam ser?
Expectativa de resposta: espera-se que a turma responda que a moça é uma jovem
rica, enquanto a mulher velha é uma senhora pobre; é possível que eles digam que a
idosa é uma bruxa.

No ensino remoto, nessa segunda parte do Trocando Ideias, o professor pode enviar a pintura
para o grupo dos alunos no WhatSapp e pedir que eles observem a imagem, deem zoom, para
vê-la melhor. Em seguida, realizar os questionamentos e os alunos responderem com áudios.

Para refletir!

Agora que já trocamos uma ideia e analisamos a pintura, que é um texto não verbal, construiremos
sentidos com textos verbais, considerando também as características próprias de cada gênero
textual. Vamos seguir conosco e refletir mais profundamente sobre o tema “As aparências
enganam”? Neste percurso, temos certeza de que vamos construir sentidos juntos! Vamos lá?!

3 – Construindo sentidos
Na seção anterior, Trocando uma ideia, iniciamos as nossas reflexões sobre as aparências e como
elas podem nos enganar. A seguir, apresentamos um conto que aborda justamente esse assunto.
Seu título é “Bruxas não existem”, e ele foi escrito por Moacyr Scliar. Divirta-se com a
leitura!

Sugestões de trabalho com o texto:
- No ensino presencial, em roda de conversa, leia o texto fazendo algumas das paradas

indicadas para fazer questionamentos, que têm o objetivo de engajar as crianças durante a
leitura e induzi-las a elaborar expectativa, uma importante habilidade que é pré-requisito para o
desenvolvimento da inferência.

- No ensino remoto, o professor pode gravar um vídeo de si contando a história e postar
o vídeo no Youtube ou diretamente no grupo do Whatsapp. Durante a leitura do texto, no
momento da gravação, o professor pode fazer algumas das interrupções sugeridas abaixo, para
fazer questionamentos que ajudem os alunos a elaborarem expectativa.

Bruxas não existem

Sobre o que vocês acham que esse texto vai falar? Será que essa é uma história de terror?
Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo1

maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era2

uma mulher muito velha e solteirona. Ela morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de3

nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de “bruxa”.4

Como vocês imaginam que seja a aparência de Ana Custódio para que as crianças a chamassem
de bruxa? Vocês acham que ela gostava de ser chamada assim?

Era muito feia, ela; gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha5

uma enorme verruga no queixo. E estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na6

casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos7

num grande caldeirão.8

Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali9

roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém10

ali perto, corríamos atrás dela gritando “bruxa, bruxa!”.11
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Vocês acham que comportamento dessas crianças está correto? O que vocês acham que vai
acontecer?

Um dia encontramos, no meio da rua, um bode morto. A quem pertencera esse animal nós12

não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na casa da bruxa. O que seria13

fácil, porque, ao contrário do que sempre acontecia, naquela manhã, e, por esquecimento, ela14

deixara aberta a janela da frente. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos15

o bicho. Ele era grande e pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos até a janela.16

Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres dele ficaram presos na cortina.17

– Vamos logo – gritava o João Pedro –, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No18

momento exato em que conseguíamos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava19

ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o20

último.21

De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato, senti uma dor terrível na perna e22

não tive dúvida: estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa,23

caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura24

a turma estava longe, ninguém poderia me ajudar. E a mulher sem dúvida descarregaria em mim25

sua fúria.26

Eita! Agora deu ruim! Seus amigos o abandonaram! Qual a opinião de vocês sobre o comporta-
mento dos amigos? Vocês esperavam isso deles? Acho que as aparências nos enganaram mais
uma vez, não é mesmo!? E o que vocês acham que a mulher fará?

Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu a minha perna, e27

instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade28

surpreendente.29

– Está quebrada – disse por fim. – Mas podemos dar um jeito. Não se preocupe!Eu sei fazer30

isso, porque fui enfermeira muitos anos, trabalhei em hospital. Então, confie em mim.31

Alguém já passou por isso ou já viu em algum lugar? Quais são os primeiros socorros nesse caso?
Dividiu o cabo de vassoura em três pedaços e com eles, e com seu cinto de pano improvisou32

uma tala, imobilizando-me a perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa.33

– “Chame uma ambulância”, disse a mulher à minha mãe. Sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me34

para o hospital, o médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado.35

Então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava36

em minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio.37

Texto adaptado. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/7562/bruxas-nao-existem>. Acesso em: 3 set. 2021.

Este texto que lemos pertence a um gênero textual chamado de conto. Os contos fazem uso
da tipologia narrativa, ou seja, são escritos para narrar, contar uma história para o leitor. Ele
pode falar sobre qualquer assunto, depende da história que ele conta. Como esse texto que nós
lemos é voltado para crianças e jovens, a linguagem dele é bem fácil de entender. Você concorda?
Agora, dividimos o texto em pequenos trechos, com os quais vamos construir sentidos, e você
será convidado a responder perguntas, de forma escrita ou oral, para compreendê-los melhor.
Vem mergulhar no texto com a gente!

Essa seção intercala escrita e oralidade e pode ser trabalhada no ensino remoto de diferentes
formas, a depender do trecho. De modo geral, o professor pode colocar o trecho a ser analisado
em uma imagem e disponibilizá-la para os alunos no WhatsApp e fazer os questionamentos: para
os que os alunos precisem responder oralmente, podem gravar áudios; já para as partes escritas,
podem digitar no Whatsapp e no material ou apenas no material e bater foto da atividade e
postá-la no Whatsapp. Se for possível, o professor pode fazer encontros curtos no Google Meet,
expondo os trechos a serem trabalhados naquela aula em slide.

https://novaescola.org.br/conteudo/7562/bruxas-nao-existem
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1. Considere o primeiro trecho do texto e responda às questões:
“Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o
tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam
nisso” (linhas 1 e 2).

a) Nas narrativas, há sempre o narrador, a pessoa que está contando a história para nós.
No caso deste conto, o narrador participa da história, quer dizer, ele é um personagem?
Ou apenas observa os fatos e os narra para nós? Como você percebeu isso?
É esperado que os alunos respondam oralmente que esse narrador é personagem,
porque ele fala de si e dos seus amigos.

b) Qual trecho do texto situa essa história no tempo? Para responder a essa pergunta,
basta pensar: quando o narrador acreditava em bruxas?
Resposta: “Quando eu era garoto”.
A partir dessa informação, é possível inferir que o narrador é adulto e que ele está nos
contando é uma lembrança da sua infância.

c) De acordo com o narrador, quem são as bruxas?

Resposta: São mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas
perversas.
Essa pergunta é de localização de informação explícita e é importante para a construção
do sentido do texto, pois é, baseando-se nessa visão, que ele e seus amigos irão agir na
narrativa.

#Seliga!

Essa informação que o narrador nos deu sobre as bruxas, de que elas são mulheres malvadas,
é uma OPINIÃO, pois é um pensamento, um julgamento, que não é uma verdade coletiva,
quer dizer, não é verdade para todos, então podemos discordar. O FATO sobre as mulheres
que ficaram conhecidas como bruxas, ou seja, a verdade coletiva, aquilo que não se pode
discordar, é que elas eram mulheres solteiras que dedicaram suas vidas para desenvolverem
remédios caseiros com ervas em seus caldeirões. Quem se lembrou de suas vovós e seus
chazinhos para curar dor de barriga? Só que, por conta da aparência daquelas mulheres,
naquele tempo, elas eram perseguidas pelas pessoas. Isso é preconceito, não é mesmo?!

2. Continuemos nossa análise do conto, relendo o segundo trecho do texto:
A prova para nós era uma mulher muito velha e solteirona. Ela morava numa
casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio,
mas nós só a chamávamos de “bruxa” (linhas 2 a 4).

a) A partir da leitura desse trecho, vemos que mais uma personagem chegou na nossa
história!

• Quem é essa personagem?
Ana Custódio.

• Quais características o narrador deu à mulher na primeira frase?
Era uma mulher muito velha e solteirona.

b) Para unir uma característica à outra, foi utilizada uma palavra que tem um sentido
de adição, ou seja, de soma, porque é através dela que percebemos que mais de uma
característica foi atribuída à personagem. Que palavra é essa?
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Resposta: A palavra “e”.
Peça para os alunos lerem a resposta anterior: “Era uma mulher muito velha e soltei-
rona”. Escreva-a na lousa ou no Whatsapp. Pergunte qual a primeira característica,
sublinhe-a ou coloque-a em negrito. Pergunte qual a segunda característica, sublinhe-a
ou coloque-a em negrito. Pergunte a quem as duas características dizem respeito.
Depois pergunte qual palavra uniu as duas características para dar o sentido de soma.

c) Qual trecho do texto situa essa narrativa no espaço? Para responder a essa pergunta,
é só pensar: em que lugar, onde a mulher morava?
Resposta: Ela morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua.
Seria interessante mostrar para as crianças que “numa” é a junção (contração) entre
“em” e “uma” e “no” também, só que entre “em” e “o”. Demonstre para elas que o
“em” é muito utilizado para dar esse sentido de lugar, pedindo que pensem em outros
exemplos de uso do “em” no sentido de lugar.

Para refletir!

Se vocês conseguiram responder à pergunta sobre as características da mulher, é porque percebe-
ram que todo o parágrafo fala sobre ela. Vamos lê-lo novamente:

“A prova para nós era uma mulher muito velha e solteirona.
Ela morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa
rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de
‘bruxa’ ”.

Se o texto repetisse a palavra “mulher” todas as vezes que fosse falar dela, o parágrafo ficaria
mais ou menos assim:

A prova para nós era uma mulher muito velha e solteirona. A mulher
morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. O nome
da mulher era Ana Custódio. Mas, nós só chamávamos a mulher de
‘bruxa’.

Repetição de palavras faz o texto ficar chato, não é!? Ainda bem que o autor não fez assim!
Compare o trecho do texto original com esse que foi criado por nós e descubra quais palavras
foram usadas para fazer referência à “mulher”. Sublinhe essas palavras!

Os alunos devem sublinhar as seguintes palavras: “Ela”, “Seu”, “a”.

Se for pertinente, classifique gramaticalmente essas palavras: pronome pessoal do caso reto,
pronome possessivo e pronome pessoal do caso oblíquo, respectivamente.

Palavrinhas como essas, tanto femininas quanto masculinas, são utilizadas ao longo do texto para
que ele tenha continuidade, quer dizer, para que ele retome informações já mencionadas, mas
também traga novas informações, sem repetir palavras.



Seção 3

8

#Seliga!

Como já vimos, o texto em que estamos mergulhando é uma narrativa, porque tem a finalidade
de narrar, contar uma história. Existem vários tipos de narrativa, mas esse que estamos lendo
pertence a qual gênero? Vocês lembram?
Ele é um conto, porque é curto, ou seja, seus elementos são reduzidos. Talvez vocês nem tenham
percebido, mas nós já falamos aqui sobre quatro dos cinco elementos de uma narrativa! Vamos
conhecê-los melhor!

• FOCO NARRATIVO: determina quem conta a história para o leitor, ou seja, quem é
o narrador. Se o narrador participa da história, ele é um narrador-personagem. Se ele
não participa, ele é um narrador-observador. Vimos aqui que o narrador da história que
estamos lendo é um narrador-personagem.

• TEMPO: determina quando se passou a história que está sendo contada. No caso da
narrativa que estamos lendo, o tempo é quando o narrador era criança.

