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APRESENTAÇÃO 

 

Diante às necessidades de mudanças para o atual cenário educacional 

mundial, por decorrência da epidemia do coronavírus, o uso de tecnologias em 

educação tem instigado reflexões em relação aos processos externos de mediação 

cognitiva para o ensino e aprendizagem. A Teoria da Mediação Cognitiva (TMC) de 

Bruno Campelo de Souza (2004) propõe quatro processos externos de mediação 

cognitiva, que serão discutidos nos capítulos deste livro, de fundamental importância 

para compreender como os estudantes constroem os conhecimentos em aula (REIS, 

2020), especialmente neste momento em que o sistema educacional adotou novas 

metodologias de ensino de forma não presencial, utilizando plataformas virtuais. 

A TMC consiste em teorias construtivistas de Piaget e Vergnaud, a teoria da 

interação social de Vygotsky e a teoria do processamento da informação de 

Sternberg. A TMC considera que há uma evolução na cognição humana nos 

diferentes processos de mediação (psicofísica, social, cultural e hipercultural), para 

os mecanismos internos e extracerebral. 

A disciplina de Metodologias Ativas em Pós-Graduação em Inovação na 

Educação na Universidade do Contestado, foi ofertada para profissionais de 

diferentes áreas do conhecimento, com atuação em diferentes níveis da educação 

básica (Educação Infantil ao Ensino Médio) do estado de Santa Catarina. E, na 

perspectiva que a arte de ensinar e aprender proporcione mudanças em sala de aula 

e integração entre os profissionais de diferentes áreas, surgiu a possibilidade de 

desenvolver os processos educativos ancorados nos quatro processos de mediação 

(psicofísica, social, cultural e hipercultural). 

Com o advento da pandemia por Covid-191 muitas técnicas e estratégias a 

ser desenvolvidas por metodologias ativas passaram a ser reestruturadas, como 

aconteceu com essa disciplina. Inicialmente ela foi projetada para ensino presencial, 

surge a pandemia e 50% das aulas ministradas passam a ser com ensino remoto. 

Esse e-book foi estruturado a partir das atividades construídas e utilizadas nesses 

dois processos de ensino: atividades presenciais e atividades remotas.  

                                            
1 COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela primeira vez em 

dezembro de 2019, em Wuhan, na China – OMS – Organização Mundial da Saúde e OPAS – 
Organização Pan-Americana de Saúde/2020. 
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Os primeiros capítulos destinam-se às atividades presenciais, realizadas por 

processos de Mediação Psicofísica e Mediação Social. No primeiro capítulo, por 

Mediação Psicofísica as atividades são associadas à interação do indivíduo 

(estudante) com objeto, relacionado sujeito-objeto por esquemas sensório-motores. 

No segundo capítulo, atividades para Mediação Social, oportunizada na interação 

com outros indivíduos num mesmo ambiente (na sala de aula), por dinâmicas de 

integração de saberes e resgate de vivências em sala de aula por esses pós-

graduandos. 

As atividades remotas foram realizadas por processos de Mediação Cultural e 

Mediação Hipercultural. No terceiro capítulo, demonstra como a Mediação Cultural 

por processos de comunicação e relacionamento entre saberes resultou na criação 

de recursos (atividades) para ensino e aprendizagem para cada “cultura” ou saber 

no grupo. No quarto capítulo a Medição Hipercultural é proporcionada para uso de 

sistemas de tecnologias da interação e da comunicação (TIC) como recurso de 

mediação extracerebral. As atividades desenvolvidas nesse processo passaram a 

ser estratégias para ensino remoto, contribuindo tanto para os professores quanto 

para os estudantes que passavam a fazer uso de tecnologia digital por conta do 

distanciamento social por conta da pandemia.   
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CAPÍTULO I – MEDIAÇÃO PSICOFÍSICA 

 

 

 

Um dos mais primitivos modos de interação com o ambiente é por intermédio 

de nossos sentidos, de modo que o indivíduo tem sua interação com os objetos. A 

mediação é condicionada, às características fisiológicas do seu sistema nervoso 

central, da física e da química dos objetos com os quais se relaciona, da posição 

espacial de ambos e da natureza do ambiente (SOUZA, 2004). Se enquadram, 

nesse processo, as aulas práticas e os estudos de campo, atividades que têm 

despertado interesse de professores e estudantes de diferentes faixas escolares.  

Essa mediação é considerada por Souza (2004) como forma básica de 

mediação cognitiva, uma vez que está associada à interação do indivíduo com os 

objetos os quais se relaciona, com uso de características fisiológicas de seu sistema 

nervoso central. E, quando os mecanismos externos “agregando alguma forma 

elementar de processamento extracerebral de informação à relação sujeito-objeto, e 

os mecanismos internos de mediação constituem-se basicamente de esquemas 

sensório-motores, pode-se chamar a isso de mediação psicofísica” (p. 72). 

Nessa perspectiva, as unidades descritas neste capítulo destinam-se a 

apresentar um conjunto de atividades para as aulas de educação ambiental. Por 

intermédio da exploração do ambiente a partir das temáticas apresentadas, o 

professor pode proporcionar ao estudante condições para estabelecer relações 

corpo e objeto em atividades ao ar livre, denominadas estudos de campo. Nesse 

mecanismo de mediação o professor pode explorar junto aos seus estudantes 

conceitos de sustentabilidade, energia, recursos naturais, biodiversidade e evolução. 
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Entre os atributos à tais atividades, ao explorar e conhecer o ambiente em que vive 

o estudante pode desenvolver atitudes preservacionistas e motivação para explorar 

o ambiente que o cerca.  

 

1.1 INVESTIGANDO O AMBIENTE QUE NOS CERCA 

 

Essa temática apresenta atividades que permite explorar Diversidade da Vida 

nos Ambientes; Diversidade dos Materiais; Formação e Manejo dos Solos; 

Decomposição de Materiais; Qualidade da Água e Qualidade de Vida; Energia nos 

Ambientes; Evolução dos Seres Vivos. Parte das técnicas utilizadas nas atividades 

apresentadas nessa etapa foram adaptadas do material desenvolvido no Projeto 

Piava (FRANK, 2010a, 2010b). A autora atuou como coordenadora do projeto que 

desenvolveu atividades para a educação, com cartilhas em diferentes níveis. Na 

educação infantil, a Cartilha de Educação Ambiental (FRANK, [20--?]). Esses e 

outros projetos de gestão dos recursos hídricos, hoje de fácil acesso na rede de 

computadores, podem ser adaptados para as atividades de educação ambiental e 

sustentabilidade. 

 

Atividade 1: Fazendo um inventário da natureza 

 

Objetivo: Reconhecer seres vivos e recursos presentes no ambiente local, 

bem como a importância da preservação. 

 

Materiais: Câmara fotográfica, prancheta, folhas de papel e lápis, colher ou 

pá para escavação, lupa. 

 

Procedimento Metodológico: 

a) Escolha uma área no pátio da escola ou próximo ao curso d’água (com 

crianças maiores ou adultos) para fazer o inventário. Delimite uma pequena 

área, pois do contrário a pesquisa poderá levar dias. 

b) Utilizando uma prancheta, papéis e lápis. Faça duas linhas, dividindo as 

páginas em três colunas. Na primeira coluna representa (escrevendo o 

nome e desenhando) os animais, na coluna central representa os vegetais 
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e plantas observadas e, na direita, representa os demais seres vivos 

(musgos, líquens, fungos e outros.). 

c) Anote na área escolhida o máximo possível. Não se esqueça de observar e 

anotar as criaturas e coisas pequenas.  

d) Não esqueça que o solo também abriga várias espécies. Cave um pouco 

do solo, coloque sobre uma folha de papel jornal, leve em um local bem 

iluminado e, com o auxílio da lupa, investigue os animais e demais seres 

encontrados. É importante que as espécies sejam observadas e 

investigadas em seu próprio habitat. 

 

Figura 1 – Exploração do ambiente local pelos acadêmicos. 

 
Fonte: Atividade realizada pelos acadêmicos da pós em inovação 

 

Atividade 2: Vegetação e Arborização 

 

Objetivo: Identificar as características da vegetação local e a influência e/ou 

presença humana na preservação. 

 

Materiais: Câmara, folhas de papel e lápis ou caneta para os registros.  

 

Procedimento Metodológico: 

a) Levantamento do número de árvores, identificando-as, se possível. Para 

essa etapa pode ser utilizado um APP de dispositivo móvel para 

identificação. 
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b) Localização das árvores (pode ser realizada com Google Map).  

c) Condições das árvores (observar a saúde das árvores, se não apresentam 

ferimentos no tronco, podas inadequadas e outros).  

d) Levantamento da vegetação rasteira.  

 

Figura 2 – Aplicativo de dispositivo móvel utilizado na atividade. (link de acesso) 

 
Fonte: Atividade realizada pelos acadêmicos da pós em inovação 

 

Sugestão: Se considerar necessário proponha ideias para a melhoria dos 

espaços destinados à arborização e ao ajardinamento da escola e fazer um mapa da 

escola, localizando as árvores. 

 

Atividade 3: Estampas de troncos e folhas 

 

Objetivo: Explorar a arte subjacente aos troncos das árvores como indicador  

 

Materiais: Folhas de papel em branco, giz de cera.  

 

Procedimento Metodológico:  

a) Segure o papel contra o tronco da árvore. Esfregue o giz de um lado para 

outro do papel. A estampa do tronco irá aparecer no papel por causa do 

esfregar do giz. 
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b) Pegue as folhas caídas por perto, cuidadosamente, tire a estampa das 

folhas da mesma forma. Segure a folha entre o papel e a prancha para 

passar o giz. 

c) Se souber o nome da árvore, escreva-o perto do desenho. Se não souber 

pesquise em livros ou peça ajuda de alguém.  

d) Repita este procedimento para diferentes tipos de árvores, quantas 

encontrar no passeio.  

 

Sugestão:   

a) Utilizar essa atividade na inclusão dos estudantes “especiais”. Com o tato, 

ao realizar a atividade, comparar a textura em diferentes árvores.  

b) Pode ser realizada com venda nos olhos, a fim de observar com o tato o 

comparativo entre diferentes troncos de árvores. 

c) Se possível, também, em árvores com tronco pintado, troncos vivos e 

mortos, estabelecendo comparações. 

d)  

Figura 3 – Estampa de folha realizada na atividade (realização acadêmicos da Pós) 

 
Fonte: Atividade realizada pelos acadêmicos da pós em inovação 

 

Atividade 4: Arte na Natureza 

 

Objetivo: Conhecer a arte na natureza e a natureza na arte, com foco na 

preservação. 

 

Materiais: Folhas de papel em branco, prancheta, giz de cera, tintas, carvão 

vegetal ou outro material colorido.  
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Figura 4 – A arte a partir das representações da natureza. (atividade realizada pelos acadêmicos) 

 

Fonte: Atividade realizada pelos acadêmicos da pós em inovação 

 

Procedimento Metodológico: 

A natureza tem inspirado artistas durante séculos. Deixe a natureza inspirar 

seus talentos artísticos. Pegue uma prancheta e alguns materiais básicos e vá a um 

local aberto e bonito e divirta-se utilizando qualquer um desses materiais: Carvão; 

Rochas macias; Giz de cera; Tinta guache; Lápis de cor. 

 

Sugestão: Nessa atividade é possível criar um QR CODE para cada tronco, 

com informações aos portadores de necessidades. 

 

Atividade 5: Crie uma agenda natural 

 

Objetivo: Conhecer o ambiente que nos cerca, em sintonia com a 

conservação e preservação. 

 

Materiais: Caderno, lápis, borracha, lápis de cor, canetas hidrocor.  

 

Procedimento Metodológico: 

Consiga um caderno simples e ou papel A4 (branco). Encontre um lugar 

confortável para fazer o relatório (debaixo de uma árvore, num parque ou praça, 

numa janela da sala de aula ou outros). O que escrever neste caderno? Passeios 

ecológicos, com trabalhos de campo, oferecem diversão para o ano inteiro. 

Aproveite para observar e registrar.  



 

16 
Metodologias ativas e teoria da mediação cognitiva: propostas para ensino presencial e remoto 

(ISBN: 978-65-88712-10-8) 

Figura 5 – Uma das imagens coletadas pelos acadêmicos para a agenda natural. 

 
Fonte: Atividade realizada pelos acadêmicos da pós em inovação 

 

Veja algumas dicas: 

a) Os raios de Sol passando entre as árvores, as belas paisagens, as cores 

da natureza, do céu, o movimento dos vegetais ou outro movimento. 

b) Ouça os sons a sua volta como: das folhas sob seus pés, canto dos 

pássaros, sons produzidos por pessoas ou outros fenômenos. 

c) Sinta os aromas da natureza: cheiro das flores e vegetais, cheio de terra 

molhada ou, inclusive, os desagradáveis (como os que indicam poluição). 

d) Sinta a sensação de estar neste ambiente. 

e) Descreva o comportamento e atitudes dos animais (inclusive o homem) 

que estão neste ambiente? 

 

Sugestão:  

 Essa atividade também pode ser utilizada para a inclusão social. Com a 

presença de portadores de necessidades especiais é possível avaliar outras 

percepções diferentes. 

