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de borrões
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• Contos de fada e Fábulas
• Sugestões de aulasPalavra 

Importante
• Trabalhando Anúncios
• Trabalhando com Frases de 

Caminhão

• Ideias para Produção de 
Texto

• Estimulando o pensar
• Conversa por escrito
• A maior mentira do mundo
• Escrita com música
• Se eu fosse
• Tempestade Mental
• Trabalhando com 

Horóscopos de Jornal
• Desenho Ditado
• Abra seu Coração
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• Músicas Preferidas
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• Trabalhando Receitas
• Nascendo ideias
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• Jogo das rimas
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• Um Presente Diferente
• Criando um Personagem
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• Trabalhando com charges
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• Reescrita
• A avaliação do texto
• Referências Bibliográficas
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Quando trabalhamos partindo da proposta que a realidade do aluno, 

suas vivências e experiências, seus conhecimentos prévios, suas opiniões 

podem e devem estar presente dentro de sala de aula, tornamos o 

ambiente propício para que o processo ensino – aprendizagem aconteça 

de forma espontânea e agradável.

A linha que orienta o projeto coloca em evidência o processo ensino– 

aprendizagem enquanto processo de interação. Como decorrência 

a linguagem é abordada em sua função social, levar os alunos ao 

questionamento, a análise, a crítica, a conclusões, e a escrita nada mais é 

do que o registro desta linguagem. Partindo das produções textuais dos 

próprios alunos para inserir conceitos ortográficos e gramaticais.

Nesta perspectiva, o texto não pode ser visto como algo abstrato, fechado, 

longe dos interesses e da vida real dos educandos, mas como algo 

vivo, real, território comum entre produtor e receptor. O processo de 

produção textual não pode ser trabalhado desvinculado ao processo de 

compreensão, e vice – versa.

Em nossa proposta o professor passa a ser um orientador no processo 

de construção de conhecimento, um facilitador do processo de 

descoberta, de crítica, de produção, um incentivador deste processo e não 

simplesmente um mero transmissor de informações.

Cabe ao professor adequar as sugestões às necessidades específicas de 

cada turma, levando sempre em consideração os temas e assuntos que 

mais agradam, interessam e motivam  seus alunos no momento.

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

PALAVRA IMPORTANTE

Objetivos:

• Socializar, mantendo a união do grupo proporcionando condutas de 

boa convivência;

• Observar características de personalidade de cada aluno para maior 

conhecimento do grupo com o qual vai trabalhar, dando espaço para 

expressarem seus sentimentos;

• Estimular o gosto e prazer pelas aulas de Língua Portuguesa dando 

continuidade ao trabalho com a nova proposta;

• Estimular o raciocínio lógico partindo de suas preferências                    

e sentimentos; 

• Estabelecer relações entre a vida cotidiana, a fala e a produção escrita;

• Confrontar diferentes abordagens com um mesmo tema;

• Produzir textos que sejam significativos.

Proponha aos alunos que pensem numa palavra muito importante para 

eles, uma palavra que gostam muito, que gostam de ouvir, de falar, de 

escrever, enfim, a palavra preferida. 

Depois de eleita a palavra esta deve ser escrita por cada um, em letras 

grandes, no centro de um papel almaço duplo.

O professor - dinamizador deve propor que durante um tempo 

determinado cada um registre em forma de diagrama o maior número de 

palavras que mantenham relações de sentido com a palavra central.

A culminância da atividade é a produção de um texto individual onde 

todas as palavras relacionadas e a preferida devem constar. É interessante 

deixar os alunos livres para escrever uma composição.
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• Público Alvo
• Duração
• Objetivos
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sobre as fábulas
• Inserindo os responsáveis no 

projeto
• Procedimentos
• Ideias
• Inventando história
• O leão e o rato
• O cão e seu reflexo
• A raposa e as uvas
• A lebre a tartaruga
• A cegonha e a raposa
• O sapo e o boi
• Sugestões de Atividades
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• Leitura de Fábulas
• Definindo fábula

• Descobrindo significados
• Estabelecendo valores
• Dramatizando
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• Mudando o final
• Reconto e Reescrita
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• Criação dos personagens de 
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Um dos objetivos centrais da educação é o de formar seres humanos 

críticos, autônomos, criativos, justos, solidários, sensíveis e éticos. 