• ESPAÇO: determina onde se passa a história. Uma narrativa pode ter vários espaços,
mas como estamos lendo um conto, geralmente esse gênero se passa em apenas um espaço,
no caso, a casa de Ana Custódio.

• PERSONAGENS: determina com quem se passa a história. Até o momento da
narrativa, conhecemos o narrador, que não sabemos como se chama, mas é o personagem
mais importante, então ele é o protagonista! Conhecemos também Ana Custódio, que o
narrador acredita ser uma bruxa malvada, então ela tem tudo para ser a vilã da história,
que chamamos de antagonista. Será que essa nossa hipótese irá se confirmar?

O quinto elemento da narrativa é o ENREDO. Não conversamos sobre ele ainda porque o
enredo é tudo aquilo que é contado na narrativa, e agora que nós mergulhamos no comecinho.

3. Agora, vamos continuar nossa análise com o próximo trecho do texto:

“A prova para nós era uma mulher muito velha e solteirona. Ela morava numa
casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. [...] Era muito feia, ela; gorda,
enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme
verruga no queixo. E estava sempre falando sozinha” (linhas 2 a 6).

a) Como já aprendemos o que são fatos e o que são opiniões, que tal analisarmos as
características de Ana Custódio e da sua casa que o narrador já nos contou e dividi-las
em fatos e opiniões?
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FATOS OPINIÕES

- mulher; - muito velha (comparado a ele,
sim, mas a outras pessoas de idade
semelhante à dela, não);

- solteira; - já tinha passado do tempo de
casar (em “solteirona”, o sufixo -
ona traz essa opinião);

- morava numa casa no fim da rua; - a casa em que morava era pe-
quena (em “casinha”, o sufixo -
inha traz a opinião de que a casa
é pequena, em comparação a ou-
tras da rua);

- tinha uma verruga no queixo; - a casa em que morava era caindo
aos pedaços (também comparando
com outras casas da rua, e que
pode ser, inclusive, exagero dele);

- falava sozinha. - feia, gorda, enorme, os cabelos
pareciam palha, o nariz era com-
prido (comparando a mulher, seu
cabelo e seu nariz com outras pes-
soas e fazendo juízo de valor de-
les);

- a verruga era enorme (mais uma
vez pode ser um exagero dele).

b) Olhe somente para a coluna dos fatos e reflita: é possível discordar dessas informações
fornecidas sobre Ana Custódio?
Espera-se que os alunos respondam que não, pois são fatos, verdades coletivas, para
todos.

c) Agora olhe somente para a coluna das opiniões e reflita: podemos discordar delas?
Espera-se que os alunos respondam que sim, pois são opiniões, verdades individuais,
questionáveis, nem todos pensam assim, principalmente a própria Ana Custódio! Com
certeza, ela discorda da maioria dessas opiniões ao seu respeito!

d) Ainda sobre as opiniões, qual a classe de palavras mais utilizada para criarmos opiniões?
Escreva abaixo palavras que pertencem a essa classe e que foram usadas no texto para
opinar sobre a aparência de Ana Custódio.
Resposta: Adjetivos. Sobre Ana Custódio: velha, solteirona, feia, gorda, enorme,
cabelo “parecem palha” e nariz “comprido”.
Ressalte para as crianças que “cabelo” e “nariz” são substantivos. Em relação à
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“parecem palha”, trata-se de uma expressão adjetiva, que, se você achar interessante,
pode pedir para os alunos tentarem substituir por um adjetivo só, como “seco”.

4. Dando continuidade à narrativa, leia o trecho a seguir e responda aos itens:

“Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos
isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão” (linhas 6
a 8).
a) As crianças tinham certeza de que sabiam o que Ana Custódio fazia em casa. O que

ela fazia, na opinião das crianças?
Espera-se que as crianças consigam localizar a informação explícita: preparava venenos
num grande caldeirão.

b) Na verdade, vocês acham que as crianças poderiam falar com certeza do que ela fazia
em casa, como se isso fosse um fato? Por quê?
Espera-se que as crianças respondam que não, porque elas nunca tinham entrado na
casa.

c) Se as crianças nunca tinham entrado na casa, então não podiam ter certeza do que
ela fazia lá dentro, acontece que elas afirmavam que tinham certeza sim! Isso que
acabamos de comprovar é uma contradição de ideias, ou seja, uma oposição! Vamos
ler novamente o trecho em que o narrador fala sobre isso: “Nunca tínhamos entrado
na casa, mas tínhamos a certeza”. Qual palavra marca essa oposição de ideias?
Resposta: “mas”.
Destaque a primeira informação, destaque a segunda, depois pergunte a palavra que
une essas duas informações dando a ideia de oposição.

5. Continuemos o texto, lendo o próximo trecho:

“Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno
pátio para dali roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer
compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando ‘bruxa,
bruxa!’ ” (linhas 9 a 11).
a) Nesse trecho, o narrador nos conta que eles tinham o hábito de invadir o pátio da

casa de Ana Custódio. Mas, eles faziam isso porque tinham um determinado objetivo,
uma intenção, ou seja, uma finalidade. Releia o trecho e responda: qual a finalidade
das crianças invadirem o pátio da idosa? Para responder a essa pergunta, é só pensar:
para que as crianças invadiam o pátio?
Resposta: Para dali roubar frutas.

b) Outro hábito que as crianças tinham para incomodar Ana Custódio era correr atrás
dela gritando “bruxa, bruxa!”. Mas, eles não faziam isso sempre, era somente quando
ela, por acaso, saía. Releia o trecho e responda: qual a finalidade dessas saídas de
Ana Custódio?
Resposta: Para fazer compras no pequeno armazém ali perto.

c) Comparem as respostas dos dois tópicos anteriores: qual palavra é responsável por
dar essa ideia, esse sentido de finalidade às frases?
Resposta: Para.
As duas respostas iniciam com a palavra “para”. Ela é responsável por ligar a finalidade
à ação. Mas deixe claro que nem sempre a palavra “para” tem esse sentido, por isso é
importante analisar a frase bem direitinho.
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#Seliga!

Até aqui o narrador nos apresentou a introdução do enredo da sua narrativa. A essa
introdução damos o nome de SITUAÇÃO INICIAL. Nela, são apresentados os principais
elementos que farão parte do enredo da narrativa, para que o leitor se familiarize com
eles. Quais são mesmo os elementos da narrativa? Muito bem! Como vocês já estão
familiarizados com o nosso narrador e com a Ana Custódio, vamos continuar nossa análise!

6. Vamos continuar com nossa análise?! Para isso, releia o próximo trecho do texto e responda
ao que se pede:
“Um dia encontramos, no meio da rua, um bode morto. A quem pertencera esse
animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na
casa da bruxa.O que seria fácil, porque, ao contrário do que sempre acontecia,
naquela manhã, e por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente” (linhas
12 a 15).

a) Eita! Foi a partir desse trecho que as coisas começaram a se complicar... Vocês
perceberam isso? Agora nosso protagonista tem um problema! Qual é?
Espera-se que os alunos percebam que, para continuar com a rotina deles de inco-
modarem a mulher, o narrador e seus amigos querem jogar o bode morto na casa
dela.

b) Sobre esse problema ele tem uma opinião: acha que é fácil de resolver! Para que a gente
entenda melhor o fato de ele achar que seria fácil, ele nos dá um esclarecimento, uma
explicação, para ele pensar assim. Releia o trecho e responda: qual foi a explicação
que ele nos deu? Para responder a essa pergunta, é só pensar: por que seria fácil?
Resposta: Porque ela deixara aberta a janela da frente.
Talvez as crianças queiram responder a frase completa do jeito que está no texto, mas
ajude-as a “limpar” a resposta, deixando apenas a explicação: seria fácil, porque “ao
contrário do que sempre acontecia”? Seria fácil porque “naquela manhã”? Seria fácil
porque “por esquecimento”? Ou seria fácil porque “ela deixara aberta a janela da
frente”? Essas outras expressões terão seus sentidos analisados em uma alternativa a
seguir.

c) Qual palavra foi utilizada para introduzir a explicação?
Resposta: Porque.
Se for pertinente para o momento, aproveite a oportunidade da questão para trabalhar
com a diferença ortográfica entre: “por que” (pergunta, que apareceu na alternativa
anterior) e “porque”” (resposta).

d) Será que você consegue relacionar outros trechos às suas relações de sentido corretas?
Vamos tentar! Para isso, não deixe de reler o trecho completo que está em negrito
mais acima!

(A) “ao contrário do que sempre acontecia”
(B) “naquela manhã”
(C) “por esquecimento”

(B) tempo

(C) explicação.
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(A) oposição.

7. Nossa análise está ficando superdivertida, porque estamos aprendendo muito, vocês não
acham? Vamos continuar a reler o texto, então?!
“Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho. Ele
era grande e pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos até a janela.
Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres dele ficaram presos na
cortina” (linhas 15 a 17).
Durante todo o primeiro parágrafo do trecho destacado, o narrador fala sobre o “bode”.
Vamos ver se você consegue identificar as expressões que substituíram a palavra “bode”
nesse parágrafo, mas, dessa vez, sem a ajudinha daquele texto criado repetindo a palavra!
Vamos lá! Você consegue!
Resposta: “bicho”, “Ele”, “o”, “lo”, “dele”.
No momento da correção, o professor pode utilizar a pergunta “o quê” para ajudar os
alunos a perceberem a substituição: “Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder,
levantamos o bicho [levantamos o quê? O bode]. Ele era grande [o que era grande? O
bode] e pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos [levamos o quê? O bode] até a
janela. Tentamos empurrá-lo [empurrar o quê? O bode] para dentro, mas aí os chifres dele
[chifre do quê? Do bode] ficaram presos na cortina”.

8. Vamos reler mais um trecho da nossa narrativa!
“– Vamos logo – gritava o João Pedro –, antes que a bruxa apareça. E ela
apareceu. No momento exato em que conseguíamos introduzir o bode pela
janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de
vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último.
De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato, senti uma dor terrível
na perna e não tive dúvida: estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar,
mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de
vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura a turma estava longe, ninguém
poderia me ajudar. E a mulher sem dúvida descarregaria em mim sua fúria”
(linhas 18 a 26).
a) Nossa, que trecho emocionante! Vocês concordam? Na sua opinião, qual o ponto mais

alto de emoção que esse trecho traz?
Espera-se que as crianças respondam que o trecho de maior emoção é quando a bruxa
se aproxima dele com o cabo de vassoura, porque ele está com a perna quebrada e
não pode fugir.

#Seliga!

Depois da situação inicial, que é a introdução de uma narrativa, o enredo se desenvolve
em dois importantes momentos, que são o conflito e o clímax! O CONFLITO é aquele
momento em que se apresenta um problema para o protagonista. Esse problema é o que
gera toda a narrativa, por isso ele é conhecido como conflito gerador. No caso da narrativa
que estamos lendo, o problema do protagonista que gerou toda a narrativa foi o fato
de que eles e os amigos queriam jogar um bode morto dentro da casa de Ana Custódio.
Com o desenrolar do conflito, vem o CLÍMAX, que é o ponto mais alto de emoção da
narrativa, é o momento em que o leitor se pergunta: e agora? O que vai acontecer com o
protagonista? Isso acontece porque o clímax é o último acontecimento do desenvolvimento
da narrativa, que já se encaminha para a conclusão depois dele.
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b) Nesse trecho, temos uma sequência de ações em que o narrador nos conta o que
aconteceu e de que modo aconteceu. A seguir, são apresentadas as ações, e você
responde de que modo elas aconteceram. Para isso, basta reler o trecho e pensar:
como isso aconteceu?