 Os resultados dessa atividade podem ser utilizados no laboratório de 

informática com uso da Agenda do Google. E, nesse caso, essa pode ser 

compartilhada com os pais.  
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Atividade 6: Investigando a natureza com uma lupa. 

 

Objetivo: Estabelecer uma conexão com elementos menos observados em 

um ambiente, bem como a importância para a vida na Terra. 

 

Materiais: Folhas de papel e lápis para anotações, lupa e lanterna.  

 

Procedimento Metodológico: 

Explore a natureza em situações diversas como: observar a pele de suas 

mãos, pequenas larvas no solo, nervuras nas folhas, pequenos animais, flores, 

plantas, líquens e fungos. 

 Investigue ambientes como tronco de árvores, pedras, solo ou terrário.  

Em dias ensolarados, o professor poderá auxiliar os estudantes a queimar 

folhas secas e papel, convergindo os raios de Sol em um único ponto. 

Sugestão:  

 Essa atividade pode ser relacionada com a do terrário. 

 A lupa pode ser substituída por um objeto transparente (como uma lâmpada) 

com água. 

 

Figura 6 – Atividade com lupa física e lupa da câmara no dispositivo móvel 

 
Fonte: Atividade realizada pelos acadêmicos da pós em inovação 
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Atividade 7: A chuva 

 

Objetivo: Relaxar corporalmente e mentalmente os participantes, para depois 

aquecê-los para o desenvolvimento de outras atividades.  

 

Materiais: Colchonetes.  

 

Método: Cada participante procura um lugar confortável dentro da sala para 

se deitar. De olhos fechados, seguirá as orientações do monitor. Orientações: 

Procure relaxar seu corpo, liberando suas tensões. Pouco a pouco, seu corpo 

começa a ficar leve, muito leve, transformando-se em uma nuvem. Você começa a 

levitar, atravessando a sala, ao encontro do céu. Procure explorar-se como nuvem. 

Veja como é sua forma, sua cor, sua textura. (Respeitar o ritmo e o tempo de cada 

uma). Em seguida, abra os olhos: verifique como desliza pelo céu, avistando a Terra 

lá embaixo. Você se encontra com outras nuvens, com a junção, formando-se as 

nuvens de chuva. Os pingos começam a cair, vagarosamente, ao estalar os dedos 

de uma das mãos. Depois, com as duas mãos, intensificando os pingos. 

Aproximando-se das árvores, caindo sobre as folhas, simbolizado pelo esfregar das 

mãos, delicadamente no início, intensificando-se em seguida; de repente, a chuva 

fica mais forte e você deve representá-la batendo as mãos nas pernas. Ela aumenta 

mais e mais... e aos poucos vai diminuindo.   

Ao final, fazer comentários sobre o que sentiram com a atividade. 

 

Sugestão:  

Essa atividade pode ser realizada no final da aula, para trazer aos estudantes 

a calma. Pode ser realizada sobre um tapete, gramado e na própria sala de aula. 

Para contextualizar ainda mais o cenário, o professor pode deixar tocando no 

celular ou computador o som da chuva. Na internet é possível localizar sons que 

imitam a natureza, como da chuva. 
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Atividade 8: Explorando a natureza por intermédio do terrário 

 

Materiais: Um recipiente transparente grande (de vidro ou plástico), areia, 

solo de jardim, uma pequena planta (avenca, trevos, samambaias ou outras que 

sobrevivem em locais úmidos), pedrinhas, pequenos bichos (como minhoca, tatu-

bola e joaninha) e água para regar a planta na montagem do terrário. 

 

Montagem e preparação do terrário:  

Coloque, no recipiente transparente, uma camada (até cobrir o fundo) de 

pedras, uma de areia (1cm) e depois o solo de jardim (2 a 3 cm). Plante os vegetais 

e regue as plantinhas, sem excesso. Coloque os bichinhos e tampe o recipiente. Se 

a tampa não deixar o recipiente bem vedado, substitua-a por filme de PVC, ou 

coloque o filme no vidro e feche com a tampa (veja na figura 7). Coloque seu terrário 

em um local em que tenha luz em abundância e observe diariamente o que 

aconteceu.  

 

Figura 7 – Terrário construído por acadêmica da pós. 

 
Fonte: Atividade realizada pelos acadêmicos da pós em inovação 
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SUGESTÃO: O experimento pode, também, ser utilizado para explorar a 

formação do solo. Nesse caso, o professor pode utilizar o terrário como situação 

análoga às camadas do solo, discutindo o porquê de iniciar com as pedras maiores, 

cascalho, areia e depois o solo de plantio. 

 

Questão 1: Explique o ciclo da água no interior do terrário (formação e 

precipitação da chuva). 

Questão 2: Explique a atmosfera no interior do terrário. 

Questão 3: Observe e descreva sobre os seres vivos que estão no interior do 

terrário (tipos, como vivem, sua alimentação, reprodução e relação com outros 

seres). 

Questão 4: Observe e descreva os processos de transformação na matéria 

orgânica e formação do solo no interior do terrário. 

Questão 5: Descreva o(s) ecossistema(s) no interior do terrário. 

 

1.2 CORPO HUMANO E SAÚDE 

 

Esse eixo temático será dedicado à germinação de sementes para a 

alimentação, com atividades no preparo dos alimentos. Na escola, experiências com 

sementes são comuns, tanto nos livros e materiais didáticos como nas atividades de 

sala de aula. Ao realizar estas experiências podemos relacioná-las à produção de 

brotos das sementes para a alimentação. Os brotos produzidos nesta experiência 

poderão ser transformados numa deliciosa e nutritiva salada para a degustação das 

crianças. Assim, além de estar proporcionando conhecimentos científicos, o 

professor poderá estar contribuindo para conhecimentos e mudanças nos hábitos 

alimentares. Essas atividades podem auxiliar o estudante a entender “Como as 

sementes podem ser transformadas em deliciosos brotos para salada ou suco”.  

No preparo dos alimentos, o forno de micro-ondas tem ocupado destaque nas 

cozinhas, devido à facilidade de uso e agilidade nos processos de aquecimento dos 

alimentos. O forno de micro-ondas tem ocupado destaque nas cozinhas, devido à 

facilidade de uso e agilidade nos processos de aquecimento dos alimentos. Por essa 

atividade é possível proporcionar aos estudantes conhecimento do funcionamento e 
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uso adequado desse equipamento, esse livro sugere essa atividade como aplicação 

de contexto para a temática conservação da energia.  

Na última atividade será apresentada uma dinâmica para que os estudantes 

possam perceber a influência de estímulos externos ao nosso corpo, como a 

gravidade e centro de massa, por exemplo. Várias experiências divertidas podem 

ser feitas ilustrando a posição do Centro de Gravidade (ou centro de massa) no 

corpo humano com testes simples de equilíbrio.  

 

Atividade 1: Uma saborosa experiência com sementes2 

 

Objetivo: Proporcionar às crianças atividades para a compreensão das 

condições para a germinação das sementes e o desenvolvimento de hábitos 

saudáveis para a alimentação.  

 

Materiais: Bandejas de isopor ou plástico, sementes (alfafa, feijão, soja, trigo 

ou outras), água e papel toalha. 

 

Procedimento Metodológico: 

Deixe as sementes de molho em água abundante por um dia, para que as 

sementes possam se hidratar. Coloque em cada bandeja uma folha de papel toalha. 

Este papel será muito importante na hidratação das sementes durante a 

germinação, pois conserva a umidade no fundo da bandeja. Retire o excesso de 

água das sementes e distribua-as uniformemente nas bandejas. Leve-as para um 

local que não tenha muita corrente de ar e regue-as de uma a duas vezes ao dia, 

dependendo da umidade no clima.  

 

Sugestões:   

a) As sementes a serem utilizadas podem ser de diferentes tipos e tamanhos: 

feijão, alfafa, lentilha, girassol, milho de pipoca, soja ou outro. Desse modo, 

as crianças poderão degustar brotos de diferentes tipos e sabores.  

                                            
2 Acesse também Brotos de girassol: Como fazer, na página de receitas disponível em: 

https://ninesh.com.br/receita/brotos-de-girassol-como-fazer/ Acesso em 22 dez. 2020. 

https://ninesh.com.br/receita/brotos-de-girassol-como-fazer/
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b) Com exceção dos brotos de soja, que precisam ser consumidos cozidos, 

os brotos devem ser consumidos crus. Quanto ao tempero no preparo da 

salada, quando for para crianças, é importante que o tempero seja suave. 

Também é possível ser utilizado em sucos e vitaminas. 

c) Durante a realização do experimento o professor poderá investigar e 

registrar diariamente com seus estudantes resultados observados durante 

o processo, produzindo um relatório.  

d) Um dos cuidados importantes durante o experimento é com o acúmulo de 

água, pois pode proliferar a reprodução de organismos indesejados (como 

mosquitos transmissores de doenças). Para evitar esse tipo de problema 

utilize um papel toalha ou guardanapo para manter a umidade nos grãos e 

faça furos no recipiente para evitar o acúmulo de água. 

 

Atividade 2: Funcionamento do forno de micro-ondas  

 

Objetivo: Compreender o funcionamento de um forno de micro-ondas. 

 

Materiais: Um tubo de papelão com aproximadamente 1m de comprimento, 

que pode ser os de papel para impressão A0 (facilmente encontrados em gráficas); 

pequenas esferas de chumbo (podem ser encontradas em casas de pesca), 

termômetro de laboratório, fita adesiva e dois pedaços de cartolina. 

 

Procedimentos:  

a) Feche uma das extremidades com um dos pedaços de cartolina. Coloque 

as bolinhas no tubo e feche a outra extremidade. Faça um pequeno furo 

em uma das extremidades, com diâmetro suficiente para passar o bulbo do 

termômetro. Coloque o tubo na vertical e meça a temperatura inicial das 

bolinhas de chumbo, introduzindo o bulbo do termômetro no furo.  
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Figura 8 – Montagem do experimento que contextualiza o funcionamento do forno de micro-ondas.  

 
Fonte: As autoras (2020). 

 

b) Após a verificação da temperatura, feche-o com fita adesiva e gire-o 

rapidamente, de modo que o chumbo caia verticalmente dentro dele. 

Repita esse movimento cerca de 100 vezes consecutivas e meça 

novamente a temperatura do chumbo, sem retirá-lo do tubo.  

c) Nota: Ao realizar esta atividade você observou que a temperatura das 

esferas de chumbo apresentou um aumento após a agitação. Esse 

aumento de temperatura ocorreu devido às colisões entre as esferas, 

promovendo a transformação de energia da energia cinética (energia do 

movimento) em térmica. Esse sistema é análogo ao funcionamento do 

forno de micro-ondas. No interior do forno há um gerador de ondas (na 

escala de mícron), porém com alta frequência. Essas ondas de alta 

frequência, ao colidirem com as moléculas de água dos alimentos, fazem 

com que ocorram colisões entre elas (como com as esferas de chumbo no 

tubo), aquecendo o alimento. Após desligado, essas ondas param de ser 

produzidas e, consequentemente, as ondas cessam.  

 

Sugestão:  

 É importante orientar os estudantes sobre os cuidados com o material 

utilizado no condicionamento dos alimentos. Por se tratar de uma onda 

eletromagnética elas apresentam um campo elétrico e um magnético. Por 

isso os metais não podem ser utilizados no preparo de alimentos no micro-

ondas. Esses, além de não deixar o alimento ser aquecido, ainda poderá 
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queimar o magneton (equipamento que produz as ondas) devido à reflexão 

que produz.  

 Quanto aos plásticos, é importante que tenhamos cuidado em utilizar os 

próprios para micro-ondas. Pesquisas indicam que os que não são próprios 

para esse processo poderão liberar substâncias prejudiciais à saúde nos 

alimentos.  

 

Atividade 3: Centro de Gravidade no Corpo Humano 

 

Quadro 1 – Atividades para explorar posições de equilíbrio do corpo humano 

A) Fique de pé bem junto a uma parede, tente levantar os 
calcanhares e se mantenha desse jeito. Vire-se de costas para 
a parede e repita a atividade. 

 

B) Encoste o ombro em uma parede, tente levantar a perna 
mais afastada e se mantenha nessa posição. 

 

C) Tocar os pés com as mãos sem dobrar os joelhos é fácil 
para quem está em forma. Mas tente fazer isso com o corpo 
junto a uma parede. 

 

D) Coloque um objeto, como uma borracha 
escolar, de pé no chão. Ajoelhe-se com as mãos 
para trás e derrube o objeto com o nariz. 

 

 

Nota: As experiências A e B demonstram que o equilíbrio exige um 

deslocamento do corpo, pois para manter o equilíbrio a força peso, devido ao centro 

de gravidade, deve passar pela base de apoio do corpo. Na experiência D, descubra 

por que nem todos conseguem colocar a borracha no chão, ajoelhando-se com a 

mão para trás, e derrubá-la com o nariz sem cair. 
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1.3 MODELOS DO MICRO E MACRO NO AMBIENTE 

 

Esse eixo temático foi pensado para explorar conceitos relacionados ao 

mundo pequeno ou muito grande, frequentemente desperta a curiosidade nos 

estudantes e trata-se de temas complexos no entendimento dos estudantes. 