Ler, discutir, analisar, criticar e “saborear” as fábulas também podem nos 

levar a resgatar a ética e cidadania.

Muitos são os valores que podem ser trabalhados através das narrativas: 

amor, caridade, prudência, justiça, honestidade, paciência, respeito, 

responsabilidade, fortaleza e temperança... Percebendo que é impossível 

falar de Educação sem trabalhar valores, através das narrativas notamos 

que a vivência dessa experiência aumentará bastante a possibilidade de 

um melhor relacionamento social. Através das atitudes dos personagens  

os alunos poderão refletir sobre suas próprias atitudes, de maneira que 

passarão a agir dentro de um caráter moral, ético e cidadão.

Além do mais ao realizarmos um projeto com fábulas, estaremos 

proporcionando aos alunos, convivência com a literatura infantil e seus 

grandes autores.

Vamos então mergulhar no mundo das fábulas para retirarmos delas 

subsídios virtuosos, resgatando valores para que a educação seja 

realmente a arte de conhecer, cuidar e criar. 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

INVENTANDO HISTÓRIAS

Através de brincadeiras seus alunos podem criar suas próprias fábulas.

• Todos os participantes estão sentados em círculo.

• A um dado momento, a professora entrega uma bola ou algum objeto 

para que um dos participantes a faça circular enquanto todos cantam 

uma música.

• Ao parar a música quem está com a bola, deverá começar a história.

• O objeto continua circulando de mão em mão, e quem estiver com o 

mesmo deve continuar a história de forma coerente.

• A brincadeira termina quando todos tiverem participado.

• Cabe ao professor organizar as falas intervindo quando necessário a 

fim de que a história fique clara.

O registro por escrito das histórias criadas a partir das brincadeiras faz 

com que os alunos percebam que a escrita nada mais é que uma maneira 

de organizar suas ideias, falas e pensamentos, em forma de registro para 

que outras pessoas possam tomar conhecimento. Este processo auxilia 

muito a incentivar a alfabetização e deve ser repetido várias vezes em 

turmas de Educação Infantil. Para que se torne ainda mais significativo 

aos alunos é fundamental deixá-los criar as ilustrações e para tal podem 

ser usadas técnicas artísticas variadas.
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• Público Alvo
• Duração
• Objetivo Principal
• Objetivos Específicos
• Justificativa
• O valor educativo dos 

quadrinhos
• O educador e os quadrinhos
• Temas Transversais
• Recursos pedagógicos
• Orientações Didáticas
• Sugestões de Atividades
• História e Movimento
• Trabalhando com Histórias 

em Quadrinhos
• Leitura

• Ortografia
• Produção
• Gramática Textual
• Elementos da narração
• Produzindo revistas de 

Histórias em Quadrinhos
• Referencial teórico
• Desenvolvimento
• Elaborando o roteiro para 

o teatro e construindo o 
enredo

• Tecnologias e os Quadrinhos
• Considerações finais
• Culminância
• Referências
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Com a intensa busca de maiores elementos motivadores para o ensino, a 

história em quadrinhos tem demonstrado o seu marcante papel .

Pouco a pouco, a finalidade principalmente recreativa para a qual a história 

em quadrinhos foi criada alterou-se, iniciando-se um verdadeiro processo 

de mudança e a validade educativa do recurso tornou-se mais evidente.

O valor educativo dos, quadrinhos apareceu com mais força nos anos 

trinta, quando este meio passou a exercer grande influência sobre a 

sociedade. Esse período se denominou a Idade de ouro dos quadrinhos.

As imagens dos heróis e super-heróis podem ser individualizadas pelos 

valores que eles propuseram: generosidade, ternura, cordialidade com os 

humildes, fortaleza de espírito, relacionamento com a lei e a ordem, entre 

tantos outros.