• “a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura”:
de que modo estava a bruxa?
Resposta: Empunhando um cabo de vassoura.

• “Rindo, saímos correndo”: de que modo eles saíram correndo?
Resposta: Rindo.

• “Gemendo, tentei me levantar”: de que modo ele tentou se levantar?
Resposta: Gemendo.

• “E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão,
aproximava-se”: de que modo a bruxa aproximava-se?
Resposta: Caminhando com dificuldade..
Se achar pertinente, leve os alunos à reflexão de que todos os verbos das respostas
estão na forma nominal gerúndio. Mas é importante ressaltar que nem sempre o
modo é expresso por verbos no gerúndio.

9. Estamos quase finalizando nossa análise! Vimos a situação inicial do conto, depois o
estabelecimento de um problema que precisou ser resolvido; vimos o clímax da narrativa,
aquele momento que nos deixou muito curioso sobre o que iria acontecer e, agora, estamos
indo para o desfecho da história.

Releia o trecho abaixo:

“Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu a
minha perna, e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou
a examiná-la com uma habilidade surpreendente.
– Está quebrada – disse por fim. – Mas podemos dar um jeito. Não se preocupe!
Eu sei fazer isso, porque fui enfermeira muitos anos, trabalhei em hospital.
Então, confie em mim.
Dividiu o cabo de vassoura em três pedaços e com eles, e com seu cinto de
pano, improvisou uma tala, imobilizando-me a perna. A dor diminuiu muito e,
amparado nela, fui até minha casa. – “Chame uma ambulância”, disse a mulher
à minha mãe. Sorriu.
Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e
em poucas semanas eu estava recuperado. Então, deixei de acreditar em bruxas
e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua, uma
senhora muito boa que se chamava Ana Custódio” (linhas 27 a 37).

a) Alguns acontecimentos geram outros como consequência, dando a ideia de fechamento,
de finalização, ou seja, de conclusão de um pensamento. Vamos analisar um trecho
que demonstra a ideia de conclusão:
“Eu sei fazer isso, porque fui enfermeira muitos anos, trabalhei em hospital.
Então, confie em mim”.
Qual conclusão Ana Custódio apresenta ao menino por ela ter sido enfermeira por
muitos anos e trabalhado em hospital?
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Resposta: O menino pode confiar nela.
b) Qual palavra foi utilizada para trazer essa ideia de conclusão para a frase?

Resposta: Então.
A conclusão é a finalização de um raciocínio lógico. Ela é bastante útil para a realização
de inferências, porque ela surge após a associação entre informações! Por exemplo:
“Bateram na porta, mas estamos ocupados”. Raciocínio: bateram na porta, mas, se
estamos ocupados, então não abriremos a porta. A informação que está implícita
é que a porta não será aberta, e chegamos a ela através da conclusão. Por isso, é
importante que as crianças compreendam bem essa relação de sentido.

c) Qual a grande conclusão a que chegou o menino depois de todos os acontecimentos
narrados?
Resposta: Ele deixou de acreditar em bruxas e se tornou amigo de Ana Custódio.
É interessante chamar a atenção das crianças para o fato de que, ao final do texto,
o narrador ressignificou a descrição de Ana Custódio: “uma senhora que morava
em minha rua, uma senhora muito boa”, deixando apenas dois fatos sobre ela, a
faixa etária (uma senhora) e onde morava (que morava em minha rua), e, dessa vez,
acrescentou uma expressão adjetiva que transmite uma opinião positiva sobre ela:
“muito boa”.

#Seliga!

O último momento do enredo é o DESFECHO. Ele é a conclusão da narrativa. Nele, o
problema do protagonista se resolve, ou seja, o desfecho é a resolução do conflito! Vimos
que o nosso narrador tinha essa vizinha, chamada Ana Custódio, que ele e seus amigos
achavam que ela era uma bruxa má só por conta da sua aparência. Como eles pensavam
isso dela, tinham a necessidade de incomodá-la, até que tiveram a ideia de colocar o bode
morto dentro da casa dela. Porém, eles não conseguiram, porque ela chegou no momento.
Os amigos do narrador correram, mas ele caiu e quebrou a perna. No desfecho, vemos que
Ana Custódio, ao invés de maltratá-lo pela danação, cuida dele, demonstrando que era
uma senhora muito boa e que só tinha raiva deles, porque eles a incomodavam. Ele deixou
de acreditar em bruxas e passou a ser amigo dela.

10. Agora que terminamos nosso mergulho no texto, analisando cada uma das partes, responda:
quem realmente faz papel de antagonista nessa narrativa? Justifique.
Resposta: Os amigos do narrador, porque eles o abandonaram.
Como a narrativa parte do ponto de vista do narrador, quem lhe fez realmente mal foram
os seus amigos, que lhe abandonaram, e não Ana Custódio, como tínhamos previsto no
início da leitura! Mas, esclareça para as crianças que a leitura é assim mesmo: estamos
sempre elaborando hipóteses! Que podem se confirmar ou precisar ser reelaboradas! Como
acabamos de fazer!

Para refletir!

Vocês gostaram dessa narrativa? Ela também nos mostra o quanto as aparências podem nos
enganar! No final, descobrimos que o narrador e seus amigos estavam enganados em relação à
Ana Custódio! Ela não era má coisa nenhuma! Eles que eram maus com ela, com todas aquelas
danações! Inclusive, os amigos do narrador foram maus com ele também, porque o abandonaram
na dificuldade, e sabemos que isso não é o comportamento que esperamos dos nossos amigos!
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Hora da Roda de Conversa!

Com a ajuda do(a) seu(a) professor(a), organizem uma roda de conversa acerca das aparências,
com o tema:

Será que as aparências sempre enganam?

Conversem sobre esse tema, contando fatos que vocês já vivenciaram, pode ser com pessoas,
animais, livros, lugares etc. Lembrem-se de que, na roda de conversa, precisamos respeitar os
turnos de fala, tanto do(a) professor(a) quanto dos(as) colegas de sala, para que todos falem e
escutem as opiniões uns dos outros.

É esperado que as crianças cheguem à conclusão, com base na discussão sobre as suas experiências,
de que nem sempre as aparências enganam! Às vezes, as aparências nos dão margens para elaborar
hipóteses que, com o tempo, confirmam-se realmente! Mas, muitas vezes, não, precisando serem
reelaboradas! Finalize a roda de conversa, arrematando que o conto nos deixa o ensinamento de
que devemos tomar cuidado com as aparências e com as nossas opiniões, para vermos além
das aparências e não julgarmos mal as pessoas antes de realmente conhecê-las e, claro, tomar
cuidado também com as nossas atitudes, não é? Porque, no final das contas, nós é que podemos
estar sendo maus com as outras pessoas!

#Seliga!

Lemos uma narrativa e, a partir de várias conversas sobre ela, aprendemos muito sobre a
temática “Ver além das Aparências”, mas também sobre os elementos da narrativa e sobre
algumas relações de sentido que existem entre uma informação e outra. Vamos recapitular
essas relações para termos certeza de que as entendemos direitinho!

• Tempo: momento em que determinada ação aconteceu.
Ex.: Entramos quando terminou o recreio.

• Adição: soma entre informações.
Ex.: Entramos e sentamos quando terminou o recreio.

• Espaço: soma entre informações.
Ex.: Entramos na sala e sentamos quando terminou o recreio.

• Modo: como determinada ação ocorreu.
Ex.: Entramos na sala e nos sentamos apressadamente, quando terminou o

recreio.

• Finalidade: objetivo de uma ação. .
Ex.: Entramos na sala e nos sentamos apressadamente, quando terminou o

recreio, para assistirmos à aula de Português.

• Oposição: contradição entre informações.
Ex.: Entramos na sala e nos sentamos apressadamente, quando terminou o

recreio, para assistirmos à aula de Português. Mas, a professora ainda não havia
chegado.
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• Explicação:
Ex.: Entramos na sala e nos sentamos apressadamente, quando terminou o recreio,

para assistirmos à aula de Português. Mas, a professora ainda não havia chegado, porque
seu carro quebrou.

• Conclusão: consequência de uma informação.
Ex.: Entramos na sala e nos sentamos apressadamente, quando terminou o recreio,

para assistirmos à aula de Português. Mas, a professora ainda não havia chegado, porque
seu carro quebrou. Então, esperamos ela chegar.

Como podemos ver, através do pequeno texto que foi escrito para exemplificar cada uma
das relações, elas são responsáveis por dar sentido ao texto, relacionando uma informação às
outras. Todos os textos são recheados dessas relações de sentido, e agora vocês conseguem
identificá-las e entendê-las! A leitura é muito importante para a nossa vida, pois, além
de aprendermos mais sobre a nossa língua, para melhorar a nossa comunicação, ainda
refletimos sobre os nossos comportamentos e nos tornamos pessoas melhores! Muito bem!
Parabéns por terem caminhado toda essa jornada de conhecimento!

No ensino remoto, cada uma das relações lógico-discursivas, à medida que fossem tra-
balhadas no caderno, poderia ser aprofundada com o auxílio da plataforma Padlet
(https://padlet.com/dashboard), no qual o professor colocaria a relação lógico-discursiva
que está sendo analisada, junto com a sua definição, e pediria que as crianças acessassem
o link e fossem clicando no + e escrevendo outras frases criadas por eles em que aquela
relação lógico-discursiva fosse evidente. Como o Padlet permite o comentário nas respostas
dos alunos, o professor poderia ir intervindo em cada resposta. Ao longo da atividade, o
professor poderia ir enriquecendo o mural, com textos de linguagem mista que também
empregassem aquela relação, bem como com frases que a contemplassem, mas utilizando
variados elos coesivos e não somente o que vimos no caderno.

4 – De olho no digital
Você já deve ter estudado o gênero textual fábula. A seguir, iremos ler uma fábula de Esopo
bastante conhecida. Para a nossa aula ficar ainda mais divertida, podemos acessar os seguintes
canais do YouTube e sites, nos quais vocês poderão assistir a muitas outras fábulas, inclusive,
esta que iremos analisar juntos.

#Seliga!

Fábulas são pequenas narrativas em que os personagens são animais com características
humanas. Ela tem caráter educativo, ou seja, traz sempre, em seu final, um ensinamento, que
chamamos de moral da história. Então, esse gênero, geralmente, tem a finalidade de ensinar,
refletir sobre um comportamento humano, por isso deve fazer parte do nosso dia a dia. É
mais fácil aprender a melhorar nossos comportamentos quando eles são mostrados através
da literatura, e as fábulas são ótimas para isso! Assim como o conto, a fábula pode falar
sobre qualquer assunto, depende do que é ensinado nela. Em relação à linguagem, algumas
fábulas podem ter uma linguagem mais difícil do que outras, porque a maioria das fábulas que
conhecemos são textos bem antigos, e alguns não tiveram sua linguagem atualizada.

https://padlet.com/dashboard
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O leão e o rato

Certo dia, estava um leão a dormir a sesta quando um ratinho começou a correr por cima1

dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir.2

- Perdoa-me! - gritou o ratinho - Perdoa-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se3

um dia não precisarás de mim?4

O leão ficou tão divertido com esta ideia, disse: - Você? Um ratinho desse tamanho? O que5

você poderia fazer por mim? – E continuando a rir do pobre ratinho, levantou a pata e o deixou6

partir.7

Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao Rei,8

amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem.9

Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas10

que o prendiam.11

E foi assim que um ratinho pequenino salvou o Rei dos animais. Moral da história: Não12

devemos subestimar os outros.13

(Fábulas de Esopo)

Disponível por escrito em: <https://www.pensador.com/frase/ODEwNDAw/>. Acesso em: 4 set. 2021.