Também, especialmente nessas áreas podem ocorrer entendimento com equívocos, 

gerando concepções errôneas.  

Entre os temas, registros na literatura mostram que prever o tempo sempre foi 

uma das grandes necessidades da humanidade. A área de estudo, nesse caso, é a 

meteorologia e climatologia, apresentando como objeto a ser explorado é a 

atmosfera da Terra, ambiente onde são verificados fatores e condições climáticas. 

Anos antes de Cristo, Aristóteles estudou os ventos e condições de tempo 

relacionadas. A temática permite, também, estudar as nuvens, a chuva, o raio, o 

trovão e o orvalho.  

A partir das atividades e dos materiais que podem ser confeccionados nesse 

eixo temático (Figura 9), é possível montar um centro de meteorologia na sala de 

aula. Apesar da simplicidade dos materiais a serem confeccionados, as atividades 

poderão proporcionar às crianças conhecimentos sobre o funcionamento e 

importância desses equipamentos na previsão do tempo. A disponibilidade 

tecnológica possibilita o uso compartilhado desses materiais com aplicativos de 

dispositivo móvel. É de consenso que hoje os meteorologistas dispõem tecnologias 

e equipamentos modernos e eficientes no estudo do tempo, mas ainda se utilizam 

equipamentos semelhantes aos explorados nas atividades deste capítulo.  

 

Atividade 1: Construindo um centro alternativo de meteorologia. 

 

Objetivo: Construir e compreender o funcionamento de equipamentos, 

construídos com materiais alternativos, para o estudo de fenômenos do tempo.  

 

Materiais:  

Para o higrômetro: cartolina branca, papel de filtro, cloreto de cobalto (você 

poderá encontrar em laboratórios de química), cola e tesoura. Para o barômetro: 



 

26 
Metodologias ativas e teoria da mediação cognitiva: propostas para ensino presencial e remoto 

(ISBN: 978-65-88712-10-8) 

Régua ou papel milimetrado, balão de aniversário, um canudinho de refresco, fita 

adesiva e um vidro (pode ser esses de conservas ou de maionese pequeno).  

Para o anemômetro: garrafa de vidro com rolha de cortiça, dois quadrados de 

cartolina (4 cm de lado), uma agulha de costura, estojo para ovos ou copinhos de 

cafezinho, canudinhos de refresco, uma tampa de caneta. Para o anemoscópio: 

garrafa de vidro com rolha de cortiça, uma agulha de costura, um sarrafo de madeira 

(25 a 30 cm), tampa de pote plástico (os de margarina ou doce de frutas), tesoura, 

ampolas de injeção e bússola. Para o pluviômetro: uma garrafa pet, tesoura, fita 

adesiva e régua. 

 

Figura 9 – Equipamentos para estudar fenômeno do tempo em mini centro de meteorologia (pode ser 
construído com estudantes de anos finais do ensino fundamental).  

 
Fonte: Foto da autora, em Escola Pública em Santa Cruz do Sul. 

 

a) O galo que indica a umidade do ar. 

 Higrômetro é um aparelho que nos diz se o ar está úmido (quando está 

para chuva) ou seco (quando o dia está ensolarado).  

 O cloreto de cobalto é um pó azul quando o ar está bem seco, mas muda 

de cor para rosa quando está úmido (com a água). Vamos usar esta 

substância para diluída em água para construir o higrômetro, ou galo do 

tempo.  

 Num pedaço da cartolina branca desenhe o galo ou, se preferir, outro 

animal.  



 

27 
Metodologias ativas e teoria da mediação cognitiva: propostas para ensino presencial e remoto 

(ISBN: 978-65-88712-10-8) 

 Recorte e pinte (pelo menos uma parte dele) com a substância. Se quiser 

aumentar o efeito, cole um papel permeável sobre o desenho. É só deixar 

secar e está pronto seu higrômetro.  

 Para saber como está o tempo, lembre-se: quando a parte pintada com 

cloreto de cobalto estiver azul - ar seco e quando estiver rosa - ar úmido.  

 

b) Barômetro para observar a pressão do ar. 

 Na atividade da bolinha de ventosas, apresentada na representação das 

forças, vimos que o ar da atmosfera exerce uma força que mantém a bolinha 

de ventosas presa na superfície lisa. Esta força ocorre devido à pressão 

exercida pelo ar, que varia dependendo dos fatores climáticos. A pressão 

atmosférica pode ser medida através de um barômetro.  

 Existem dois tipos de barômetros: o de mercúrio (que funciona através de 

uma coluna de mercúrio líquido) e o anaeróbico (que funciona através de 

uma membrana sensível à pressão que, quando pressionada, movimenta 

um ponteiro). O que será proposto nessa atividade é semelhante ao 

anaeróbico  

 Com uma tesoura, recorte uma das extremidades do balão (veja figura 6). 

Cubra a boca do vidro com o balão, utilizando um elástico (que pode ser o 

do próprio balão) para prendê-lo.  

 Prenda a régua de madeira no suporte (base do barômetro). Caso a régua 

não apresente os traçados de milímetros, cole uma tira de papel milimetrado 

sobre ela.  

 Com fita adesiva, prenda um canudinho de refresco sobre o balão, que será 

o ponteiro do barômetro. Coloque o vidro sobre o suporte de madeira, de 

modo que o ponteiro fique próximo à região milimetrada da régua. Para 

facilitar as observações das medidas, com o uso da tesoura faça uma ponta 

no canudinho. 

 Quanto ao funcionamento, faça uma marca no local indicado pelo ponteiro 

no momento da construção. Neste caso a pressão interna do vidro e a 

externa do as serão as mesmas. Portanto, esse registro é fundamental para 

que possamos verificar se a pressão aumentou ou diminuiu.  
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c) Anemômetro mede a velocidade dos ventos. 

 O Anemômetro de copos é usado para medir a velocidade do vento, a partir 

da velocidade de rotação de um cata-vento constituído por 3 ou 4 copos 

hemisféricos ou cônicos fixados às extremidades de uns braços horizontais 

ligados a um eixo vertical. 

 No anemômetro desta atividade o cata-vento pode ser construído com dois 

canudos de refresco e quatro cones de caixa de ovos ou quatro copinhos 

descartáveis de cafezinho. 

 Corte o canudo de refresco ao meio, obtendo assim, quatro pedaços. 

Perfure as laterais dos cones com o canudinho, de modo que tenha um cone 

fixo em cada pedaço de canudinho. Pinte um dos cones, para que fique 

diferente. 

 Cole as extremidades livres dos canudos entre os dois quadrados de 

cartolina, um em cada canto, deixando o centro livre. Fixe a tampa de caneta 

no centro do quadrado de cartolina.  

 Fixe uma agulha de costura na rolha e está na garrafa. O conjunto deverá 

ficar sobre a agulha, através da tampa de caneta, de modo que possa girar 

livremente. 

 

d) Anemoscópio ou biruta para indicar a direção dos ventos. 

 O anemoscópio ou a biruta, ambos têm a mesma finalidade: indicar a 

direção e sentido do vento. É um instrumento usado nos aeroportos para 

guiar os pilotos, pois os aviões sobem e descem sempre contra a direção de 

onde vem o vento. A biruta é um saco longo, como um coador de café, 

aberto nos dois lados. Neste caso, a direção do vento é indicada pela 

posição do saco da biruta.  

 Transforme a tampa de plástico em duas setas, como as da figura ao lado. 

Fixe a parte superior da ampola de injeção no centro do sarrafo e as setas 

nas extremidades. Fixe uma agulha de costura na rolha e está na garrafa, 

como no equipamento anterior. A ampola deverá ficar girando livremente 

sobre a agulha.  
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e) Pluviômetro para a quantidade de chuvas de uma região. 

 O pluviômetro (do latim pluviu = chuva, metru = medir) serve para medir a 

quantidade de precipitação, em forma de chuva, garoa, orvalho, neve ou 

granizo em uma determinada região. Para construir este instrumento (Figura 

10) é só cortar o gargalo de uma garrafa pet, de modo que se transforme em 

um funil. Fixe o funil (o do gargalo da garrafa) na parte cortada da garrafa e 

a régua ao conjunto. Coloque este instrumento em um local exposto ao 

tempo, para que possa captar a água das chuvas. 

 

Figura 10 – Esquema de montagem do pluviômetro 

 
Fonte: As autoras (2020). 

 

Sugestões:  

 Após a construção dos equipamentos, coloque-os em um canto da sala de 

aula ou no laboratório de ciências da escola, com exceção do pluviômetro, 

que deverá ficar em ambiente externo para medir a quantidade de água das 

chuvas. 

 Em classes de séries mais adiantadas, com a ajuda do professor, os 

estudantes poderão verificar os dados nos equipamentos, preenchendo a 

tabela abaixo. Ao término de uma semana ou um mês, pode ser realizada 

uma discussão em relação aos dados coletados e elaborar uma conclusão.  
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 Instale os aplicativos no celular e utilize para realizar comparativos e avaliar 

o tempo ou teste seus os equipamentos3. Fava os registros no quadro 

abaixo (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Modelo de planilha para registrar os dados coletados através dos equipamentos 

Data Pressão 
Atmosférica 

Umidade do 
Ar 

Direção do 
vento 

Velocidade do 
vento 

Precipitação 
(mm) 

      

      

      

      

      

 

Atividade 2: Por que de dia o céu é azul e o pôr-do-sol é vermelho? 

 

Objetivo: Compreender o fenômeno relacionado aos efeitos que 

proporcionam as cores do céu.  

 

Materiais: Uma cuba ou prato de vidro transparente, retroprojetor, água.  

 

Procedimentos:  

Coloque a cuba ou prato com água sobre a lente do retroprojetor (figura 11), 

ligue-o e ajuste o foco, projetando a imagem na parede ou no teto da sala. Escureça 

a sala para que o efeito possa ser mais bem visualizado pelos estudantes. 

Posicione-se sob o espectro, como na figura 11 e você verá sobre a sua 

cabeça a cor azul para violeta (lado contrário à luz) e na direção da luz do aparelho 

a parte do espectro que vai do amarelo ao vermelho.  

 

                                            
3Dicas: Pressão atmosférica: serão as medidas, em milímetros, indicadas pelo ponteiro na régua; 

Umidade do Ar: azul o ar está seco e rosa o ar está úmido; Direção dos ventos: Norte, sul, leste ou 
oeste. Utilize um aplicativo de bússola para verificar as direções ou sentido do vento; Velocidade 
dos ventos pode ser definida por quantidade de voltas dos copinhos por minuto; Precipitação ou 
Milímetros de chuva, observados na régua do pluviômetro. 
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Figura 11 - Preparação dos materiais para a atividade (b) observação das cores 

 
Fonte: Autora, 2020. 

 

Nota:  

a) Utilizando conceitos disponíveis na internet, os estudantes deverão 

pesquisar e explicar como ocorre esse fenômeno, relacionando com o 

experimento.  

b) O professor pode relacionar, também, com o arco-íris e outros fenômenos 

associados aos efeitos da luz na atmosfera. 

 

1.4 CONHECENDO O UNIVERSO QUE NOS CERCA4 

 

Nas atividades apresentadas nesta seção é possível desenvolver em aula 

conhecimentos da Astronomia e Astrofísica. As atividades permitem que o estudante 

conheça na prática conceitos do universo macroscópico. As atividades propostas 

permitem, de forma lúdica, conhecer os planetas, fenômenos como dia e noite, 

estações do ano e outros. 

 

 

 

 

                                            
4  O mérito dos desenhos é para a Designer Shirley de Oliveira. E-mail: oliveira402012@gmail.com  

mailto:oliveira402012@gmail.com
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Atividade 1: Dia e noite. 

 

Durante a movimentação dos estudantes o professor poderá mostrar como 

ocorre o dia (parte iluminada da Terra) e a noite (parte da Terra menos iluminada, ou 

escura). Assim, quando o estudante está localizado na parte iluminada da Terra será 

dia, enquanto será noite para quem está no outro lado do Planeta. Este experimento 

também pode ser realizado com uma bola de basquete, próximo a uma janela 

(Figura 12). 

 

Figura 12 – Experimento dia e noite 

 
Fonte: Designer Shirley de Oliveira (2010). 

 

Atividade 2: Sistema Solar 

 

Objetivo: Compreender os movimentos, composição, localização dos astros 

no sistema solar. 

 

Materiais: Uma fonte de luz (vela) livros de ciências que tenha imagens do 

Sistema Solar (ou figuras da internet), bolas de isopor de diferentes tamanhos, tinta 

guache e pincel.  

 

Produção do material: Se o experimento for executado com lanterna, retire 

os acessórios em volta da lâmpada de uma lanterna, deixando apenas o suporte 

com lâmpada. Esta lanterna modificada irá representar o Sol. Pinte as bolas de 
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isopor, representando os Planetas (Figura 13). Utilize os livros para visualizá-los e 

melhor representá-los. 

 

Preparo do ambiente: Oito estudantes irão representar os planetas que são: 

Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno (seguindo esta 

ordem de distribuição). Os demais poderão ser estrelas, luas e os planetas anões 

como: Plutão, Caronte, Ceres e Xena. Para que os planetas sejam mais bem 

visualizados pelos estudantes, fixe em cada bola de isopor a ponta de um lápis 

(Figura 13).  