Mas não foram apenas valores que os heróis surgidos na década de ouro 

ensinaram e ainda ensinam. O desenvolvimento de um espírito crítico 

construtivo se faz presente nestes heróis, cujas avenças são constituídas 

de conteúdos que possibilitam à pessoa refletir sobre posições a                           

serem assumidas.

Desta forma, pode-se constatar que a leitura das histórias em quadrinhos 

pode proporcionar condições para o desenvolvimento de uma cultura 

geral e, numa visão pedagógica, a generalização do conhecimento.

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

Através das revistas em quadrinhos dar oportunidade às crianças de 

estabelecer relação íntima e prazerosa com o mundo da leitura enquanto 

desvendam assuntos variados relacionados as diferentes áreas de estudo 

da seguinte maneira:

• Questionar os alunos sobre o material de leitura, oferecendo pistas para 

que eles descubram essas modalidades literárias (HQ);

• Apresentar um texto que retrate o histórico do surgimento da história em 

quadrinhos;

• Interpretação dos textos sobre história em quadrinhos;

• Apresentar os diversos tipos de balões e seus respectivos significativos;

• Distribuir uma história em quadrinhos sem os balões para serem 

desenhados pelos alunos;

• Expor vários cartazes na lousa com diferentes tipos de falas;

• Orientar os alunos para que eles leiam os cartazes e coloque ao lado de 

cada um deles o balão correspondente, questionando o seu uso;

• Responder uma atividade referente ao uso adequado dos balões;

• Criar uma história em quadrinhos obedecendo uma sequência de diálogo, 

com personagem e fala. (Dividir a sala em equipes; Distribuir livros, 

revistas, papel, madeira, hidrocor, tesoura; Orientar as equipes para 

criação de história em quadrinhos, usando adequadamente os balões)

• Demonstrar as habilidades criativas adquiridas na história em quadrinhos 

através de apresentações das histórias criadas - Cada equipe apresenta sua 

história para classe ou em outras classes.
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CONTEÚDO

• Público alvo
• Duração
• Objetivos
• Justificativa
• O texto jornalístico
• Metodologia
• Sugestões de Atividades 

Interdisciplinares
• Horóscopo da Amizade
• Trabalhando com fotografias 
• Manchetes
• Como trabalhar classificados
• De notícias e não notícias 

faz-se a crônica
• Produzir um exemplar 

• Informações importantes
• Quem faz o quê na produção 

de um periódico?
• O jargão jornalístico
• Para uma leitura eficiente
• Jornal mural
• Interatividade e tecnologia
• Chat jornalístico
• Enquetes
• Debates
• Jornal em blog
• Culminância
• Avaliação
• Bibliografia
• Atividades sistematizadas
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No tempo em que vivemos, no meio de tanta interatividade, via telefone 

celular e internet, é necessário fazer com que os alunos interajam também 

com a leitura de textos jornalísticos, pois os mesmos são uma fonte 

respeitada para pesquisa e obtenção de informação sobre o mundo atual.

O jornal escolar se revela um dos instrumentos mais apropriados para o 

desenvolvimento da metodologia dos projetos didáticos que aparece nos 

PCN, como uma das formas centrais de trabalho com a linguagem na 

escola. A relação privilegiada com essa metodologia se deve à importância 

social do jornal, à sua tecnologia de implementação relativamente simples 

e às possibilidades de autoria e protagonismo que ele oferece a alunos, 

professores e comunidade escolar de modo geral (BONINI, 2011).

O projeto pretende desenvolver um processo de leitura e escrita na sala de 

aula de uma forma agradável e interativa, pois é necessário estar dentro de 

um contexto que remeta o aluno a ter prazer em ler e escrever. 

O método proporcionará ao aluno o desenvolvimento de opinião própria, 

de criatividade, além de melhor interação no grupo e, principalmente, o 

interesse em se interar das notícias jornalísticas do Brasil e do mundo.  