Disponível em vídeo em: <https://www.youtube.com/watch?v=VNCBxkJeF7E>. Acesso em: 4 set. 2021.

Canal “Contos de fada portugueses (Portuguese Fairy Tales)”: https://www.youtube.com/watch?v=HwVx3ylkCr4k

Canal “Lousa Digital”: https://www.youtube.com/watch?v=msx0BUESYt

Canal “Mãozinhas que fazem”: https://www.youtube.com/watch?v=N2b7rEsIcTU

Site “Projeto Abelha”: http://projetoabelha.com.br/?page-id=4619

Site “Site de Dicas”: https://www.sitededicas.com.br/fabula-o-lobo-e-o-filhote-de-ovelha.htm

Professor(a), estimule os alunos a identificarem, a partir da leitura do texto “O leão e o rato”, as
semelhanças e as diferenças dele para o conto “As bruxas não existem”. Ambos são narrativas.
Questione os alunos quanto aos elementos e momentos do enredo dessa fábula. Ressalte também
que os dois textos trazem um ensinamento, mas o do primeiro texto estava implícito, enquanto o
do segundo texto está explícito na moral da história.

A partir da leitura da fábula, debata com seus colegas as seguintes questões:

1. Nesta fábula, é narrada uma situação entre dois personagens principais:

a) Quais são eles?
Resposta: O leão e o rato.

b) Qual situação é narrada, ou seja, qual o enredo dessa narrativa?
Expectativa de resposta: O leão iria comer o ratinho, mas resolveu não o fazer;
agradecido, o ratinho disse que, um dia, iria retribuir. O leão riu. Mas, um dia, o leão
foi salvo pelo ratinho.

2. Sobre o trecho: “O que você poderia fazer por mim? – E continuando a rir do pobre
ratinho, levantou a pata e o deixou partir” (linhas 5 a 7), vamos refletir e responder:

a) Qual é o sentido da palavra “pobre”?
Resposta: Tem sentido de “coitado”.
A palavra pobre, nesse contexto, não se refere à pobreza, mas dá uma ideia de
compaixão pelo ratinho.

https://www.pensador.com/frase/ODEwNDAw/
https://www.youtube.com/watch?v=VNCBxkJeF7E
https://www.youtube.com/watch?v=HwVx3ylkCr4k
https://www.youtube.com/watch?v=msx0BUESYt
https://www.youtube.com/watch?v=N2b7rEsIcTU
http://projetoabelha.com.br/?page-id=4619
https://www.sitededicas.com.br/fabula-o-lobo-e-o-filhote-de-ovelha.htm
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b) Vamos refletir: se a palavra pobre viesse depois do substantivo “ratinho” (ratinho
pobre), ela continuaria com o mesmo sentido?
Expectativa de resposta: Se colocássemos esta palavra depois de “ratinho”, então ela
teria garantido o sentido de pobreza.

3. Após o leão ter soltado o ratinho, tudo parecia estar bem. Porém, de repente, aconteceu
outro problema que precisou ser resolvido. Que problema foi este?
Resposta: O leão cai numa armadilha, não consegue sair e precisa ser salvo.
Percebemos que essa narrativa traz dois conflitos: um do ponto de vista do rato e outro do
ponto de vista do leão. Por isso, ambos são protagonistas da narrativa.

#Seliga!

Vimos no estudo com o texto “As bruxas não existem” que o protagonista é o personagem
mais importante da narrativa. Ele é o mais importante porque os fatos da narrativa ocorrem
em função dele. Naquele texto, chegamos à conclusão de que o protagonista era o narrador.
Já na fábula que estamos estudando agora, os fatos não ocorrem apenas em função de um
personagem, mas em função de dois. Por isso, nesta fábula, temos dois protagonistas: o
leão e o rato.

4. Por que o leão riu do ratinho, quando este disse que, um dia, poderia retribuir o favor que
o leão lhe fez?
Expectativa de resposta: Porque o leão subestimava a capacidade do ratinho; pelo seu
tamanho, achava que ele não fosse servir para nada.

Para refletir!

Assim como o ratinho, vocês são pequenos, mas porque ainda são crianças, e muitas vezes acontece
de adultos agirem com vocês como o leão agiu com o ratinho, subestimando suas capacidades.
Subestimar é achar que alguém não é capaz de fazer algo. Mas, vocês são capazes de fazer
ações importantes sim, desde que elas sejam adequadas às suas idades. Há várias atividades
importantes a serem feitas dentro de casa que vocês com certeza são capazes de fazer. Alguém
pode dar um exemplo? Que tal se oferecerem em casa para fazerem uma atividade que seja
adequada a sua idade?

5. No trecho, “Dias depois, o leão caiu numa armadilha” (linha 8), que sentido está indicando
a expressão destacada? E o que ela sugere?
Resposta: “Dias depois” indica tempo. Essa expressão sugere que o tempo passou durante
a narrativa.

6. Note que, na maior parte do texto, o leão dirige-se ao rato chamando-o de ratinho. Qual
opinião do leão o uso do diminutivo inho revela?
Resposta: O leão acha que o rato é um animal pequeno.
Se os alunos ficarem em dúvida se isso é uma opinião, basta pedir que eles reflitam sob o
ponto de vista de uma formiga. A formiga discordaria do leão, então é porque se trata de
uma opinião. Ressalte que o diminutivo inho também pode sugerir uma ideia de algo frágil,
sem utilidade.

7. No desfecho da história, podemos concluir que o leão estava certo sobre o que ele pensava
do ratinho? Por quê?
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Expectativa de resposta: O leão estava errado. Ele julgava o ratinho, só porque ele é
pequeno; contudo, o único que pôde salvar o leão foi o rato que tinha a habilidade de roer
a corda.

8. No trecho final da história, o narrador diz: “E foi assim que um ratinho pequenino salvou o
Rei dos animais”. Qual a finalidade do narrador ao contrapor as palavras “um ratinho
pequenino” e “o Rei dos animais”?
Expectativa de resposta: Mostrar que, mesmo o leão, sendo o soberano, forte, grande,
valente e temido por todos, não conseguiu se salvar sozinho, e quem o salvou da armadilha
foi o ratinho pequenino, que não é forte, não é temido por todos, mas foi o único com a
capacidade de salvar o leão da armadilha.

9. Moral da história é a lição ou ensinamento que se pode retirar de um acontecimento ou
história narrados. Baseando-se nas respostas anteriores, explique por que a moral da
história é: “Não devemos subestimar os outros”.
Expectativa de resposta: Cada pessoa tem seu jeito próprio de ser e possui suas qualidades
e capacitações. Não é a aparência física que vai definir. Muitas vezes é mais importante a
habilidade do que a força.

Questione os(as) alunos(as): por que devemos aprender sobre a moral? Em que situação cotidiana
poderíamos contar essa fábula para alguém?

Para continuar a nossa discussão, iremos agora falar um pouco sobre o bullying, que tem
muita relação com o que estamos discutindo desde o início das nossas leituras. E, para isso,
iremos analisar a história em quadrinhos a seguir, cujo título é “Respeito é bom!”.

No ensino remoto, se o professor preferir, pode realizar a atividade com as respostas todas escritas
no caderno, como se fosse uma ficha de leitura para o vídeo. Ou manter a dinâmica de alternância
entre as respostas escritas e os áudios no WhatsApp.
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Disponível em: <https://www.bullyingnaoebrincadeira.com.br/histria-em-quadrinhos>. Acesso em: 4 de set. 2021.

https://www.bullyingnaoebrincadeira.com.br/histria-em-quadrinhos
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#Seliga!

História em quadrinhos - ou HQ - é o nome dado à arte de narrar histórias através
de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal para ensinar, refletir,
divertir, entre outras intenções. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das
narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. A temática desse gênero também
é variada. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Para comunicar as falas
das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos, que são diretos
e de fácil entendimento. Para aprendermos o que cada tipo de balão significa, acessem o
link: https://www.todamateria.com.br/historia-em-quadrinhos/.

a) Nos primeiros quadrinhos, na parte superior, vemos uma situação acontecer. Que situação
é essa?
Na sala de aula, a professora está fazendo a chamada dos alunos.

b) Na interação entre os personagens, em um dado momento, a professora nota que uma aluna
estava ausente na aula. Quem é essa aluna?
A aluna ausente é a Nina.

c) Considerando agora os quadrinhos quarto e quinto, note que a aluna compareceu às aulas.
Alguns amiguinhos dela começam a lhe questionar os motivos pelos quais ela vinha faltando
à escola, e uma de suas respostas foi: “nada sério”. De acordo com o texto, a personagem
está falando a verdade? Suas expressões faciais nos revelam alguma coisa? Se sim, o quê?
A personagem não está falando a verdade. Suas expressões faciais revelam que ela está
triste.

d) De acordo com o texto, qual é o verdadeiro motivo de essa aluna estar faltando às aulas
frequentemente?
Nina está sofrendo bullying por conta de ser magra e alta.

Na sua opinião, era correta a maneira como os coleguinhas de Nina agiam com ela? Verdadeiros
antagonistas, não é mesmo? Você gostaria que seus coleguinhas de classe lhe tratassem de modo
desrespeitoso? Ninguém quer ser tratado como Nina foi, não é verdade? Nem como o Ratinho da
fábula que lemos! Nem como Ana Custódio do conto “As bruxas não existem”!

Então, que tal darmos continuidade a esse assunto realizando mais uma roda de conversa?

Hora da Roda de Conversa!

O tema da vez é “Bullying não é brincadeira”! Para nos ajudar a refletir um pouco
mais sobre esse tema tão importante, com a ajuda do seu(sua) professor(a), acesse o link
a seguir: https://www.bullyingnaoebrincadeira.com.br/. Nele, vocês poderão encontrar
muitas informações sobre esse tema, indicações de livros, de filmes e muito mais! Vamos conferir?

Sugestão de atividade remota: uma atividade com a criação de uma nuvem de palavras geradoras
de discussão na Plataforma Mentimeter (https://www.mentimeter.com/). O professor cria a
atividade, nomeando-a como “Bullying não é brincadeira” e escolhendo a opção “Word Cloud”,
que é a nuvem de palavras. O site criará um link em que as crianças podem entrar e escrever 3
palavras, que podem ser 3 sentimentos ruins que a pessoa que sofre bullying sente. A nuvem
será formada à medida que as crianças enviarem a atividade. Essa nuvem pode ser o ponto de
partida da roda de conversa ou seu produto final.

 https://www.todamateria.com.br/historia-em-quadrinhos/
https://www.bullyingnaoebrincadeira.com.br/
https://www.mentimeter.com/
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Para refletir!