 

Figura 13 – Esquema ilustrativo da execução do experimento em sala de aula 

 
Fonte: Designer Shirley de Oliveira, 2010. 

 

Movimento dos Planetas: Um estudante, representando o Sol, segura a 

fonte de luz (lanterna ou vela) e fica no centro do Sistema Solar (no centro da sala). 

Os estudantes que irão representar os planetas deverão se movimentar ao redor do 

Sol, segurando o Planeta através do lápis. É importante que os estudantes 

construam a concepção de que os planetas ficam girando em órbitas elípticas e ao 

redor do Sol, devido a força de atração entre eles. Esta é chamada força 

gravitacional. Quanto ao fato de nos mantermos na superfície da Terra, ocorre 
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devido a força da gravidade. O mesmo ocorre quanto à distribuição e conservação 

das posições dos planetas, em relação ao Sol e entre eles. O fato é análogo ao que 

ocorre no equilíbrio do sapo e demais animais equilibristas: em ambos os casos as 

massas tendem a se aproximar devido à força de atração gravitacional entre os 

corpos. O que se difere, nas duas situações, é o fato de que os animais ficam em 

equilíbrio sobre nossa mão. Já, nos Planetas, o que os mantém em equilíbrio é a 

força centrípeta ou centrífuga5.  

 

Atividade 3: Fases da Lua 

 

Objetivo: Compreender o fenômeno que resulta nas fases da lua e estações 

do ano. 

 

Materiais: Uma fonte de luz (lanterna ou vela), bolas de isopor, lanterna. 

 

Preparo do ambiente: Fixe a bola de isopor em um lápis e com a lanterna 

posicione a bola entre a lanterna e seus olhos. A lanterna agora será o Sol, a bola é 

a Lua e você (sua cabeça) será a Terra. Quando os três astros (Terra, Sol e Lua) 

estiverem no mesmo plano, a Terra faz sombra para a Lua e proporciona um eclipse 

solar total, que é muito raro em qualquer local da Terra (Figura 14).  

 

Figura 14 – Representação do eclipse lunar, a Lua está na sombra da Terra.  

 
Fonte: Designer Shirley de Oliveira (2010). 

                                            
5 Força que faz com que os corpos se mantenham em movimento circular uniforme. 
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 Normalmente a Lua passa acima ou abaixo do plano do Sol e quando a 

“Lua” estiver acima ou abaixo é possível observar que toda a luz do Sol 

brilha no lado oposto ao que estamos observando, esta fase é chamada de 

"lua nova".  

 Se movimentarmos a mão para a esquerda, (cerca de 45° na direção anti-

horária), ao observar a luz do “Sol” na “Lua” vemos que o lado direito está 

iluminado como na Lua crescente. Este crescente inicia muito fino e vai 

aumentando enquanto a Lua se afasta do Sol. Quando a Lua estiver a 90° 

para a esquerda, você verá a metade direita da lua iluminada, que 

corresponde à fase chamada de "quarto crescente".  

 Enquanto você continua a mover a Lua no sentido anti-horário, depois de 

passado pelo quarto crescente, a Lua aumenta a face iluminada e quando a 

Lua atinge a posição oposta ao Sol, a metade vista da Terra estará 

completamente iluminada será a fase da "Lua cheia". 

 Mude o lápis para a mão direita e fique de costas para o Sol. Iniciando com a 

Lua cheia, continue o movimento anti-horário da Lua. Observe o inverso das 

fases anteriores, com a parte esquerda da Lua iluminada. Depois de diminuir 

a fase, quando estiver mais de metade iluminada, a Lua atingirá a posição 

dos 270°. Esta fase é chamada de "quarto minguante".  

 É seguido o movimento, a parte iluminada vai decrescendo 

progressivamente até voltar novamente à Lua nova. O ciclo completo das 

fases da Lua dura 29,53 dias.  
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Figura 15 – Simulação com modelo real para as fases da Lua 

 
Fonte: Designer Shirley de Oliveira (2010). 
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CAPÍTULO II – MEDIAÇÃO SOCIAL 

 

 
 

É a mediação que ocorre na interação com outros indivíduos num mesmo 

ambiente, como numa sala de aula. A aprendizagem por esse processo de 

mediação ocorre quando o estudante desenvolve o conhecimento ao interagir com 

seus colegas e/ou com o professor. No processo “não há necessidade de uma 

percepção ou consciência da parte dos envolvidos acerca do fenômeno” (SOUZA, 

2014, p. 75). O autor utiliza o termo “percepção” como sinônimo de “memória”. 

Portanto, a necessidade de coexistência de um grupo e a participação neste para 

ocorrer o processamento extracerebral. 

Nesse contexto, em sala de aula, é possível o uso desse processo de 

mediação em atividades de grupo, em dinâmicas e em quase todas as atividades de 

interação social. Neste capítulo são apresentadas dinâmicas que podem ser 

desenvolvidas durante as aulas, incentivando ainda mais esse processo de 

mediação e, consequentemente, processos de aprendizagem. A primeira atividade 

pode ser utilizada para explorar o conhecimento intra e extra pessoal do grupo, 

como por exemplo, a imagem anterior foi resultado dessa dinâmica junto a um grupo 

de professores em formação onde cada grupo representou em um retalho suas 

memórias de sua escolha e motivação para a sua atuação como educador. 
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2.1 COLCHA DAS RECORDAÇÕES6 

 

Objetivo: Partilhar sentimentos afetivos, crenças e conhecimentos 

especialmente os que se tornaram âncoras para sua atuação profissional. 

 

Material: Som com música, retalhos, material de costura ou colagem 

(crianças). Os retalhos poderão ser trazidos pelos estudantes (uma recordação que 

simboliza amor, paixão ou sentimentos de alegria vivenciados em momento 

especial).  

 

Desenvolvimento:  

1. Dispor os retalhos em um círculo sobre uma mesa ou no chão, no centro da 

sala de aula. 

2. A turma deverá deslocar-se para o centro da sala de aula, ouvindo o som 

musical e observando os retalhos. 

3. Ao término da música, cada grupo de estudantes deverá apanhar seus 

retalhos e sentar-se junto ao pequeno grupo. 

4. Sentados em círculo cada uma deverá pensar um uma atividade realizada 

em aula que foi marcante como estudante (ou professor). Utilizando os retalhos, o 

grupo reproduz em um pedaço da colcha as recordações ou fatos mais marcantes.  

5. Ao retornar ao grande grupo todos juntam sua arte desenvolvida aos 

demais, conta o significado e contribui para a produção da colcha.  

6. Terminadas as apresentações, o professor promove uma discussão: Como 

nos sentimos ao comentar as nossas recordações? Que ensinamento nos trouxe a 

dinâmica? Como esses relatos se relacionam com nossa atuação profissional? 

 

Resultado esperado: Que cada participante externo, amorosidade, 

concepções prévias sobre metodologias na atuação em sala de aula, ao estabelecer 

relação entre passado, presente e futuro profissional.  

 

 

                                            
6 Elaborada a partir da história “A colcha de Retalhos” (SILVA; RIBEIRO; PESTILI, 2010). 
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2.2 QUANTO TEMPO EU TENHO (APRESENTAÇÃO PESSOAL) 

 

Objetivo: Controlar o tempo de auto apresentação no desenvolvimento de 

habilidades intrapessoal e interpessoal. 

 

Material: Som com música alegre, caixa de fósforos.  

 

Desenvolvimento:  

1. Todos, em círculo, o professor distribui uma caixa de fósforos, não usados.  

2. Pedir a um participante que risque o fósforo. Enquanto o fósforo estiver 

aceso, vai se apresentando, falando de si. 

3. Cuidar para que ele fale só o tempo em que o fósforo estiver aceso. Caso 

alguém não consiga falar de si o tempo todo, os participantes poderão usá-lo para 

fazer perguntas (pessoais) como numa entrevista. 

4. Usar a dinâmica para perguntar: que significa amizade?  

 

Discussão: Conseguimos expressar os pontos mais importantes na nossa 

apresentação? Como me senti? É fácil falar de nós mesmos ou de amizade? O que 

significa um fósforo aceso? (marcando tempo) O que significa o fogo? (iluminando). 

 

Resultado esperado: Ter feito uma reflexão sobre o tempo que estamos na 

terra e o que podemos ser para os outros. A maneira como eu utilizo o fósforo é a 

nossa própria vida. Analisar todas as situações que aparecem durante a dinâmica. 

 

2.3 ATIVIDADES DOS CAMELOS7 

 

Objetivo: Verificar a importância da lógica matemática na solução de 

problemas práticos e no bom relacionamento entre as pessoas. 

 

Material: Som com música suave, animais de plástico (35 unidades).  

 

                                            
7 Do livro “O homem que Calculava” (TAHAN, 2008, p. 259) 
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Desenvolvimento:  

1. O professor divide a turma em três grupos:  

Grupo 1: Filho mais velho.  

Grupo 2: Segundo filho. 

Grupo 4: Filho mais moço. 

 

2. Problema: Um Beduíno possui 35 camelos e irá distribuí-los, como 

herança, aos seus filhos nas seguintes proporções:  

O mais velho deveria receber a metade da herança. 

O segundo mais velho deveria receber um terço da herança. 

O terceiro (mais jovem) deveria receber um nono da herança. 

 

3. Deixar tempo para que façam a divisão da herança, de acordo com as 

determinações do testamento. 

 

4. Fazer a equação da partilha. 

17
1

2
+ 11

2

3
+ 3

8

9
= 33

1

18
 

Observar que a soma das três partes também não dá 35, mas sim  33
1

18
 

 

5. O facilitador emprestará um camelo e propõem que faça nova partilha.  

 

Discussão: Todos os herdeiros ficaram satisfeitos? Qual a influência da 

Matemática na solução de conflitos pessoais?  

 

Resultado esperado: Cada herdeiro receberá mais que na primeira divisão e 

ainda o facilitador receberá um camelo como recompensa e o seu camelo de volta. 

Ter feito uma reflexão sobre a importância da Matemática na solução de situações 

cotidianas. 
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2.4 MANDALA DO AUTOCONHECIMENTO8 

 

Objetivo: Externar expectativas e anseios para o estudo da matemática. 

 

Material: Cartolina, lápis de cor, tinta guache, revistas para recorte, tesoura, 

cola, régua. 

 

Desenvolvimento:  

1. Em pequenos grupos (até seis participantes), construir uma mandala. 

2. Ao construir a mandala cada grupo terá que demonstrar suas perspectivas 

e anseios (ou desafios) para a disciplina no Ensino Médio.  

3. Ao término do tempo estipulado pelo professor, cada grupo apresenta à 

turma sua mandala. 

 

Discussão: Estabelecer reflexões a partir dos seguintes questionamentos: 

Como nos sentimos ao comentar as nossas recordações? 

Que ensinamento nos trouxe a mandala? 

O que podemos fazer para nos conhecermos cada vez melhor? 

 

Resultado esperado: Ter informações para o diagnóstico da turma.  

 

2.5 BALÃO DE EXPECTATIVAS9 

 

Material: Balões, bilhetes, mural, canetas, alfinetes. 

 

Desenvolvimento:  

1. Distribuir um bilhete para cada estudante. 

2. O estudante escreve no bilhete sua expectativa em relação à aula. 

3. Distribuir um balão para cada estudante. 

                                            
8 Veja também sobre a Mandala Ikigai (“Ferramentas para o Autoconhecimento - Mandala Ikigai”, [20-

-]). 
9 Veja também o uso dessa atividade no bom relacionamento dos estudantes (MEIRELES, [20--.]). 
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4. O participante enrola o bilhete e coloca-o dentro do balão que deve ser 

enchido e amarrado. 

5. Todos os estudantes vão para o centro da sala e jogam seus balões para o 

alto, onde ficam brincando e misturando os balões. 

6. Dado o sinal, os balões são furados, cada estudante pega um bilhete e faz 

a leitura em voz alta da expectativa encontrada dentro do balão. 

7. Afixar os bilhetes no mural para a conferência no final da aula (disciplina). 

 

2.6 DINÂMICAS COM LEGO 

 

Objetivo: Construir o conceito de conjuntos, desenvolvendo a criatividade e 

espírito de companheirismo. 

 

Material: Som com música divertida e lego (uma peça para cada 

participante).  

 

Desenvolvimento:  

1. Todos sentados em círculo, o professor passa o balde de lego e solicita 

que cada participante apanhe uma peça.  

2. Os estudantes deverão juntar-se com os colegas que tiverem o lego igual 

ao seu. 

3. DESAFIO: Cada grupo deverá construir ou representar algo, utilizando o 

lego de todos os componentes do grupo, que simbolize ou expresse as expectativas 

para as aulas de matemática no Ensino Médio e a influência da amizade neste 

aprendizado. 

4. Cada grupo deverá (através de um representante) apresentar sua criação à 

turma.  

 

Discussão: Qual a importância do grupo na solução do problema? Qual a 

influência das amizades na vida escolar?  

 

Resultado esperado: Ter feito uma reflexão sobre a importância da 

Matemática na solução de situações cotidianas. Ver que amigos são aqueles que 
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nos auxiliam em nosso crescimento e não aquele que nos puxa para dentro do 

balde. 