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

PRODUZINDO OS PRÓPRIOS TEXTOS

• Levar jornais para a sala de aula;

• Selecionar notícias que, de alguma forma, sensibilizem. 

• Redigir textos (individualmente ou em grupo), tendo a(s) noticia(s) 

selecionada(s) como tema, explorando um dos aspectos sugeridos: 

• Tecer comentários sobre a notícia lida, acrescentando novos dados 

(opiniões, ideias) ao fato;

• Fazer uma crítica do fato;

• Acrescentar traços de humor, ironia, melancolia, etc., ao seu 

comentário;

• Acrescentar caráter pessoal à narrativa, através de traços românticos, 

fantásticos, etc.

• Redigir textos a partir de fatos de suas próprias vivências ou 

recordações

Chamar atenção para o aspecto de que enquanto a preocupação básica 

do jornal é com a notícia, com o fato em si, deixando em segundo plano 

as pessoas envolvidas, a preocupação da crônica é associar o fato aos 

personagens com preocupação estética no tratamento linguístico do texto. A 

função da crônica no espaço jornalístico é aprofundar a notícia e a visão das 

relações entre o fato e as pessoas, entre cada um de nós e mundo. O cronista 

é, portanto, um narrador – repórter.
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• Público alvo
• Duração
• Objetivos
• Justificativa
• Por que desenvolver um 

projeto sobre Monteiro 
Lobato?

• Biografia
• Despertando nos alunos o 

interesse pelo tema
• História do sítio na TV
• Os primeiros passos
• Incentivando a turma para o 

início do projeto
• Sugestão de atividade 

Introdutória de Estímulo
• Os principais personagens
• A hora do conto
• Dicas
• Reinações de Narizinho
• Caçadas de Pedrinho
• Os animais do Sítio

• Personagens Folclóricos
• Sugestões de atividades para 

trabalhar os personagens 
folclóricos

• Confecção dos personagens
• Bonecos com base de jornal
• Construindo e brincando
• Jogo Dramático
• União escola – família
• Ouvindo história com a Vó 

Benta
• Integrando as disciplinas
• Outras ideias com um texto 

de Monteiro Lobato
• A Importância da Música na 

Educação
• Trabalhando com poesias
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• Culminância
• Avaliação
• Bibliografia e dicas de leitura
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Sendo as obras de Monteiro Lobato de excelente qualidade, conhecer o Sítio 

e seus personagens, desbravando suas páginas é muito mais que um dever 

escolar, é um grande prazer e contribuição essencial para o nosso próprio 

sentimento. Grande escritor, celebrado por gerações e gerações de crianças 

por seu espetacular trabalho “O Sítio do Pica-pau Amarelo”, Lobato foi 

também um empreendedor. Além disso, através de todas as suas produções 

e realizações queria por que queria fazer com que o Brasil pudesse crescer 

desenvolver-se, ocupar um lugar de destaque mundial dos países.    

      

Originário do interior de São Paulo, mais especificamente da cidade de 

Taubaté o escritor fez um pouco de tudo em sua vida. 

O que mais permanece na memória coletiva nacional é a sua forte ligação 

com as crianças. Proximidade e carinho conseguidos com o apoio da 

Narizinho, da Emília, do Visconde, do Pedrinho e dos demais personagens 

do Sítio. Em suas obras dedicadas às crianças, Lobato conseguiu verdadeiras 

façanhas como contar a história do mundo tornando-a divertida e atraente 

para os pequenos ou, ainda, falar de temas adultos e sérios de forma 

descontraída, como a questão do petróleo.

A criança que lê as obras de Monteiro Lobato é convidada a participar 

ativamente da narrativa; o leitor é resgatado de uma posição passiva e 

transformado em indivíduo atuante, co-participe das aventuras. Através 

das personagens, a criança encontra-se com a autonomia da palavra e, 

questionando o mundo, torna-se proprietária dela.

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

DE ONDE SURGIRAM OS PERSONAGENS? 