Como vimos anteriormente, nesta seção, conhecemos uma fábula de Esopo que muito nos ensinou
sobre não julgar os outros por sua aparência: todos nós somos especiais do jeitinho que somos.
Em seguida, lemos uma história em quadrinho que tratava sobre o bullying e, a partir disso,
realizamos uma roda de conversa para falar mais sobre esse assunto. Desse modo, pudemos
perceber que a leitura, além de nos proporcionar o prazer da fantasia, ela também pode nos
ensinar muitas coisas bacanas, e uma delas é o respeito e a empatia ao próximo. Na seção a
seguir, teremos um desafio para você.

Que tal produzir sua própria fábula em
formato de história em quadrinho?

5 – Você é o (a) autor (a): produzindo uma fábula
em formato de história em quadrinho

Na seção anterior, estudamos dois gêneros de texto: a fábula e a história em quadrinho. Vimos
que, mesmo tendo composição diferente, nada impede que estes gêneros abordem um mesmo
assunto. Que tal, produzirmos uma fábula no formato de história em quadrinhos? Acesse o link
abaixo e divirta-se com as inúmeras fábulas contadas em HQ:
http://dombarreto.g12.br/portal/wp-content/uploads/2016/11/Revista_Digital_2016.pdf

Que tal agora produzir sua própria história em quadrinho?! Vamos lá?! A seguir,
apresentamos um guia para facilitar a produção do seu texto.

Com o tema “As aparências enganam”, ESCREVA UMA FÁBULA em formato de HISTÓ-
RIA EM QUADRINHO:

Z Note que esse tema consegue fazer relações com muitos outros assuntos, tais como:
respeito, empatia, bullying, dentre outros.

Z Lembre-se de que as fábulas são: narrativas curtas que trazem um ensinamento no final
e seus personagens são animais com características humanas;

Z Ao construir sua história em quadrinho, ela tanto pode ser produzida em linguagem
apenas não verbal quanto em linguagem mista, aquela que faz uso de desenhos e palavras
em balões de fala.

Z Antes de produzir realmente seu texto, planeje-o! Primeiro, escreva a história, depois
defina quantos quadrinhos você precisará para contá-la.

Z Mãos à obra!

Fonte: elaborado pelos autores.

Que tal organizar, com seu(sua) professor(a), um dia para fazer o lançamento dos textos produzidos
pela turma? O professor poderia juntar todas as histórias num só livro que poderia ficar disponível
na biblioteca de sua escola, a fim de que outros alunos tenham acesso e possam também lê-lo.
Ou ainda, poderia criar juntamente com a turma um blog de leitura para divulgar os textos
produzidos e, assim, fazer com que os textos alcancem ainda mais pessoas, divulgando-os nas
redes sociais. Seria super bacana ver seus textos circulando por toda a escola e também na
internet! Vamos encarar esse desafio?

http://dombarreto.g12.br/portal/wp-content/uploads/2016/11/Revista_Digital_2016.pdf
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Caro(a) estudante, ao longo deste caderno, realizamos atividades que pudessem ajudá-lo(a)
a desenvolver habilidades de compreensão e de produção de textos. A fim de verificarmos a
consolidação do conjunto de saberes que estudamos até aqui, temos agora um outro desafio para
você, que é resolver questões objetivas, para mostrar se você aprendeu tudo direitinho. Mas, para
isso, você precisa ler com atenção os textos, os enunciados e as alternativas, marcando aquela
que você acha que é o gabarito só quando tiver certeza! Estamos combinados?

6 – #Partiu!
Se o professor quiser uma consolidação mais ágil e produtiva dos resultados dos alunos nas cinco
questões a seguir, pode transpô-las para um Formulário do Google e mandar o link para os
alunos resolvê-las. Assim, ele obterá dados já analisados, necessários ao planejamento de ações
de intervenção pedagógica.

Leia o texto abaixo e responda à questão a seguir.

A causa da chuva

Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam1

que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar. Mas não chegavam a uma conclusão.2

— Chove só quando a água cai do telhado de meu galinheiro — esclareceu a galinha.3

— Ora, que bobagem! — disse o sapo de dentro da lagoa. — Chove quando a água da lagoa4

começa a borbulhar suas gotinhas.5

— Como assim? — disse a lebre. — Está visto que só chove quando as folhas das árvores6

começam a deixar cair as gotas d’água que têm dentro.7

Nesse momento começou a chover.8

— Viram? — gritou a galinha. — O telhado de meu galinheiro está pingando. Isso é chuva!9

— Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? — disse o sapo.10

— Mas, como assim? — tornou a lebre — Parecem cegos! Não veem que a água cai das11

folhas das árvores?12

Millôr Fernandes. Disponível em: <https://xdocs.com.br/doc/a-causa-da-chuva-texto-e-interp-eqnj37x1mm86>. Acesso em: 7

set. 2021.

1. O trecho do texto que indica uma opinião é

a) “Não chovia há muitos e muitos meses.” (linha 1)

b) “Chove só quando cai a água do telhado do meu galinheiro.” (linha 3)

c) “Nesse momento começou a chover.” (linha 8)

d) “gritou a galinha!” (linha 9)

Esse texto é uma fábula, mas não informe isso aos alunos, peça para que eles comparem esse
texto com os que já foram lidos. Ele se parece mais com qual? Quais as semelhanças? Quais as
diferenças? Faça a leitura com as crianças e trabalhe o texto, instigando-os a identificarem os
elementos e momentos da narrativa, bem como a moral que está sendo ensinada através dela.
Cada animal vê a chuva de acordo com a sua perspectiva, suas experiências, ou seja, de acordo
com a sua opinião, e quer convencer os outros animais de que a sua opinião é um fato, sem

https://xdocs.com.br/doc/a-causa-da-chuva-texto-e-interp-eqnj37x1mm86
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ser. As alternativas A, C e D são fatos, pois são verdades de que não se pode discordar, mas a
alternativa B é uma opinião, tanto que os outros animais discordaram dela.

Leia o texto abaixo e responda à questão a seguir.

O Saci é muito brincalhão, agitado e travesso. Por isso ele está sempre realizando travessuras1

por onde passa. Ele gosta de bagunçar a crina dos cavalos durante a noite, dando nós e fazendo2

tranças. Esses são sinais de que o Saci passou por ali. Ele também tem o costume de entrar3

nas casas para pregar peças nas pessoas. Pode queimar as comidas que estão no fogão, ou fazer4

objetos desaparecerem. Às vezes até apaga velas e luzes. O Saci cria um redemoinho quando passa5

rápido por um lugar, levantando folhas e sujeira. Quando isso acontece, é possível capturá-lo6

lançando uma peneira no meio do redemoinho. Então, quem capturar o Saci deve retirar o seu7

gorro e colocá-lo dentro de uma garrafa.8

Texto adaptado. Disponível em: <https://www.dentrodahistoria.com.br/blog/educacao/alfabetizacao-e-leitura/lenda-saci-perere/>.

Acesso em: 7 set. 2021.

2. No trecho, (...) “Ele gosta de bagunçar a crina dos cavalos durante a noite, dando nós e
fazendo tranças” (linhas 2 e 3), a expressão destacada tem sentido de

a) espaço.

b) finalidade.

c) tempo.

d) modo.

A narrativa escolhida para essa questão é um trecho de uma lenda, que é um outro gênero
do campo artístico-literário. Questione os alunos se esse texto também narra uma história.
Seria ele uma fábula? Seria ele um conto? A finalidade da lenda é a mesma que a do
conto, da fábula e da história em quadrinhos: contar, narrar uma história. A diferença é
que a lenda é uma narrativa fantástica, que conta uma história que é passada de geração
para geração, através da oralidade, e que explica um acontecimento misterioso. As lendas
fazem parte do nosso Folclore. No caso da lenda do Saci, ela explica acontecimentos que
ninguém sabia quem tinha feito. Para ajudar as crianças a entenderem o gabarito, pergunte:
quando o Saci bagunçava a crina dos cavalos? Ressalte também que: se a alternativa a
fosse o gabarito, a expressão seria a resposta para “onde o Saci bagunçava a crina dos
cavalos?”; se a alternativa b fosse o gabarito, a expressão seria a resposta para “para que
o Saci bagunçava a crina dos cavalos?”; se a alternativa d fosse o gabarito, a expressão
seria a resposta para “como o Saci bagunçava a crina dos cavalos?”. Após o trabalho
com o item, questione os alunos sobre o gênero lenda: Eles conhecem outras lendas? Por
que é importante aprender sobre as lendas? Qual a relação que elas estabelecem com o
nosso cotidiano? Que tipo de conhecimento elas mobilizam? Aproveite a oportunidade e
proponha um trabalho mais amplo com as lendas.

https://www.dentrodahistoria.com.br/blog/educacao/alfabetizacao-e-leitura/lenda-saci-perere/
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Leia o texto abaixo e responda à questão a seguir.

Disponível em: https://ar-ar.facebook.com/stylofarma/posts/1917267591700333/. Acesso em: 10 set. 2021.

3. O texto nos faz um pedido: “plante árvores para ter um mundo melhor”. A palavra
destacada tem sentido de

a) conclusão.
b) explicação.
c) oposição.

d) finalidade.

Antes de nomear o gênero, proponha a comparação dele com os outros textos que já
apareceram no caderno, até que eles cheguem na semelhança dele com a pintura e os
quadrinhos. Quais as semelhanças? Quais as diferenças? Questione os alunos acerca do tipo
de linguagem que o anúncio publicitário faz uso, que é verbal e não verbal. Faça junto com
eles a leitura das duas linguagens, pergunte por que a linguagem não verbal é importante
para o anúncio. Aproveite para explorar o gênero, em sua temática, composição, estilo e
finalidade. Esse anúncio não tem o objetivo de vender, como muitos dos anúncios que eles
conhecem, mas de conscientizar os leitores sobre a necessidade de se plantar árvores. É
uma campanha de conscientização. Em relação ao saber que está sendo avaliado, o das
relações lógico-discursivas, a expressão introduzida pelo “para” tem sentido de finalidade,
pois indica o objetivo de se plantar árvores. Ressalte também que: se a alternativa a
fosse o gabarito, “para” poderia ser substituído por “então” sem prejuízo de sentido; se a
alternativa b fosse o gabarito, “para” poderia ser substituído por “porque” sem prejuízo de
sentido; se a alternativa d fosse o gabarito, “para” poderia ser substituído por “mas” sem
prejuízo de sentido. Após o trabalho com o item, proponha uma atividade com anúncios
publicitários, que podem ser expostos na aula, em que os alunos tenham que agrupá-los em
relação ao propósito comunicativo: vender ou conscientizar. Finalize a atividade com a
reflexão do propósito geral que é o da divulgação.

https://ar-ar.facebook.com/stylofarma/posts/1917267591700333/
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Leia o texto abaixo e responda à questão a seguir.

A andorinha e as outras aves

Estavam os homens semeando algodão e linho. Observando-os, a Andorinha disse aos outros1

pássaros:2

– Será para o nosso mal o que os homens estão plantando, pois dessas sementes nascerão3

algodão e linho, depois eles farão laços e redes para nos prenderem. Melhor seria destruirmos o4

que for nascendo para que estejamos seguras.5

As outras aves riram muito e não quiseram seguir o conselho. A Andorinha, vendo isso, fez as6

pazes com os homens e foi viver perto de suas casas.7

Depois de algum tempo, os homens fizeram laços, redes e instrumentos de caça, com os quais8

passaram a prender as outras aves, preservando a Andorinha.9

Moral da história: Prevenir é melhor do que remediar.10

Esopo. Disponível em: <http://projetoabelha.com.br/?page_id=4597>. Acesso em: 10 set. 2021.