 

2.7 FLOR 

 

Material: 1 flor para cada participante com uma frase ou palavra escrita, bacia 

com água, música. 

 

Desenvolvimento:  

1. O professor coloca uma música (Música suave). 

2. Todos os participantes de olhos fechados em silêncio, colocam-se em uma 

posição confortável e tomam consciência de si mesmos. 

3. O professor orienta aos participantes dizendo: Imagine-se agora, num lugar 

junto à natureza, próximo a um lindo canteiro de flores.  

4. Colocar 1 flor na frente de cada participante no momento que os 

participantes estiverem de olhos fechados. (as flores deverão estar fechadas). 

5. O professor fala novamente: Visualize uma flor, vá ao encontro dela e ouça 

o que ela tem para lhe dizer, pegue esta flor, olhe bem para ela, sinta seu perfume, e 

traga-a consigo. Bem devagar, volte para o lugar de onde saiu. Abra os olhos 

vagarosamente. 

6. Após todos abrirem os olhos, irão pegar a flor que está em sua frente e 

colocá-la (com as pétalas viradas para cima) dentro da bacia com água que estará 

no centro da sala. 

7. A flor se abrirá sozinha. 

8. O professor comenta com o grupo sobre os sentimentos vivenciados 

durante a dinâmica. 

Obs: Esta técnica também pode ser aplicada com uma florzinha, abrindo-se 

dentro de um copinho de cafezinho. 
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2.8 PERCEPÇÃO DE SI E DO OUTRO 

 

Objetivo:  

Motivar as pessoas que é preciso saber dar tempo para você e para pessoas 

que estão ao seu redor, proporcionando conhecimento e crescimento pessoal, para 

uma integração grupal e vivenciar a energia positiva que flui em cada indivíduo. 

 

Material Necessário:  

Uma laranja (ou outra fruta) 

 

Metodologia: 

1. Cada participante trará uma laranja. Em círculo, sentados ou em pé cada 

um terá um minuto para estudar a sua laranja: 

2. Ver a textura da casca, as diferenças de cor, formato, manchinhas, 

tamanho, cheiro, qualidades e eventuais defeitos. 

3. A seguir o professor solicita que os participantes coloquem a laranja numa 

cesta ou bacia e fecham os olhos. Mentalmente irão imaginar as características de 

sua laranja. 

4. O professor mistura as laranjas e solicita que os participantes vão até o 

centro da sala, identifique e retire sua laranja.  

5. Neste momento o professor pode trabalhar com: A concentração e a 

percepção. 

 

2.9 VERDADE OU CONSEQUÊNCIA – TESTE O CONTEÚDO DAS AULAS10 

 

Os estudantes devem se sentar no chão e fazer um círculo. Coloque uma 

garrafa no centro da roda. Ao seu sinal, alguém sorteado gira a garrafa. Para quem 

o bico dela ficar apontando deve responder se escolhe verdade ou consequência. 

Se o estudante escolher a verdade, a pessoa, para quem o fundo da garrafa 

ficou apontando, deve dirigir a ela uma pergunta a respeito do conteúdo da 

disciplina. 

                                            
10 Adaptado de “Dinâmicas para sala de aula do ensino médio” (“Dinâmicas para sala de aula do 

ensino médio”, [20--]) 
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Se a pessoa do bico da garrafa escolher consequência, ou errar a resposta da 

pergunta, deverá pagar uma prenda de escolha do questionador. 

 

2.10 O PRESENTE11 

 

1. PARABÉNS! Você tem muita sorte. Foi premiado com este presente. 

Somente o amor e não o ódio é capaz de curar o mundo. Observe as pessoas em 

torno e passe o presente que recebeu para quem você acha mais ALEGRE. 

2. ALEGRIA! ALEGRIA! Hoje é festa, pessoas como você transmitem 

otimismo e alto astral. Parabéns, com sua alegria passe o presente a quem acha 

mais INTELIGENTE. 

3. A inteligência nos foi dada por Deus. Parabéns por ter encontrado espaço 

para demonstrar este talento, pois muitas pessoas são inteligentes e a sociedade, 

com seus bloqueios de desigualdade, impedem que eles desenvolvam sua própria 

inteligência. Mas o presente ainda não é seu. Passe o presente a quem você 

considera AMIGO. 

4. Diz uma música de Milton Nascimento, que "amigo é coisa para se guardar 

do lado esquerdo do peito, dentro do coração". Parabéns por ser amigo, mas o 

presente ainda não é seu. Passe-o a quem você acha PERSISTENTE. 

5. Parabéns! A persistência torna as conquistas ainda mais marcantes e 

atraentes. Mas o presente não será seu. Passe-o a quem você acha mais 

OTIMISTA. 

6. Otimista é aquele que sabe superar todos os obstáculos com alegria, 

esperando o melhor da vida e transmitindo aos outros a certeza de dias melhores. 

Parabéns por você ser uma pessoa otimista! É bom conviver com você, mas o 

presente ainda não será seu. Passe-o a quem você acha COMPETENTE. 

7. Competentes são pessoas capazes de fazer bem todas as atividades a 

elas confiadas e em todos os empreendimentos são bem-sucedidas, porque foram 

bem preparadas para a vida. Essas são pessoas competentes como você. Mas o 

presente ainda não é seu. Passe-o a quem você considera AMOROSO. 

                                            
11 Veja também (PEREIRA, 2014, p. 23).  
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8. O amor é como diz São Paulo aos Coríntios: "ainda que eu falasse a língua 

dos anjos, se não tiver amor sou como o bronze, que soa mesmo que conhecesse 

todos os mistérios, toda a ciência, mesmo que tomasse a fé para transportar 

montanhas, se não tiver amor de nada valeria. O amor é paciente, não busca seus 

próprios interesses e está sempre pronta a ajudar, a socorrer. Tudo desculpa, tudo 

crê, tudo suporta, tudo perdoa". Você que é assim tão perfeito no amor, merece o 

presente. Mesmo assim, passe o presente a quem você acha PRESTATIVO. 

9. Prestativo é aquele que serve a todos com boa vontade e está sempre 

pronto a qualquer sacrifício para servir. São pessoas agradáveis e todos se sentem 

bem em conviver. Você bem merece o presente. Mas ele ainda não é seu. Passe-o 

a quem você acha que tem espírito de LIDERANÇA. 

10. Líderes são pessoas que sabem guiar, orientar e dirigir pessoas ou 

grupos, com capacidade, dinamismo e segurança. Junto de você que é líder 

sentimos seguros e confiamos em tudo o que você diz e resolve fazer. Confiamos 

muito em você, que é líder, mas o presente ainda não é seu. Passe-o a quem você 

acha mais JUSTO. 

11. Justiça! Foi o que Cristo mais pediu para o seu povo e por isso foi 

crucificado. Mas não desanime. Ser justo é colaborar com a transformação de nossa 

sociedade. Mas já que você é muito justo, não vai querer o presente só para você. 

Abra e distribua com todo amor a cada um dos seus colegas. 
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CAPÍTULO III – MEDIAÇÃO HIPERCULTURAL 

 

 
 

Com a revolução digital, novos conceitos, lógicas, valores, práticas e hábitos 

socioculturais constituem uma nova forma de mediação, denominada hipercultura, 

que proporciona novas formas de pensamento e um salto evolutivo em desempenho 

cognitivo (REIS, 2020; SOUZA, 2004). Desse modo os recursos tecnológicos, na 

hipercultura, ocupam uma posição importante na sociedade. É possível destacar, 

nas falas do autor, “resultados observáveis, como: habilidades, competências, 

conceitos, modos de agir, funcionalidade e mudanças culturais ligadas ao uso de 

computadores e da Internet.” (SOUZA, 2004, p. 86). Tais elementos constituem um 

conjunto de eventos que difere daquilo que tradicionalmente é definido como cultura 

tradicional ensinada em sala de aula.  

A Teoria das Redes de Mediação Cognitiva (CMNT) é uma abordagem 

construtivista, que contextualiza o processamento de informações na inteligência 

humana, a fim de fornecer uma abordagem ampla da inteligência humana 

associadas à informação e comunicação com o advento da Revolução Digital 

(SOUZA et al., 2012). O CMNT tenta explicar os impactos que as tecnologias digitais 

têm no pensamento humano e sugere haver um efeito no uso disseminado da 
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tecnologia e suas implicações socioculturais (Hipercultura) sobre a capacidade 

cognitiva individual.  

Nesse capítulo, esse processo de mediação foi desenvolvido com os pós-

graduandos no período de transição entre o ensino presencial e remoto (online), 

devido a pandemia causada por decorrência da Covid-19. Como professores, estes 

estavam mudando totalmente as estratégias para ensino e aprendizagem, com o 

desafio para o domínio da tecnologia digital, que passa a ser principal meio de 

ensinar e aprender. Celulares, antes proibidos em aula, passam a ser um dos 

principais recursos para o aluno ter acesso às aulas. Essa mudança nos modos de 

ensino e aprendizagem sempre gera certa insegurança entre educadores.  

As atividades a seguir demonstram como foi explorado esse desafio em três 

encontros temáticos. No primeiro encontro (05/06/2020), dia do Meio Ambiente, as 

ferramentas da Google For Education foram exploradas para esse tema. O segundo 

encontro ocorreu no período de festas juninas, onde a temática contemplou “Arraiá 

Virtual”. E, no terceiro encontro, considerando a problemática enfrentada por esses 

professores, tanto na acessibilidade como no suporte tecnológico dos estudantes, as 

redes sociais passam a ser indispensáveis para que o conhecimento chegue até os 

estudantes.  

 

3.1 FERRAMENTAS GOOGLE FOR EDUCATION NO ESTUDO DO MEIO 

AMBIENTE 

 

Atividade 1: Metodologias Ativas com Meet  

 

a) Preparação: Todos conectados com vídeo e áudio, com a letra da música. 

Como instrumento sonoro todos deveriam levar para frente do computador 

uma taça de vidro ou cristal com água (Figura 16). 

b) Execução: Foi discutido como utilizar e explorar a música como coral virtual 

para celebrar a chegada da chuva na região, que passava por longo 

período de estiagem. Houve um diálogo sobre a influência na economia e 

necessidades locais, bem como a exploração do tema em aula.  
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Figura 16 – Para finalizar a aula, uma tentativa de estado zen: som de cristais para celebrar a 
preciosa chuva abençoa na região 

 
 

Atividade 2: Explorando o ambiente em que nos cerca com o Google Map 

 

Acesse o site https://www.google.com.br/maps e no espaço da localização 

digite seu endereço completo. 

1. Responda as questões, realizado uma avaliação do ambiente em sua volta: 

2. Descreva como é sua casa, quanto aos materiais (alvenaria, mista ou 

madeira), telhado (telha de barro ou de cimento) e aberturas para 

passagem de luz. 

3. Como são os entornos (vizinhança) dela? Há prédios, casas, árvores, .... 

4. Qual a distância de sua escola? (Clique na setinha rota para obter a 

distância). 

5. Outras observações. 

 

Atividade 3: Avaliação da arborização com Google Earth  

 

a) Acesse o link https://earth.google.com/web 

b) Utilizando o localizador (voa para seu local) observe a arborização em sua 

cidade. 

https://www.google.com.br/maps
https://earth.google.com/web
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c) Avalie a arborização em volta de sua casa, bairro, cidade e município 

(Figura 17). 

d) É possível avaliar as áreas de mata preservadas. Para isso utilize a medida 

de distância e área. 

e) Com estudantes maiores e ensino presencial é possível instalar o Google 

Earth Pro que permite avaliar séries históricas (dos anos anteriores), 

possibilitando verificar como era a arborização em sua cidade 10, 20, 30, ... 

antes. 

 

Figura 17 – Avaliação da área arborizada utilizando Google Earth 

 
Fonte: Google Maps 

 

Atividade 4: Com vídeos sobre Meio Ambiente disponíveis no YouTube. 

 

1) Turma da Mônica: Cuidado com o Meio Ambiente. 

Após assistir o vídeo, as crianças podem fazer frases descrevendo o que 

podem fazer para deixar o Planeta melhor. 

Vídeo disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8 

 

2) Mundo Bita - Nem Tudo Que Sobra é Lixo 

O que você joga fora em sua casa, mas poderia ser: 

Reciclado 

https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
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Reutilizado 

Reduzir 

Reaproveitar 

Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg 

 

3) Mundo Bita - Que Saudade Que Eu Tô 

Produção de texto: Solicitar que as crianças descrevam do que sentem 

saudades?  

Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jmQoDtE3o1Y 

 

4) Aquarela 

Após ouvir a música, motivar as crianças à artes em seu ambiente: “Desenhe 

o que você vê da janela de sua casa”. 

Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KyS3VZs5ERc 

 

5) Afinal, o que é Meio Ambiente? 

Para promover debates virtuais sobre sustentabilidade e preservação, 

relacionando com as ferramentas das atividades anteriores. 

https://www.youtube.com/watch?v=tPGtO8EFwwk 

O que é Sustentabilidade? 

https://www.youtube.com/watch?v=HAtJgPODRs4 

Fazer um vídeo relatando como é seu meio ambiente. 