• Propor que os alunos pesquisem de onde surgiram os personagens do 

Sítio do Pica-pau Amarelo e tragam, no dia seguinte, suas descobertas 

para sala de aula.

• Novamente com as crianças sentadas em círculos, para criar um clima 

mais informal, pedir que cada um apresente sua pesquisa. O objetivo 

desta atividade é conhecer o autor: Monteiro Lobato e levar as crianças 

a compreender que se hoje, vemos as histórias na TV foi porque um dia 

alguém as criou e escreveu em um livro.

• É importante registrar em um cartaz ou no próprio quadro as principais 

descobertas das crianças.

• Apresentar a foto de Monteiro Lobato às crianças, conversar sobre o que 

é ser um autor literário.

• Em um segundo momento apresentar alguns livros das obras de 

Monteiro Lobato e desafiar os alunos para que no decorrer do projeto 

possam comparar uma história do Sítio escrita em um livro com a 

mesma em vídeo. 

• Ao término da conversa plural e dos registros feitos pela professora 

através das falas das crianças, as mesmas podem copiar as descobertas 

sobre o autor das histórias do Sítio do Pica-pau Amarelo.

• Propor que cada aluno  diga o que entendeu e achou desta atividade, da 

pesquisa, das descobertas.

• Propor que para encerramento da mesma façam um desenho de como é 

o Sítio do Pica-pau Amarelo e se desejarem, desenhem Monteiro Lobato.
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um poema
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Acreditando na necessidade das crianças estarem em contato desde muito 

cedo com o texto literário, com a produção cultural de nossa sociedade e 

de outras é que pensamos em desenvolver um trabalho de língua, tendo 

como eixo a linguagem poética contida nos poemas parlendas, canções 

de ninar e quadrinhas.

A literatura é portadora de uma linguagem carregada de significados, 

permitindo releituras e oferecendo novas visões para os leitores. É certo 

que cada um lê de acordo com seu conhecimento de mundo. Como diz 

Leonardo Boff “cada um lê com os olhos que têm ... e interpreta a partir 

de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto.”

Precisamos resgatar o ouvir poético, a poesia do texto, o encantamento da 

palavra visando o despertar da sensibilidade das crianças envolvendo-as 

numa comunidade de leitura prazerosa.

Através da magia rítmica e harmonia as poesias tem um efeito de grande 

importância no aprendizado e no entrosamento entre os alunos.

A linguagem poética é essencial no âmbito escolar a serviço do 

desenvolvimento da criança. O pensar e o sentir devem ser valorizados, 

percebidos em toda sua dimensão.

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

AS BORBOLETAS DE VINÍCIUS DE MORAES

• Dividem-se os participantes em grupos que representarão as 

borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas mencionadas no poema. 

Cada grupo será identificado por asas que representem sua cor. Essas 

asas podem ser feitas da maneira mais simples, utilizando-se uma 

folha colorida de papel crepom, ou celofane, franzida no meio, presa 

nas costas das crianças com fita crepe ou alfinete de segurança, ou até 

mesmo costurada. Na falta do papel apropriado, uma folha de jornal 

onde se pintem círculos das cores das borboletas, pode fazer o mesmo 

efeito.

• É interessante que os alunos participem da confecção das asas.

• Cada grupo de borboletas deve memorizar e dizer a estrofe 

correspondente a sua cor. A coreografia é legal que fique a cargo das 

próprias crianças que imitarão, durante a apresentação do poema, o 

voo das borboletas. 

• A atividade pode ser repetida várias vezes, alternando-se os grupos. 

Assim as crianças memorizarão todo o poema.

É importante enfatizar, já na pré-escola,uma atmosfera favorável à 

introdução do texto poético. A criança, graças a sua relação com a poesia 

folclórica, ao chegar à escola já possui grande familiaridade com o 

ritmo, a cadência, a melodia, os jogos verbais que caracterizam a poesia. 

É importante que se tenha presente esse conhecimento na hora de 

selecionar os textos que serão trazidos para a sala de aula. 
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