4. O conflito que gerou a narrativa foi

a) os homens estarem semeando algodão e linho.

b) a Andorinha estar observando os homens.

c) a Andorinha ter avisado as outras aves.

d) a Andorinha ter feito as pazes com os homens.

Mais uma fábula, que também traz a moral explícita. Mas, em um primeiro olhar, ela
não parece ter relação com a temática do nosso caderno, então é uma oportunidade para
trabalhar com a inferência dos nossos alunos, questione-os em relação a isso para ver se
eles conseguem perceber que a andorinha julgou os homens segundo a aparência, mas,
dessa vez, as aparências não enganaram, elas foram indícios, pistas, para ela, protagonista,
precaver-se do perigo. Trabalhe com a fábula como já foi visto anteriormente, pedindo que
eles identifiquem os elementos e os momentos da narrativa. O item pede a identificação do
conflito da narrativa, ou seja, em qual momento a situação se complicou para a protagonista.
No caso desse texto, o conflito já é a primeira informação trazida pelo texto. Não houve
aquele momento de situação inicial em que tudo está tranquilo para o protagonista. Uma
atividade muito interessante de produção textual que aumentaria ainda mais a compreensão
dos alunos sobre o assunto seria pedir que produzissem individualmente um parágrafo de
situação inicial para essa narrativa, em que aparecesse a Andorinha tranquila, vivendo sua
vida com as outras aves, antes de ver os homens e se preocupar.

http://projetoabelha.com.br/?page_id=4597
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Leia o texto abaixo e responda à questão a seguir.

ERA UMA VEZ UM PINTOR...

Era uma vez um pintor que tinha um aquário e, dentro do aquário, um peixe encarnado. Vivia1

o peixe tranquilamente acompanhado pela sua cor encarnada, quando a certa altura começou a2

tornar-se negro a partir – digamos – de dentro. Era um nó negro por detrás da sua cor vermelha e3

que se desenvolvia por fora, alastrando-se e tomando conta de todo o peixe. Por fora do aquário,4

o pintor assistia surpreendido à chegada do novo peixe.5

O problema do artista era este: obrigado a interromper o quadro que pintava e onde estava6

a aparecer o vermelho do seu peixe, não sabia agora o que fazer da cor preta que o peixe lhe7

ensinava. [...]8

Texto adaptado. Herberto Helder. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/329318836/Texto-Era-Uma-Vez-UmPintor>.

Acesso em: 7 set. 2021.

5. No trecho o “(...) não sabia agora o que fazer da cor preta que o peixe lhe ensinava” (linhas
7 e 8), a palavra destacada se refere

a) ao peixe.

b) ao pintor.

c) ao aquário..

d) ao quadro.

Esse texto é o trecho de um conto, do qual destacamos somente a situação inicial e o conflito.
Outra atividade interessante de produção textual, seria pedir às crianças que produzissem
um clímax e um desfecho para ela. Como são momentos da narrativa mais complexos, o
professor poderia realizar essa atividade de forma coletiva, sendo o escriba, ou elegendo um
aluno da turma para sê-lo. Quanto ao saber que está sendo aferido, relação entre as partes,
peça que os alunos localizem o trecho no texto, leia o contexto desse trecho e, em seguida,
pergunte aos alunos: o peixe estava ensinando a cor preta para quem? Assim, facilmente
eles entenderão que, de fato, o gabarito é a alternativa b.

#Seliga!

Chegamos ao final do nosso primeiro caderno “Fortalecendo Aprendizagens”! Vocês
gostaram? Foi muito legal trilhar todo esse percurso de conhecimento, com leituras e
conversas interessantes! Desejamos que todos os aprendizados que conquistamos nesse
caderno possam ser utilizados em outras experiências de leitura e que as narrativas escolhidas
tenham ajudado a nos tornar pessoas melhores.

Até a próxima jornada do conhecimento!

https://pt.scribd.com/document/329318836/Texto-Era-Uma-Vez-UmPintor
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7 – Apêndice
PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Olá, professor(a),

O material estruturado pensado para o componente curricular de Língua Portuguesa inspira-se
no que já foi produzido para o Programa Foco na Aprendizagem, cujo público-alvo são os(as)
alunos(as) do Ensino Médio. Assim, esperamos que haja uma continuidade lógica, uma progressão
cognitiva e uma articulação metodológica entre esses materiais, de modo a propiciar, na prática,
o desenvolvimento de um contínuo curricular entre as duas etapas de aprendizagem. Esta
continuidade é facilitada, em princípio, pelo fato de que os materiais usados no Foco retomam
conhecimentos básicos do Ensino Fundamental de uma forma integrada, baseada na centralidade
do texto e em práticas sociais de linguagem.

A ideia de continuidade e progressão das habilidades é um dos fundamentos dos cadernos de
fortalecimento da aprendizagem, considerando ainda os saberes basilares que são essenciais para
a aquisição de novos conhecimentos. Esta unificação permitirá também integrar os processos
formativos e avaliativos do Foco na Aprendizagem e do Mais PAIC, sendo esta última uma
política educacional já consolidada em nosso estado.

Desse modo, para elaboração dos cadernos de Língua Portuguesa partimos do pressuposto de
que o sistema linguístico é de natureza dinâmica, uma vez que está em constante processo de
mudança, de adaptação e de crescimento.

Buscamos, pois, como já salientado anteriormente, a constituição de um material cuja
centralidade repouse no texto, ancorado ainda em práticas sociais de linguagem contextualizadas
com as problemáticas e temáticas propostas em cada caderno. O uso e o desenvolvimento da
linguagem nessa perspectiva assumem um papel de espaço e/ou meio de ação ou construção de
interação (KOCH, 2000, p.09).

Nas propostas de atividades, a dinâmica de uso da língua se dá por meio dos quatro grandes
eixos (práticas de linguagens) do componente curricular Língua Portuguesa, a saber: leitura,
produção escrita e/ou multissemiótica, oralidade e análise linguística/semiótica.

Assumimos também como pressuposto que todas as esferas de comunicação humana perpassam
pelo uso sistematizado da língua e, portanto, pelos mais variados gêneros - o caderno traz em
cada versão uma multiplicidade de gêneros a serem explorados pelos(as) estudantes.

Por fim, é importante salientar que elaboramos um material estruturado ancorado na
BNCC/DCRC na perspectiva de ampliar as práticas de linguagem que envolvam o uso mais eficaz
das tecnologias digitais comteporâneas, de modo que seja possibilitado aos(às) estudantes novos
modos de criar e, por conseguinte, de expressar-se para participar no mundo social seja imerso
por completo na Internet, seja apenas tangenciado por ferramentas e aplicativos necessários à
interação digital em nossa sociedade.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 Linguagem e língua

A fim de que os objetivos das aulas de língua portuguesa sejam devidamente alcançados e de
que os conhecimentos construídos pelos alunos sejam, de fato, significativos para suas vivências,
é essencial que nós, professores de língua materna, assumamos algumas concepções muito caras
à prática de ensino de uma dada língua. Nesta seção, serão expostas as concepções de língua
e linguagem, as quais são de grande importância para o trabalho com a língua portuguesa, já
que orientam a prática de ensino de uma dada língua nos mais diversos eixos: leitura, produção
textual, oralidade e análise linguística/semiótica.
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É necessária, pois, uma discussão sobre tais concepções, por meio da qual os conceitos de
língua e linguagem adotados neste projeto devem estar acessíveis aos professores, os quais, por
sua vez, têm importante papel no processo de recuperação das aprendizagens. Em primeiro lugar,
será discutida a noção assumida acerca de linguagem.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) assumem que a linguagem é uma
“ação interindividual orientada por uma finalidade específica, um processo de interlocução que
se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos
momentos de sua história” (BRASIL, 1998, p. 20). Tal concepção aponta para a perspectiva
enunciativo-discursiva de linguagem, considerando que a interação está sujeita às condições da
situação comunicativa, nestas incluídas as características sociais dos envolvidos na interlocução.
Em resumo, o documento aponta que “pela linguagem se expressam ideias, pensamentos e
intenções, se estabelecem relações interpessoais anteriormente inexistentes e se influencia o outro,
alterando suas representações da realidade e da sociedade e o rumo de suas (re)ações” (BRASIL,
1998, p. 20). Documentos orientadores mais recentes, como a Base Nacional Comum Curricular
(BRASIL, 2018) e o Documento Curricular Referencial do Ceará (CEARÁ, 2019) realizam estreito
diálogo com o que é preconizado pelos PCN (1998). Tanto um quanto o outro fomentam a visão
discursivo-enunciativa da linguagem, o segundo documento, por exemplo, reforça que

A Linguagem é organizada semioticamente e renovada coletiva e/ou
individualmente. Ela não é apenas mais uma das capacidades humanas,
é também uma megacapacidade constituidora do humano, regulando
nosso agir e por ela nos tornando consciente desse agir (CEARÁ, 2019,
p. 181).

Apresenta-se essa concepção como a mais adequada para a promoção de ensino de língua
portuguesa mais produtivo. Primeiro, para que seja mantida a coerência com as orientações
indicadas nos documentos vigentes no Brasil e no Ceará, no caso do DCRC (2019); segundo, por
permitir que o aluno se coloque no lugar em que ele merece: o lugar de agente social, já que,
conforme essa concepção, “o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a cabo, a
não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que
não preexistiam à fala” (GERALDI, 2011, p. 34).

Na esteira dessas ideias, vislumbra-se a concepção interacionista de língua, para a qual a
língua é um meio de interação sociocultural. Tal interação, como já apontado, considera “o
sujeito que fala ou escreve, o sujeito que ouve ou lê, as especificidades culturais desses sujeitos, o
contexto de produção e o contexto de recepção dos textos” (OLIVEIRA, 2010, p. 35). Com isso,
a necessidade básica do ensino de língua portuguesa passa a ser a promoção de reflexões críticas
sobre a língua, não limitadas ao conhecimento da gramática normativa, mas, sobretudo, voltadas
para o mundo em que vivem e para a utilização da língua como instrumento de interação social.

Essa proposta vai ao encontro do que diz o DCRC (CEARÁ, 2019) acerca da língua e do tipo
de reflexões que são propostas neste material. Conforme o documento

A Língua é a identidade linguística de um povo. Ela é variável a
depender do tempo e do contexto do seu uso. Neste sentido, ao estar
articulada ao contexto social de uso, ela também está relacionada à
cultura do falante, aos papéis sociais assumidos por ele. Mas, a língua
também se baseia em um código ou um sistema, que é composto de
regras fonológicas, lexicais e sintáticas relativamente estáveis (CEARÁ,
2019, p. 181).

Nesse sentido, é indispensável uma prática de ensino que deixe de lado a ideia de que a
língua é algo estanque, utilizado por todos e em todos os momentos da mesma forma. A língua
está a serviço de seus usuários, os quais precisam desenvolver o que Hymes (1991) chama de
competência comunicativa. De acordo com este autor, os sujeitos devem estar aptos a interagir
em quaisquer contextos de comunicação, adequando os usos linguísticos às situações e às suas
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intenções. Ao preparar os estudantes para isso, a escola terá desempenhado um valioso papel na
vida dos alunos que dela fazem parte.