 

Atividade 5: Sala de aula invertida 

 

a) Crie uma sala de aula na ferramenta Google Classroom, disponível em 

https://classroom.google.com/. O sistema gera um endereço da sala, que 

você pode enviar por e-mail, WhatsApp ou celular. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg
https://www.youtube.com/watch?v=jmQoDtE3o1Y
https://www.youtube.com/watch?v=KyS3VZs5ERc
https://www.youtube.com/watch?v=tPGtO8EFwwk
https://www.youtube.com/watch?v=HAtJgPODRs4
https://classroom.google.com/
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Figura 18 – Tela Google Classroom 

 
 

b) Em ATIVIDADES disponibilize texto, vídeo ou outro material didático e criar 

a atividade para os estudantes. A função da ferramenta possibilita que o 

estudante desenvolva o trabalho online a partir de uma dessas ferramentas 

 

c) Em PESSOAS adicione seus alunos na sala. 

 

3.2 FESTA JUNINAS ONLINE12 

 

Atividade 1: Conhecendo significado e símbolos das festas juninas 

 

Para explorar significado e símbolos na temática festas juninas, o portal do 

professor disponibiliza uma aula para a Língua Portuguesa com estudantes do 

ensino fundamental (TEIXEIRA; FAGUNDES, 2010). Com as atividades para serem 

desenvolvidas em 4 horas/aula, são apresentadas em quatro etapas por essas 

autoras, a fim de atender os seguintes objetivos: 

 Entender a importância das festas folclóricas para a cultura de um povo. 

 Conhecer a origem das festas juninas, a partir de textos expositivos. 

 Reconhecer os símbolos das festas juninas, a partir de relatos de 

experiências, cartazes ilustrativos, desenhos feitos pelos próprios alunos. 

 

 

 

 

                                            
12 A gravação da aula FESTA JUNINA ONLINE encontra-se disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YvD8PaSW1Os&t=8s. Acesso em 07 jan. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=YvD8PaSW1Os&t=8s
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1ª etapa 

 

a) Conversa inicial motivadora com os alunos sobre as Festas Juninas, 

deixando-os exporem seus conhecimentos prévios sobre o assunto, bem 

como as emoções e/ou lembranças que despertem neles, boas ou más. 

b) Distribuir aos alunos o texto 1:     

 

ORIGENS DAS FESTAS JUNINAS 
 
Existem duas explicações para o nome Festa Junina. A primeira diz que 
este nome surgiu porque as festividades acontecem durante o mês de 
junho.  
A outra explicação diz que esta festa tem origem em países católicos da 
Europa e, portanto, seria uma homenagem a São João.  No princípio, a 
festa era chamada de Joanina.  
De acordo com historiadores, esta festividade foi trazida para o Brasil pelos 
portugueses, quando o Brasil era governado por Portugal. Mas outros povos 
também influenciaram as nossas festas juninas como os chineses, 
espanhóis e franceses.  
Da França veio a dança marcada que deu origem às danças de quadrilha. 
Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da China, que teria iniciado a 
fabricação da pólvora. 
De Portugal e da Espanha teria vindo a dança de fitas, muito comum em 
festas juninas do Brasil. 
Todos esses elementos culturais dos afro-brasileiros e imigrantes vindos de 
Portugal, Espanha e França foram, com o passar do tempo, misturando-se 
aos aspectos culturais dos brasileiros, dando origem às festas juninas como 
são hoje em dia. 

 

c) Leitura silenciosa do texto expositivo. 

 

d) Atividade escrita: 

 

Responda as perguntas em seu caderno: 

- Quais são as duas explicações para o nome Festa Junina? 

- Quem trouxe essa festividade para o Brasil?         

- Complete com os nomes corretos dos países: 

- Introduziu a dança da quadrilha nas nossas festas: ____________________ 

- Trouxe para o Brasil a tradição de soltar fogos: _______________________ 

- Ensinaram aos brasileiros a dança de fitas: __________________________ 
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a) Fazer uma correção oral das questões propostas e discutir com os alunos 

sobre a influência que outros povos exerceram sobre a nossa cultura.  

 

b) Refletir juntamente com os alunos sobre as vantagens e desvantagens 

dessas influências, bem como questionar se nossa cultura também tem 

influenciado outros países. 

 

2ª etapa   

 

a) Entregar aos alunos o texto 2 e propor que façam uma leitura silenciosa: 

 

 
Como o mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte dos 
doces, bolos e salgados, relacionados às festividades, são feitos deste 
alimento. Pamonha, curau, milho cozido, canjica, cuzcuz, pipoca, bolo de 
milho são apenas alguns exemplos.  
Além das receitas com milho, também fazem parte do cardápio desta 
época: arroz doce, bolo de amendoim, bolo de pinhão, bombocado, broa de 
fubá, cocada, pé-de-moleque, quentão, vinho quente, batata doce e muito 
mais. 

 

b) Conversar com os alunos sobre o texto, perguntando-lhes quais as 

comidas que conhecem, de qual mais gostam etc.  

c) Os alunos completarão a cruzadinha, encaixando os nomes das comidas 

que aparecem no texto: 
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3ª etapa 

 

a) Distribuição do terceiro texto expositivo:     

 

 
As tradições fazem parte das comemorações. O mês de junho é marcado 
pelas fogueiras, que servem como centro para a famosa dança de 
quadrilhas. Os balões também compõem este cenário, embora sejam cada 
vez mais raros em função das leis que proíbem esta prática, por causa dos 
riscos de incêndio. As bandeirinhas de papel de seda servem para enfeitar 
as festas.  
Como Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro, existem as 
simpatias para mulheres solteiras que querem se casar. No dia 13 de junho, 
as igrejas católicas distribuem o “pãozinho de Santo Antônio” que elas 
devem comer com toda a fé. 
Diz a tradição, também, que o pão bento deve ser colocado junto aos outros 
mantimentos da casa, para que nunca falte comida 

 

b) Leitura oral do texto por alguns alunos. 

 

c) A professora levantará algumas questões que serão discutidas pelos 

alunos, que verbalizaram livremente suas ideias, confrontando suas 

opiniões: 

 Quem já ouviu falar no pão de Santo Antônio? Para que serve? 

 Você sabe o que é "simpatia"? Quem conhece alguma? 

 As festas juninas atuais apresentam brinquedos modernos como pula-

pula e tobogãs gigantes. Também trazem comidas que não são típicas 

como hambúrgueres, pizzas e outras. O que vocês acham disso? 

 Vocês acham que as festas tradicionais são importantes? Por quê? E a 

festa do nosso colégio, qual a importância dela? 

 

4ª etapa: Produzindo cartazes     

 

a) Sentados em grupos de três, os alunos criaram cartazes alusivos à Festa 

Junina, em cartolinas ou folhas de papel pardo. Todos os símbolos 

apresentados no texto deverão aparecer nos trabalhos, acrescentados de 
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outros que eles conhecerem. A professora poderá fornecer aos alunos 

retalhos de papel colorido, folhas secas de bambu, revistas velhas para 

que possam tirar imagens interessantes, estimulando sempre os alunos 

para que façam o melhor possível. Esse trabalho também poderá ser feito 

em uma aula de Artes estabelecendo-se, assim, uma relação 

interdisciplinar. 

 

b) Os cartazes serão expostos no mural da sala ou nos corredores da escola 

para enfeitá-la e para que todos possam apreciar os trabalhos.                                  

 

Recursos Complementares 

 

A professora poderá desenvolver um trabalho muito interessante com os 

alunos. Ela pedirá que eles pesquisem e tragam para a escola "simpatias". Os 

alunos, em grande grupo, apresentarão as que conseguiram para toda a turma. Em 

seguida, poderão escrevê-las em pequenos cartazes, ilustrando-as, para depois 

serem expostas pelos corredores da escola. 

Além do portal do professor é possível encontrar outras atividades na lista de 

repertórios13, que podem ser apropriadas para uso de computador em aula. 

 

Avaliação 

Durante a realização das atividades, a professora avaliará seus alunos e 

verificará se: 

 Souberam retirar informações dos textos expositivos; 

 Discutiram ativamente as questões que foram propostas; 

 Argumentaram bem para defenderem suas opiniões; 

 Entenderam o valor do folclore na cultura do povo brasileiro; 

 Desenvolveram um trabalho participativo e cooperativo no grupo; 

 Aumentaram seus conhecimentos sobre o assunto. 

 

                                            
13 A lista de repertórios encontra-se disponível em: 

https://pt.wikiversity.org/wiki/Lista_de_reposit%C3%B3rios_de_recursos_educacionais_dispon%C3
%ADveis_online#Portal do Professor. Acesso em 07 jan. 2021. 

https://pt.wikiversity.org/wiki/Lista_de_reposit%C3%B3rios_de_recursos_educacionais_dispon%C3%ADveis_online#Portal_do_Professor
https://pt.wikiversity.org/wiki/Lista_de_reposit%C3%B3rios_de_recursos_educacionais_dispon%C3%ADveis_online#Portal_do_Professor
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Atividade 2: Atividades publicadas em textos científicos no Google Acadêmico 

 

Para essa temática é possível encontrar atividades exploradas nas pesquisas 

em ensino. A seguir são apresentadas, por áreas de ensino, sugestões de 

atividades.  

 

QUÍMICA 

O milho das comidas típicas juninas: uma sequência didática para a 

contextualização sociocultural no ensino de Química (RODRIGUES et al., 2017). 

Recreio dirigido: a ciência por trás das festas juninas (SCHEEREN et al., 

2016) 

 

ARTES 

O cordel na sala de aula: as interfaces entre a leitura, a escrita e a arte com 

crianças em processo de alfabetização (CRISTINA; SOUTO, 2018). 

 

HISTÓRIA 

O Boi-Bumbá de Parintins, Amazonas: breve história e etnografia da festa 

(CAVALCANTI, 2000) 

 

Atividade 3: Rápido acesso às informações em Enciclopédia Livre (Wikipédia). 

 

Em aulas online as enciclopédias livres como a Wikipédia, por exemplo, 

podem ser importantes para acesso rápido às informações para realização das 

atividades temáticas. No tema festa junina14, é possível explorar sobre origem, 

cristianização, tradições em diferentes países e muito mais.  

Também, o uso desse recurso online proporciona hiperlinks que, por 

intermédio deles, podem ser acessados por outras páginas e atividades online. 

 

 

 

                                            
14 A temática festas juninas pode ser acessada em https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_junina. Acesso 

em 10 dez. 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_junina
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3.3 USO DAS MÍDIAS SOCIAIS EM SALA DE AULA 

 

Em tempos de pandemia por Covid-19 as mídias sociais tornaram-se forte 

aliado no ensino remoto, principalmente para proporcionar que as informações 

atinjam os locais onde há dificuldade de acesso à rede mundial de computadores. 

Entretanto, especialmente nas atividades aqui apresentadas, serão priorizadas 

opções para uso das redes sociais em ensino em aula. Na primeira atividade é 

possível o professor incluir um planejamento de modo que os estudantes realizem 

com uso das mídias sociais (Facebook, Instagram e Youtube). A segunda atividade 

requer o uso de leitor de QR Code.  

 

Atividade 1: Explorado o filme “A Rede Social” 

 

a) Assistir com os estudantes o vídeo “A Rede Social” disponível online15. 

b) Promover uma discussão com os estudantes sobre: 

c) Como as mídias sociais interferem nas nossas atividades diárias, estudo, 

trabalho ou convívio social. 

d) Desenvolver com os estudantes estratégias de como gerenciar o uso das 

mídias, sem que elas promovam problemas psicossociais ou pessoais. 

Essa atividade pode ser individual, onde cada estudante pode produzir um 

plano de uso das mídias e enviar ao professor. 

e) Ao término dessa aula o professor pode propor que os estudantes façam 

uma redação sobre “Mídias sociais e o impacto em nossas vidas”. 

 

Sugestões para leitura: 

 O artigo “uso do Facebook por alunos e professores” (HEW, 2011) é uma 

revisão da literatura que discute o perfil do usuário do Facebook e o papel 

dessa mídia na educação. 

 O E-book “Facebook e Educação: Publicar, curtir e compartilhar” (PORTO; 

SANTOS, 2014) pode auxiliar o professor a explorar essa mídia social junto 

aos estudantes. 

                                            
15 O filme completo dublado está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WUArZulrCtQ. 

Acesso em 08 jan. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=WUArZulrCtQ
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Atividade 2: QR Code em aula16 

 

a) Muitos livros didáticos apresentam um selo (código) como o da figura ao 

lado. O professor pode fornecer os códigos ou solicitar aos estudantes a 

encontrar códigos desse tipo para a atividade. 

 

b) O estudante instala em seu celular o APP que faz a leitura dos códigos. Há 

uma variedade deles gratuitos, inclusive alguns proporcionam criar códigos. 

Nos aparelhos mais modernos é possível fazer a leitura com a câmara, 

sem a necessidade de instalar o APP. 

 

c) Após baixar o leitor você abre o app no seu celular e aponta a câmera para 

o código. Na atividade “QR Code para professores” citada é apresentado o 

passo a passo de como utilizar o app em aula. 

 

d) Outra sugestão é utilizar integrado às mídias sociais, com a utilizada em 

graduação com estudantes de engenharias (REIS et al., 2017). Na 

educação básica é possível criar um grupo de integrantes para a atividade 

(menores de idade podem ser com os pais) e os estudantes podem 

localizar na rede mundial de computadores selos relacionados a 

determinada temática, publicar no grupo e comentar. 

 

                                            
16 Atividade adaptada a partir da publicação “QR Code para professores”, disponível em: 

http://makinadeideias.com.br/2019/12/10/qr-codes-para-professores/. Acesso em 5 jan. 2021. 

http://makinadeideias.com.br/2019/12/10/qr-codes-para-professores/
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CAPÍTULO IV – MEDIAÇÃO CULTURAL 

 

 
 

Esse capítulo tem como principal mecanismo externo no processo de 

mediação cognitiva Cultural. Conforme dissertado na introdução e em pesquisas 

anteriores (REIS, 2020; SOUZA, 2004), a mediação cultural ocorre onde há 

combinação da sinergia cognitiva com os processos na comunicação, resultando na 

criação de sistemas simbólicos importantes, como a linguagem e a fala. Quanto ao 

processamento de informação no indivíduo, uma superestrutura extracerebral 

(atividade da aula) pode ser capaz de realizar operações de percepção, memória, 

categorização e aprendizagem, proporcional às peculiaridades de cada cultura ou 

área do conhecimento. Numa aula presencial ou remota, fazemos uso de inúmeros 

desdobramentos que compõem aquilo que se convencionou chamar de “cultura”. 

As atividades apresentadas neste capítulo foram desenvolvidas e aplicadas 

em ensino remoto por um grupo de educadores durante a pandemia por COVID-19. 

As atividades contemplam diferentes componentes curriculares e níveis de ensino. 

São apresentados neste capítulo em ordem alfabética os nomes dos educadores 

autores dessas atividades. O formato na apresentação das atividades segue o 

modelo do Portal do Professor, apropriado para uso no ensino em aulas remotas 

para diferentes áreas e níveis de ensino. 

A atividade foi realizada na disciplina de Metodologias Ativas no curso de 

Especialização em Inovação na Educação. Após as aulas em formato presencial e 
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remotas (ver capítulo inicial), os pós-graduandos e professores da educação básica 

foram desafiados a planejar e realizar uma aula para ensino remoto com seus 

estudantes, em conformidade com os processos e legislação vigente. 

 

4.1 FIGURAS DE LINGUAGEM 

 

Alanna Salvatti Ferreira Martins 

 

I INTRODUÇÃO 

 

A cada novo amanhecer os indivíduos e a sociedade como um todo estão 

enfrentando a árdua tarefa de se reinventarem diante de um quadro pandêmico, até 

então desconhecido. Afazeres corriqueiros, quase maquinais, presentemente 

exigem versatilidade e desdobramento, por obviedade não poupando o setor 

educacional. Um país que tristemente traz em seu materialismo histórico a 

popularidade por sua vasta inópia, agora, ante a uma pandemia, exige audácia e 

comprometimento de todo corpo docente. Logo, baseado nos novos desafios que a 

Educação brasileira vem enfrentando, o presente plano, adaptado do portal Nova 

Escola (VASCONCELOS, 2020), que teve como objetivo auxiliar professores a 

aplicarem seus conhecimentos de forma eficaz e lúdica por meio de algumas 

ferramentas no ensino remoto, especificamente na disciplina da Língua Portuguesa. 

 

II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Ensino Fundamental (9º Ano) / Língua Portuguesa / Figuras de Linguagem. 

 

OBJETIVOS 

 

 Trabalhar as Figuras de Linguagem fazendo com que o aluno conheça, 

compreenda, explore e mais ainda, identifique-as no cotidiano, cumprido os 

requisitos propostos pela BNCC. 
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 Instigar o aluno a utilizar a tecnologia não somente em prol do ócio 

(principalmente em tempos de quarentena), mas em encontrar em seu 

próprio gosto pessoal (e musical!), referências de um aprendizado leve, pois 

aprendendo de forma lúdica e com referências das suas próprias 

características, o aluno assimilou o conteúdo de forma muito mais fácil. 

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

 Conhecer as principais figuras de linguagem; 

 Compreender sua usabilidade; 

 Identificá-las em suas classes (Figuras Semânticas; Figuras Sintáticas; 

Figuras de Pensamento e Figuras Sonoras).  

 Identificá-las em exemplos cotidianos por meio de uma atividade mais lúdica. 

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE:  

 

Média estipulada de duas semanas para realização das atividades. 

 

RECURSOS: 

 

Alguns dos recursos indicados para realização da atividade são os canais de 

comunicação mais populares como WhatsApp e E-mail para envio das orientações e 

posteriormente para os alunos enviarem seus trabalhos finalizados (passo a passo 

que será descrito no próximo item do presente projeto). Ferramentas de pesquisa 

como Google, Yahoo, Bing, Vagalume, Letras, YouTube entre outras também são 

algumas das indicadas.  

Obs: Apesar desse Plano de Aula está sendo criado focando na utilização de 

mídias sociais, internet e ensino remoto, é importante frisar que o Brasil é um país 

de muitas realidades sociais, sendo necessário avisar antecipadamente atividades e 

recursos que sejam acessíveis a todas as famílias (um dos grandes desafios dos 

educandos no presente momento). 
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III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Preliminarmente, cabe ao educando dar uma breve introdução ao conteúdo, 

porém sem especificações, detalhes ou descrição de cada uma das Figuras, apenas 

para familiarizar o aluno, já antecipando como será feita a realização da atividade. 

Sequencialmente, caberá ao professor dividir entre os estudantes (por meio de 

sorteio, por exemplo), de maneira que cada aluno seja responsável por uma Figura 

de Linguagem (obviamente mais de um estudante será responsável pela mesma 

Figura, mas a atividade é individual). Esse repasse de orientações poderá ser feito 

pela ferramenta mais indicada do ponto de vista do professor, levando em 

consideração a realidade social presente. Um áudio em um grupo de WhatsApp ou 

E-mail com um powerpoint anexado são alguns dos exemplos.  

Sobre a logística e desenvolvimento da atividade em si, resume-se 

basicamente em instigar o próprio aluno a buscar o conhecimento, pois ele deverá 

pesquisar qual é a sua Figura de Linguagem, descrevê-la, classificá-la e exemplificá-

la por meio de uma música de seu gosto pessoal. O aluno poderá descrever sua 

atividade no próprio Word e consequentemente postá-la no canal mais indicado. 

 

IV AVALIAÇÃO 

 

Como método avaliativo primordial o professor deverá levar em consideração 

os esforços e a criatividade do aluno, reiterando possíveis dificuldades que eles 

possam encontrar na educação remota (para publicar o trabalho, por exemplo). 

Sequencialmente, o educando deverá analisar tecnicamente se a atividade 

corresponde ao solicitado dentro da proposta inicial.  

 

REFERÊNCIA 

 

VASCONCELOS, D. L. DE. Figuras de linguagem: um jogo de palavras. Disponível 
em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3845/figuras-de-linguagem-um-jogo-de-
palavras/novaescolaemcasa. Acesso em: 10 ago. 2020. 

 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3845/figuras-de-linguagem-um-jogo-de-palavras/novaescolaemcasa
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3845/figuras-de-linguagem-um-jogo-de-palavras/novaescolaemcasa


 

64 
Metodologias ativas e teoria da mediação cognitiva: propostas para ensino presencial e remoto 

(ISBN: 978-65-88712-10-8) 

4.2 COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NAS AULAS REMOTAS 

 

Aline Szostak 
Escola Municipal de Educação Básica Professor Mário de Oliveira Goeldner 

E-mail: aline.szostaksz@gmail.com  

 

I INTRODUÇÃO 

 

A pandemia causada pelo Covid-19 tem impactado a vida das pessoas, 

milhares de crianças tiveram de deixar suas escolas e estão dentro de suas casas 

tendo que lidar com uma rotina nunca vivenciada, esse confinamento traz uma série 

de conflitos de natureza interior. O momento exige de nós educadores um 

comprometimento diferenciado, as habilidades socioemocionais nos auxiliam nessa 

tarefa permitindo-nos gerenciar nossas próprias emoções enfrentando os desafios 

com resiliência e desenvolvendo atitudes que favorecem um bom relacionamento 

conosco e com os outros. 

 

II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Ensino Fundamental (4º Ano) / Língua Portuguesa - Geografia / Diversidade 

Cultural. 

 

OBJETIVOS 

 

 Desenvolver estratégia e compreensão de Leitura; 

 Identificar variação Linguística; 

 Realizar produção oral de texto e escrita autônoma; 

 Identificar ação das pessoas, grupos sociais, comunidades no tempo e no 

espaço; 

 Reconhecer território e diversidade cultural. 

 

 

mailto:aline.szostaksz@gmail.com
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CONHECIMENTOS/HABILIDADES 

 

 Foram contempladas as seguintes habilidades propostas na BNCC (BRASIL, 

2017): 

 (EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias 

familiares e/ou da comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, 

afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, 

asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua 

contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira. 

 (EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em variedades 

linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e 

respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso 

da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, 

rejeitando preconceitos linguísticos.  

 (EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, com apoio de recursos 

multissemióticos (imagens, diagramas, tabelas etc.), orientando-se por 

roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à 

situação comunicativa.  

 (EF35LP07) Utilizado, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e 

gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e 

verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 

vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o 

caso.  

 (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em 

parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as características 

do gênero textual.  

 (EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais, dentre 

outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções 

do gênero carta e com a estrutura própria desses textos (problema, opinião, 

argumentos), considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.  
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TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

2 aulas de 45 minutos. 

RECURSOS 

 

Folha sulfite, lápis de cor, materiais de decoração, vídeo 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Atividade desenvolvida de forma remota, através do compartilhamento no 

grupo de WhatsApp da turma.  

 

Atividade 1 

 

A proposta desta atividade é tentar amenizar a saudade entre os alunos. O 

aluno deverá escrever uma carta para um amigo da sala, falando como está sendo 

essa quarentena, o que tem feito para passar o tempo e do que mais sente falta da 

escola, a professora irá fazer o sorteio e enviar por WhatsApp o nome do colega que 

cada aluno deverá escrever a carta. 

 A carta deve ser feita em uma folha solta (não no caderno). 

 Deverá conter itens essenciais de uma carta: A cidade, a data, uma 

saudação junto com o nome do destinatário, o texto da carta, e a despedida. 

 Pode ser feito um desenho ou vídeo também. 

 Essa atividade deve ser fotografada e enviada a professora, através do 

WhatsApp. Vou realizar a “troca” das cartas. 

 As cartas deverão ser guardadas dobradas em segurança, dentro do 

caderno de português, para quando as aulas presenciais voltarem, possam 

ser trocadas! 
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Atividade 2 

 

Devido ao isolamento social, provocado pelo Covid-19 e a suspensão das 

aulas presenciais, muitos eventos e atividades escolares consequentemente foram 

suspensas, entre elas, as populares festas juninas. Esta atividade propõe uma 

“Festa-junina on-line”, onde o aluno deverá caracterizar-se junto com seus 

familiares, e cantar, dançar ou contar uma piada.  

Poderá ser representada através de: áudio, vídeo ou fotos e deverá ser 

compartilhada no grupo de WhatsApp.  

 

IV AVALIAÇÃO 

 

Processual e contínua, também mediante retorno da resolução das 

atividades, mediante interesse, compreensão e participação dos alunos. 

 

REFERÊNCIA 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular - Educação é a 
Base. Brasil, 2017. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_sit
e.pdf. Acesso em: 4 maio. 2020. 

 

4.3 CULTURA E EDUCAÇÃO, E EU COM ISSO? 

 

Alvaro Junior Linhares Trentini 
EEB Alinor Vieira Côrte – Papanduva –SC 

E-mail: alvarojunior.linhares@gmail.com  
 

I INTRODUÇÃO 

 

Aula aplicada no ensino de Sociologia no curso de Ensino Médio Técnico 

Normal na temática Educação e Cultura. A aula é desenvolvida a partir do filme 

“Além da sala de aula” (JEFF BLECKNER, 2011) onde uma professora com 24 anos 

de idade supera seus medos e preconceitos iniciais em lecionar para crianças de rua 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
mailto:alvarojunior.linhares@gmail.com
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em uma sala de aula improvisada em um abrigo, fazendo grande diferença na vida 

delas. 

 

II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Ensino Técnico / Sociologia da Educação / Cultura e Educação. 

 

OBJETIVOS 

 

 Compreender o conceito sociológico de cultura; 

 Discutir os conceitos de aculturação, relativismo cultural e etnocentrismo; 

 Relacionar a ideia de cultura à educação; 

 Refletir sobre as práticas de ensino diante da diversidade cultural.  

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

 A ideia de beleza em diferentes culturas.  

 Aculturação, relativismo cultural e etnocentrismo; 

 Educação e diversidade cultural.  

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

3 aulas de 45 minutos.  