1.2 Texto

Assim como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998) e as orientações curriculares
produzidas anteriormente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) adota uma abordagem
enunciativo-discursiva (BRASIL, 2018) que assume o texto como unidade de trabalho, tanto
em termos de leitura quanto em termos de produção. Contudo, desde a publicação dos PCN,
em 1998, foi-se ampliando, nos documentos parametrizadores de Língua Portuguesa, o espaço
atribuído ao trabalho com outras linguagens, além da verbal.

Embora a BNCC não apresente nenhuma concepção explícita de texto, é possível identificar no
documento uma noção mais ampla do termo, o que alarga a perspectiva conceitual canônica que
sempre privilegiou o texto verbal escrito. A BNCC reconhece que, principalmente em decorrência
das novas tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDIC), atualmente, os textos e os
discursos organizam-se de forma híbrida e multissemiótica, a partir da incorporação de diferentes
sistemas de signos em sua constituição.

Nessa perspectiva, há a prescrição de trabalho com as práticas de leitura/escuta e de produção
de textos verbais orais, escritos e multissemióticos. Assim,

Considerando que uma semiose é um sistema de signos em sua or-
ganização própria, é importante que os jovens, ao explorarem as
possibilidades expressivas das diversas linguagens, possam realizar
reflexões que envolvam o exercício de análise de elementos discursivos,
composicionais e formais de enunciados nas diferentes semioses – vi-
suais (imagens estáticas e em movimento), sonoras (música, ruídos,
sonoridades), verbais (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita) e
corporais (gestuais, cênicas, dança). Afinal, muito por efeito das novas
tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDIC), os textos
e discursos atuais organizam-se de maneira híbrida e multissemió-
tica, incorporando diferentes sistemas de signos em sua constituição
(BNCC, 2018, p. 486).

Apesar de enfatizar a cultura digital, os multiletramentos e os novos letramentos, destaca-se
que, na BNCC, ainda predomina a cultura do impresso ou da palavra escrita. O documento
ressalta ainda a compreensão dos efeitos de sentido do texto, a apreciação ética, estética e política
desses textos, e a réplica, a partir de um posicionamento responsável (BNCC, 2018).

Após a homologação da Base Nacional Comum Curricular das etapas da Educação Infantil
e do Ensino Fundamental, as redes de ensino em âmbito estadual iniciaram o processo de
(re)elaboração de sua proposta curricular, a partir desse novo documento.

No estado do Ceará, o currículo foi intitulado de Documento Curricular Referencial do
Ceará (DCRC-CE). Embora esse documento tenha sido desenvolvido a partir de posicionamentos
teóricos e metodológicos mais gerais apresentados pela BNCC, é preciso ressaltar que ele traz
suas especificidades.

Acerca da conceituação de texto, o DCRC-CE do Ensino Fundamental enfatiza que, assim
como a BNCC, adota-se uma ampliação desse conceito desde os anos iniciais. Com isso, pretende-
se

mostrar que há textos multissemióticos e multimidiáticos e que todas
as informações possuem seu papel no momento da compreensão e
da produção. Essa compreensão também permite pensar que há
outras linguagens em jogo nas interações humanas (. . . ) e elas são
complementares no processo de comunicação (CEARÁ, 2019, p.184).
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Mais explicitamente, o documento adota a conceituação de texto proposta por Bronckart
(1999), na qual

texto é toda unidade de produção de linguagem que traz uma men-
sagem organizada e que leva ao destinatário, um efeito de coerência.
São produtos da atividade humana e estão ligados às necessidades,
aos interesses e às condições de funcionamento das formações sociais
nos quais estão inseridos (CEARÁ, 2019, p.188).

Diante desta definição, reforça-se a linguagem como um processo de interação, assim como
uma perspectiva de trabalho com o texto a partir de suas condições de produção. Em face desta
articulação, considera-se, ainda, os multiletramentos, cuja definição é apresentada como uma
“diversidade de culturas e de linguagens em jogo no cotidiano” (CEARÁ, 2019, p.188) decorrente
dos avanços das tecnologias.

Assim, dentre as orientações para os professores do componente curricular de Língua Portu-
guesa, destacam-se, a partir do que preconizam as propostas da BNCC e do DCRC-CE:

• A centralidade do texto no processo de ensino e aprendizagem;
• A exigência de um trabalho para além do texto verbal;
• O forte investimento no texto multissemiótico, oriundo do contexto virtual;
• A contemplação de práticas de linguagem contemporâneas, em situação de Multiletramento

(CEARÁ, 2019, p.20).

Evidencia-se, pois, o trabalho com base no texto, em sentido amplo, de forma a mostrar a
dinâmica da língua/linguagem em uso.

1.3 Gênero discursivo/textual

Caro(a) professor(a), acreditamos que, ao conferir o caderno, você deve ter notado que
trazemos no material uma diversidade de gêneros de texto. Neste caderno, estamos trabalhando
com textos verbais (conto, fábula, lenda) e com textos multissemióticos (pintura, história em
quadrinhos e anúncio publicitário).

Sabemos que, quando estudamos os gêneros de texto, é preciso considerar dois princípios
importantes relacionados ao uso que fazemos da linguagem: I) ela deve ser vista dentro de uma
dimensão dialógica, portanto, na II) dimensão da interação.

Considerando tal postulado, é preciso discutir o conceito de gênero discursivo/textual. Para
Bakhtin (1997), um teórico muito importante sobre este assunto, o gênero discursivo/textual é
toda manifestação verbal oral ou escrita e é composto pelo: estilo verbal - que apresenta certa
estrutura composicional relativamente estável para expressar um conteúdo temático, para
cumprir um propósito comunicativo dentro de um contexto de interação/comunicação.
Por isso, a linguagem passa a ser concebida como uma prática social que envolve os falantes
mediada pelo uso dos gêneros discursivos/textuais. Ou seja, a enunciação, o ato de produzir
discurso/texto, é de natureza social; logo, ao produzir um texto, escrevemos para alguém (a um
destinatário).

Além de Bakhtin, há outros teóricos cujas ideias se aproximam dos seus estudos sobre os
gêneros discursivos/textuais. Por exemplo, a escola de Genebra conceitua gênero como toda
unidade de produção de linguagem situada, acabada e autossuficiente (do ponto de vista da
comunicação) (BRONCKART, 2012).

Tanto Bakhtin quanto os estudos da escola genebrina entendem que a produção e o uso do
gênero estão para um fim específico: a interação/comunicação, uma vez que os textos atendem a
um propósito comunicativo.
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Quanto à composição dos gêneros, Schneuwly e Dolz (2004) entendem que eles têm certa
estabilidade composicional de sua estrutura, e um dos elementos que fazem parte de tal estrutura
é um conjunto de tipologias textuais/tipos de texto.

Ao longo dos anos, diversos teóricos vêm contribuindo com os estudos do que estamos
chamando de tipologias textuais. Marcuschi, por exemplo, designa as tipologias textuais como
uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição,
aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógica etc.

As tipologias textuais, também chamadas de “sequências textuais”, são, portanto, um conjunto
limitado, teoricamente definido e sistematicamente controlado de formas abstratas e não artefatos
materiais que colaboram na produção de um gênero específico. Por exemplo, quando queremos
narrar uma história, fazemos uso da tipologia narrativa, para escrever um conto, uma fábula, um
relato, uma crônica etc. É válido lembrar que, embora em textos narrativos possamos também
fazer uso de outras tipologias textuais (por exemplo, a descritiva para caracterizar os personagens,
lugares, etc. e a argumentativa para marcar opiniões), percebemos que, na composição de um
determinado gênero, sempre há uma tipologia que vai predominar, ajudando a definir o propósito
comunicativo de cada gênero.

Entendemos, pois, que as tipologias textuais são fundamentais para a infraestrutura dos
textos, que é responsável pela organização da sequência e da linearidade do conteúdo temático.

A seguir, listamos alguns teóricos com as classificações das tipologias textuais que podemos
encontrar em suas contribuições:

- ADAM (2011): narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal.
- FAVERO & KOCH (1987): Narrativo; Descritivo; Expositivo ou Explicativo; Argumen-
tativo; Injuntivo/Diretivo/Preditivo;

- MARCUSHI (2002): Narrativo; Argumentativo; Expositivo; Descritivo; Injuntivo;
- DOLZ & SCHNEUWLY (2004): Narrativo; Relato; Argumentativo; Expositivo;
Descritivo.

Esperamos que essas orientações teóricas possam ajudá-lo(a) a trabalhar de modo mais
produtivo e significativo os gêneros discursivos/textuais em sala de aula. Lembremos sempre que
é importante adequar a linguagem, a fim de que os alunos compreendam os conceitos que estão
sendo vistos em sala de aula.

2 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Um dos pontos centrais do Projeto Cientista Chefe é a elaboração de uma matriz caracterizada
pela decomposição de saberes basilares em uma sequência de conhecimentos e habilidades que
envolvem uma progressão de complexidade crescente e, na maioria das vezes, também crescente
nível de dificuldade técnica. Dito de outro modo, o objetivo central é apresentar uma matriz de
percurso saberes para que o docente trabalhe um saber mais amplo de modo mais específico, isto é,
por meio de habilidades, compreendidas como conhecimentos necessários ao domínio de um saber.
Desse modo, essa matriz apresenta um desmembramento de dezoito saberes em habilidades, o
que orientará melhor o exercício do professor e facilitará o aprendizado dos alunos.

Como exemplificação, o saber 8 orienta reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e
as partes que compõem um enredo. Para que o aluno domine esse saber, neste caderno realizamos
um determinado percurso, baseado em outros dois saberes:

S05 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato;

S11 – Relacionar as partes de um texto, com a presença ou ausência de recursos coesivos que
contribuem para sua continuidade;
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Vale salientar que estamos propondo possíveis percursos, mas que, no cotidiano de sala de
aula, o(a) professor(a) pode verificar outros percursos de aprendizagem necessários. É válido que
o docente sempre se questione acerca dos modos de mobilização de conhecimentos, de habilidades
e de atitudes importantes para desenvolver saberes que possam ajudar os alunos a chegar a uma
competência de compreensão de textos.

Essa reflexão é a base da organização da matriz dos saberes na medida em que orienta conhe-
cimentos e processos cognitivos. Esse material é importante porque as fragilidades conceituais
ou técnicas reveladas por um certo item podem resultar de lacunas lógicas ou cognitivas nos
percursos curriculares que conduzem aos conhecimentos e às habilidades acessados no item.

A matriz Saberes (EF) de Língua Portuguesa dialoga com o SAEB, o SPAECE, a BNCC,
o DCRC e também a OCPC. Sendo assim, o primeiro passo para sua constituição foi um
mapeamento comparativo das habilidades de leitura dessas referidas matrizes das avaliações
anteriormente citadas, além de uma análise dos documentos normativos e norteadores do ensino de
Língua Portuguesa no Ceará. Na construção da Matriz do Ensino Fundamental, consideramos a
análise pedagógica dos descritores tendo em vista também os resultados de avaliações diagnósticas
e as complexidades entre saberes, que, como já foi dito, são constituídos de diferentes habilidades
que os alunos mobilizam para a compreensão de textos. Além disso, esses saberes são amplos e
dialogam com outras matrizes de leitura, por isso abrangem todas as séries do Ensino Fundamental.

Essa matriz será referência para avaliações diagnósticas e formativas e é composta de 18
saberes, “decompostos” em habilidades que refletem a progressão EM ESPIRAL, lógica e cognitiva,
de “habilidades” que, em seu conjunto, formam os diferentes estratos de consolidação do saber
ao longo dos anos escolares.
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Vejamos agora um exemplo de decomposição do Saber 08 em habilidades específicas.

Percebe-se que há três níveis de compreensão que compõem um percurso gerativo: do mais
simples ao mais complexo. Nessa linha de pensamento, é possível ver que o aluno precisa mobilizar,
de início, processos cognitivos da ordem do reconhecer e do identificar, depois passar pelos da
ordem de interpretar e de diferenciar, até mobilizar os de ordem mais analítica, como sintetizar e
associar. Assim, ele será capaz de partir de uma informação mais literal, em seguida interpretá-la
e, ao final, sintetizá-la, por exemplo, de modo a fazer que a compreensão do texto seja ampla e
que o efeito enunciativo global do texto seja reconhecido durante a leitura e a análise textual.
Então,seguindo essa linha de raciocínio, esse caderno foi pensado e construído com a finalidade
de aperfeiçoar, cada vez mais, a habilidade leitora dos(as) alunos(as).
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Realizadas essas considerações, torna-se necessária a discussão sobre os aspectos específicos
relacionados a este caderno.

Neste volume, as Aparências se constituem como o tema principal. Nele trabalhamos gêneros
e práticas relacionados ao campo artístico literário. Em primeiro lugar, é importante saber que
as práticas de linguagens (leitura, produção, oralidade e análise linguística/semiótica) devem
ser trabalhadas em sala de aula de forma situada. Para tanto, seguimos a BNCC (2018) ao
articularmos tais práticas aos campos de atuação em que se realizam. A BNCC (2018) defende
que

a divisão por campos de atuação tem também, no componente Língua
Portuguesa, uma função didática de possibilitar a compreensão de que
os textos circulam dinamicamente na prática escolar e na vida social,
contribuindo para a necessária organização dos saberes sobre a língua
e as outras linguagens, nos tempos e espaços escolares (BRASIL, 2018,
p. 85).

No caso deste volume, as práticas estão relacionadas ao campo artístico-literário. Para o
documento, esse campo é

relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de
textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural
e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros
deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas,
poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, dentre
outros (BRASIL, 2018, p. 96).

No que diz respeito às habilidades a serem desenvolvidas, que podem estar ou não relacionadas
diretamente ao campo de atuação supracitado, elencamos as seguintes: EF15LP16, EF35LP29,
EF35LP30. É válido ressaltar que, naturalmente, este material também dialoga estreitamente
com o DCRC, e este caderno oportuniza o desenvolvimento de cada uma delas a partir das
atividades que são propostas.

Bem se sabe que, ao serem mobilizadas, as habilidades contribuem para o desenvolvimento
de determinadas competências. Em se tratando das competências específicas apontadas pelo
documento e contempladas neste caderno são as seguintes:

1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e
sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus
usuários e da comunidade a que pertencem.
6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios
de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios
que ferem direitos humanos e ambientais.
7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias.
9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso
estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como
formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial
transformador e humanizador da experiência com a literatura.

Os gêneros textuais abordados neste caderno, relacionados, principalmente, ao campo artístico-
literário, foram pintura, conto, fábula, história em quadrinhos, lenda e anúncio publicitário. Dentre
estes, os que foram trabalhados na perspectiva da estrutura composicional, da temática, do estilo
e da finalidade foram o conto, a fábula e a história em quadrinhos. Os demais foram utilizados
como suporte para compreensão analítica dos gêneros principais.

Na seção “Construindo os sentidos”, o gênero a ser trabalhado é o conto. Algumas explicações
sobre o gênero já foram dadas no decorrer do caderno do aluno, o que faz com que as informações
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apresentadas nesta explicação sejam mais breves. O conto é uma narrativa, portanto tem a
finalidade principal de contar, narrar uma história, que, apesar de curta, é completa, tendo
começo, meio e fim. Esse gênero, assim como todos os gêneros narrativos, se concretiza por
meio de cinco elementos: foco narrativo, personagens, tempo, espaço e enredo. Esse último
elemento que traz os fatos narrados, pode ser dividido em momentos: situação inicial, conflito,
clímax e desfecho. Essa é a ordem canônica, tradicional, porém a literatura contemporânea tem
diferenciado essa estrutura.

Sugestão de leitura: DIAS, Kétsia Ferreira Viana Bezerra. A importância do gênero
textual conto no processo de ensino aprendizagem, a partir do trabalho com a roda de
leitura em sala de aula. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/editora/
anais/sinalge/2017/TRABALHO_EV066_MD1_SA16_ID94_16032017053747.pdf>. Acesso em:
30 set. 2021.

Na seção “De olho no digital”, os alunos vão realizar atividades a partir do trabalho com o
gênero história em quadrinhos, que, no caso do texto escolhido, é uma manifestação artística de
linguagem verbal e não verbal. Esse gênero discursivo/textual está presente diariamente nas mais
diferentes mídias e espaços físicos. As histórias em quadrinhos, que são muito ricas na produção
de sentido, trazem várias oportunidades de interpretação, tanto no seu aspecto verbal quanto não
verbal, bem como na análise de como essas duas linguagens se relacionam dentro dos textos.

Sugestão de leitura: AZEVEDO, Norma Suely Menezes Soares de. A linguagem
não-verbal no espaço escolar. Disponível em: <http://revista.esepf.pt/index.php/
sabereducar/article/viewFile/104/73>. Acesso em: 30 set. 2021.

Ainda na seção “De olho no digital”, além da história em quadrinhos já abordada, figura a
fábula, que é um gênero importantíssimo tanto na perspectiva da promoção da leitura quanto
na da abordagem socioemocional, devido ao seu caráter reflexivo. A fábula também aparece
na seção “#Partiu!”, com a proposta de que os(as) alunos(as) reconheçam as características já
trabalhadas e as diferentes abordagens da temática central.

É importante ressaltar que a vivência das crianças é que vai ditar o que elas aprendem, pois
muito desse aprendizado vem da observação. A fábula oportuniza a reflexão sobre as atitudes
e os valores, em relacionamentos de todos os tipos, por isso que é tão importante a leitura de
fábulas na sala de aula.

Sugestão de leitura: MORAIS, Morgana Virginia Silva de. Prática de leitura a
partir do gênero fábula: um outro modo de ser leitor nos anos iniciais. Disponível em:
<http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/2814>. Acesso em: 30 set. 2021.

Na seção “Você é o autor”, os estudantes são convidados a produzirem um texto híbrido:
uma fábula em formato de história em quadrinhos. Para tanto, no caderno há a indicação de
site que traz várias fábulas em história em quadrinhos. Dependendo da realidade da escola e da
turma, o(a) professor(a) analisará qual a melhor forma de trabalhar com o conteúdo desse site,
se é realmente a partir do acesso dos estudantes ou se é possível disponibilizar alguns quadrinhos
para serem analisados, de forma presencial ou virtual. O importante é não deixar de apresentar
esses textos motivadores para os alunos, assim eles se sentirão mais preparados para realizar a
produção.

A seguir, especificamos as metas de aprendizagem de cada seção do caderno do 4º e 5º anos:

- “Trocando uma ideia”: Elaborar expectativa em relação ao texto antes e durante a
leitura; Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais;
Refletir, de maneira crítica, sobre o tema “Ver além das aparências”; Desenvolver a oralidade a
partir de rodas de conversa.

- “Construindo sentidos”: Reconhecer as partes, o tema e a linguagem do conto; Identificar

 https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/sinalge/2017/TRABALHO_EV066_MD1_SA16_ID94_16032017053747.pdf
 https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/sinalge/2017/TRABALHO_EV066_MD1_SA16_ID94_16032017053747.pdf
http://revista.esepf.pt/index.php/sabereducar/article/viewFile/104/73
http://revista.esepf.pt/index.php/sabereducar/article/viewFile/104/73
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/2814
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a finalidade do conto, da fábula e da história em quadrinhos; Elaborar expectativa em relação
ao texto antes e durante a leitura; Compreender como as relações de sentido contribuem para
a construção da narrativa; Relacionar as partes de um texto, com a presença ou ausência de
recursos coesivos que contribuem para sua continuidade; Distinguir um fato da opinião relativa
a esse fato; Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e as partes que compõem o
enredo; Desenvolver a oralidade a partir de rodas de conversa; Refletir, de maneira crítica, sobre
o tema “Ver além das aparências”.

- “De olho no Digital”: Reconhecer as partes, o tema e a linguagem dos seguintes gêneros
textuais: fábula e história em quadrinhos; Identificar a finalidade da fábula e da história em
quadrinhos; Compreender como as relações de sentido contribuem para a construção da narrativa;
Relacionar as partes de um texto, com a presença ou ausência de recursos coesivos que contribuem
para sua continuidade; Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e as partes que
compõem o enredo; Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não
verbais; Desenvolver a oralidade a partir de rodas de conversa; Refletir, de maneira crítica, sobre
o tema “Ver além das aparências”.

- “Você é o autor”: Refletir, de maneira crítica, sobre o tema “Ver além das aparências”;
Produzir uma fábula em quadrinhos.

- “#Partiu!”: Compreender como as relações de sentido contribuem para a construção da
narrativa; Relacionar as partes de um texto, com a presença ou ausência de recursos coesivos que
contribuem para sua continuidade; Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e as
partes que compõem o enredo; Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos
verbais e não verbais.

• Sugestão metodológica para o Ensino Híbrido
A Rotação Individual é uma metodologia do Ensino Híbrido, na qual parte da aprendizagem

ocorre em sala de aula e a outra parte ocorre em um espaço virtual. Dentro dessa proposta, cada
aluno(a) recebe um roteiro de atividades que deve ser cumprido durante a sua rotina escolar.

As principais características desse modelo de ensino são: personalização do ensino para
melhor atender as necessidades dos(as) alunos(as); os(as) protagonistas no processo de ensino-
aprendizagem são os(as) alunos(as); o(a) professor(a), em vez de transmissor(a) de conhecimento,
passa a ser um(a) mediador(a).

A rotação individual ocorre em etapas, a saber: trabalho com o texto (material), que deve
ser lido e discutido; momento das atividades do caderno, correção e sondagem; aplicação de
recuperação da aprendizagem, com roteiros de atividades para cada padrão de desempenho.

Os cadernos podem ser utilizados nessa perspectiva da rotação individual, na medida em que
é possível o professor trabalhar com os textos e desenvolver as atividades em sala de aula, mas
recuperar, reforçar, aprofundar ou desafiar a aprendizagem dos alunos (dependendo do padrão de
desempenho em que eles se encontram, demonstrando a personalização do ensino) com atividades
online sobre os saberes desenvolvidos a cada aula.

• Proposta de rotina pedagógica - caderno 4º e 5º anos.
A seguir, há uma sugestão de rotina pedagógica que pode ser seguida para que o material possa

ser aproveitado da melhor forma possível dentro do tempo de um mês, conforme foi orientado.
É importante saber que, caso você, professor(a), julgue necessária alguma adequação, fique à
vontade para realizá-la.
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Professor(a), neste caderno, trabalhamos vários saberes linguísticos, relacionando-os e promovendo
o aprendizado dos alunos por meio de reflexões. Ao final desta primeira jornada, enquanto a
próxima não se inicia, convidamos você a também trabalhar dessa forma com os outros materiais
que utiliza em sala de aula, questionando os alunos e relacionando saberes para desenvolver
habilidades.

Bom trabalho!
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