 

RECURSOS 

 

1 – Google Meet; 

2 – Mentimeter; 

3 – Power Point; 

4 – Filme Além da sala de aula (JEFF BLECKNER, 2011). 
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III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Este plano de aula busca apresentar a ideia de cultura e os conceitos que 

deste derivam. Na primeira aula virtual o professor fará uma exposição e diálogo 

sobre o conceito de cultura a partir da relatividade da beleza em diferentes lugares 

do mundo. Em um segundo momento os estudantes irão assistir ao filme “Para além 

da sala de aula” e fazer um resumo sobre os principais pontos relacionados aos 

conceitos: cultura e educação. Na terceira aula será realizado uma análise e diálogo 

sobre o filme no contexto dos conceitos abordados. Por fim, na quarta aula será 

realizada a avaliação.  

 

IV AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será realizada mediante formulação de uma redação de até 30 

linhas com o tema: “Como ensinar diante da diversidade cultural?” 

 

REFERÊNCIA 

 

JEFF BLECKNER. Além da sala de aula, 2011. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=OkTyMGWkDuk>. Acesso em: 1 ago. 2020. 

 

4.4 PODCASTS SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

Amilton Woichekoski 
Escola: Celso Ramos Filho. 

E-mail: amilton.wo@gmail.com 

 

I INTRODUÇÃO 

 

A aula permite que os estudantes possam refletir sobre as mudanças 

ocorridas quando o país sofre os efeitos de um conflito social, como em uma guerra. 

Um evento dessa natureza promove mudanças sociais e culturais na nação. 
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II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Ensino Médio / História / Segunda Guerra Mundial. 

 

OBJETIVOS 

 

 Refletir quais mudanças ocorreram nos países afetados pela guerra;  

 Destacar contribuições positivas e negativas dela. 

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

 Aprender a configurar o app ANCHOR; 

 Textos em equipes sobre determinado tema; 

 A união de todos os textos para transformar todos os trabalhos em um único 

Podcast. 

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

4 horas de aula.  

 

RECURSOS 

 

Smartphone, Internet, Google Classroom, ANCHOR 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Cada grupo escolherá um país e deverão desenvolver um Podcast relatando 

os motivos do país escolhido para entrar na guerra, assim como as ações tomadas 

pelo país e quais foram as consequências. 
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Os alunos deverão apontar quais mudanças ocorreram no país após a 

Segunda Guerra Mundial até hoje elaborando um texto para ser gravado no podcast, 

assim usando a criatividade para inserir músicas e introduções. 

Após a conclusão dos textos e gravações os alunos apresentarão seus 

Podcasts para a turma.  

 

IV AVALIAÇÃO 

 

Os alunos deverão fazer anotações sobre todas as apresentações e ao final 

discutir sobre os Podcasts de todas as equipes, com os seguintes questionamentos: 

- A Guerra teve contribuições positivas? 

- Quais países sofreram mais com a Guerra? 

- Que consequências a Guerra trouxe ao mundo? 

 

Com base nas respostas questionadas após as apresentações, e na 

discussão dos Podcasts entre as equipes, cada uma deverá construir um texto. 

Todos os textos serão encaixados se tornando um só. 

Como projeto final, cada equipe escolhe um membro para gravar o Podcasts 

final sobre a Segunda Guerra Mundial. 

 

OBSERVAÇÃO 

 

O tema para essa atividade pode ser COVID-19, possibilitando a mesma 

reflexão em relação às mudanças geradas por decorrência da pandemia. 
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4.5 PERCEBENDO E IDENTIFICANDO PALAVRAS E EXPRESSÕES UTILIZADAS 

NO CONTEXTO ATUAL DA PANDEMIA 

 

Ana Cláudia Grein Franco  
EMEB Avencal São Sebastião 

E-mail: anaclaudia.grein@gmail.com  

 

I INTRODUÇÃO 

 

O ensino de inglês, de acordo com a BNCC, deve colaborar para desenvolver 

competências que vão além de ler, interpretar e resolver problemas. Com práticas 

diversificadas com foco na construção de significados, com base na compreensão e 

interpretação dos gêneros escritos, que circulam nos diversos campos e esferas da 

sociedade, a presente atividade propõe trabalhar gêneros diversos, aproximando da 

sala de aula práticas reais do uso da língua. 

 

II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Ensino Fundamental 2 / Língua Inglesa / Figuras de Linguagem. 

 

OBJETIVOS 

 

Direcionar os alunos para a percepção de que em nosso cotidiano 

visualizamos e utilizamos várias palavras e expressões da Língua Inglesa, dando 

ênfase ao contexto de pandemia que estamos vivenciando com a presença da 

COVID19, considerando que o estudo sobre a Língua Inglesa e, também, os 

diversos estrangeirismos fazem parte do currículo nacional. 

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

Vocabulário 

Estrangeirismos 

mailto:anaclaudia.grein@gmail.com
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Compreensão textual 

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

A atividade foi elaborada e aplicada para o formato de aulas remotas como 

atividade complementar. O tempo de para apresentação da atividade será de 1 

(uma) aula e seu prazo para entrega da mesma ao professor será de 1 (uma) 

semana através do e-mail ou também através do grupo do aplicativo WhatsApp 

elaborado pela escola para a realização das atividades complementares não 

presenciais. 

 

RECURSOS 

 

Os recursos utilizados para a aplicação das atividades será a utilização do 

programa Camtasia (UPTODOWN, 2020) para a gravação e edição da videoaula 

elaborada pela professora para a explicação do conteúdo e da dinâmica da 

atividade. O aparelho celular com o aplicativo de mensagens WhatsApp para 

direcionamento da atividade aos alunos e canal de contato entre 

escola/professor/aluno e o recebimento dos arquivos de atividades. Outro recurso 

também será a impressão da atividade e entrega para os alunos que não possuem 

ou não têm acesso à rede de internet (DANTAS, 2020) onde moram, por se tratar de 

alunos vindouros de diversas comunidades do interior do município de Mafra SC. 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Contextualizando a realidade escolar onde o trabalho será desenvolvido: 

 

Escola Municipal de Educação Básica São Sebastião, localizada no interior do 

município de Mafra, na comunidade de Avencal de Cima. Todos os discentes são 

vindouros de comunidades de áreas rurais. Assim a oportunidade de trazer a língua 

inglesa e suas expressões cada vez mais inseridas em nosso dia a dia, mesmo em 

comunidades do interior, quando ainda se tem a ideia de que não há tanta 
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necessidade de se aprender uma língua estrangeira, aqui especificamente a Língua 

Inglesa. 

 

A atividade: 

 

A atividade foi adaptada a partir de uma publicação sobre o trabalho da 

professora de Língua Inglesa Carla Real do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), na 

temática – COVID19 (REAL, 2020). Por ser um dos temas escolhidos pelo corpo 

docente para trabalhar em forma de projetos integradores com as demais áreas do 

conhecimento. Assim, tendo como material de apoio texto elaborado apresentando - 

‘O que é a COVID’ - as atividades das diversas disciplinas, buscaram abordar o 

assunto em sua área a partir deste tema. 

 

Figura 19 – Modelo da atividade proposta por Carla Real para as expressões 

 
Fonte: Disponível em: https://www2.ifal.edu.br/noticias/o-covid-entrou-em-nossa-vida-e-junto-com-ele-
inumeras-expressoes-em-ingles-veja-quais. Acesso em 08 ago. 2020. 

 

Na Língua Inglesa percebeu-se grande número de palavras e expressões 

neste contexto. Iniciando a apresentação da atividade por este viés de percepção, a 

atividade foi proposta a partir de um banco de palavras de algumas expressões que 

estão dia a dia nos meios de comunicação, nas redes sociais e nos diálogos 

interpessoais. Os alunos deverão então buscar com suas palavras ressignificar 

estas palavras ou também utilizar-se de pesquisas na internet sobre sua tradução 

literal ou expressão popular. Também será motivado aos alunos encontrarem outras 

https://www2.ifal.edu.br/noticias/o-covid-entrou-em-nossa-vida-e-junto-com-ele-inumeras-expressoes-em-ingles-veja-quais
https://www2.ifal.edu.br/noticias/o-covid-entrou-em-nossa-vida-e-junto-com-ele-inumeras-expressoes-em-ingles-veja-quais
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palavras que viram e ouviram dentro deste assunto, além daquelas oferecidas pela 

professora no pequeno ‘glossary’ 

A atividade deverá ser registrada no caderno do aluno, para no momento de 

ensino retorno presencial ser retomado e partilhado com todos e enviado ao 

professor via WhatsApp para validação e registro de presença.  

Para os alunos que não têm acesso à internet, as atividades serão enviadas 

para a escola em data definida pela direção, para a realização das conferências 

pelos professores e validação delas. 

 

IV AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será por meio da percepção dos alunos em identificar e 

reconhecer a utilização de várias palavras da língua inglesa em nosso cotidiano, se 

ampliaram e se apropriaram deste vocabulário, que será compartilhado junto ao 

grupo no retorno presencial. Outra ferramenta da validação da atividade será a 

entrega, por meio do WhatsApp ou na data definida pela escola para o recolhimento 

do material impresso. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Portal do professor. Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html>. Acesso em: 10 ago. 2020. 
 
BRASIL, Ministério da Educação. Base nacional comum curricular - educação é a 
base. Brasil, 2017. Disponível em: <https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/77/o-
que-a-bncc-propoe-para-o-ensino-de-lingua-inglesa> Acesso em: 19 ago. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/77/o-que-a-bncc-propoe-para-o-ensino-de-lingua-inglesa
https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/77/o-que-a-bncc-propoe-para-o-ensino-de-lingua-inglesa
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4.6 JOGO DA ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO 

 

Caroline Poma Monego  
E-mail: cpomamonego@gmail.com 

 

I INTRODUÇÃO 

 

A realização dessa atividade fará com que o aluno desenvolva mais o 

pensamento, ele terá que desenvolver as habilidades matemáticas utilizando das 

quatro operações para a resolução dos sorteios durante o jogo de maneira rápida e 

correta. Com isso o aluno irá evoluir mentalmente em seu aprendizado matemático 

criando habilidades de raciocínio lógico 

 

II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR: 

 

Ensino Fundamental e Médio / Matemática / Adição, Subtração, Multiplicação 

e Divisão 

 

OBJETIVOS 

 

Proporcionar aos alunos recursos para que possam desenvolver operações 

matemáticas, utilizando os sinais de adição, subtração, multiplicação e divisão, para 

chegar em resultados específicos. 

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

 Adição 

 Subtração 

 Multiplicação 

 Divisão 

 



 

77 
Metodologias ativas e teoria da mediação cognitiva: propostas para ensino presencial e remoto 

(ISBN: 978-65-88712-10-8) 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

Depende da quantidade de jogadores, quanto mais pessoas mais tempo 

levará para o término do jogo. 

 

RECURSOS 

 

 Uma folha sulfite já impressa com o tabuleiro; 

 Tampinhas diversas para indicar os jogadores; 

 Uma garrafinha pet pequena colada sobre um papelão; 

 Três dados. 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Entregar para os alunos uma folha sulfite tendo impresso um tabuleiro com 

quatro colunas e dez linhas com números de 1 a 10. (a quantidade de colunas 

indicará a quantidade de jogadores) 

Em seguida solicitar para os alunos uma garrafa pet pequena e um pedaço de 

papelão para montarmos um recipiente onde ficarão os dados para jogar e onde não 

se perderão. 

Agora já temos como jogar, deverá ser colocado dentro da garrafa três dados, 

ou a quantidade que o professor quiser de acordo com a turma. Agitarmos a garrafa 

e colocaremos ela parada na horizontal para verificarmos os valores obtidos como 

no exemplo abaixo, também devemos pegar tampinhas de garrafa para indicar a 

posição de cada jogador.  

Como no exemplo acima os dados nos deram os valores 5, 1 e 4, o aluno 

deverá pensar quais operações matemáticas inseridas entre esses valores que 

resultará em 1 . ex: 5x1-4=1 
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IV AVALIAÇÃO 

 

Após cada aluno já ter seu material em casa, o professor deverá fazer uma 

videoaula com os alunos jogando, ela poderá avaliar o aluno com o seu 

desempenho, rapidez e interesse no jogo. 

 

REFERÊNCIA 

 

A atividade encontra-se disponível em: https://youtu.be/W_ZkMGoGvRk. Acesso em 
10 out. 2020. 

 

4.7 POR DENTRO DAS OBRAS DE ARTE 

 

Claudio Gelbcke 
E.E.B. Barão de Antonina 

E-mail: claudiogelbcke@gmail.com  

 

I INTRODUÇÃO 

 

Atividade de artes para explorar o tema Movimento Artístico Renacentista. 

 

II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Ensino Médio (1° Ano) / Artes / Movimento Artístico Renascentista. 

 

OBJETIVOS 

 

Compreender e expressar obras de artistas renascentistas. 

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

 Artistas Renascentistas 

https://youtu.be/W_ZkMGoGvRk
mailto:claudiogelbcke@gmail.com
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 Características do movimento 

 Principais obras dos artistas 

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

2 horas/aula. 

 

RECURSOS 

 

 Internet 

 Imagens fotocopiadas de obras 

 Celular, utilizando a câmera,  

 Aplicativos como: Louvre Guide, Quiz Arte em português,  

 Programas de edição de vídeo e imagens, Vídeo suíte 17, viva vídeo. 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 Uma breve linha cronológica da história da arte desde a pré-história até 

século 14 sobre Renascimento (SOUSA, [20--]).  

 Características do Movimento Renascentista (BEZERRA, [20--]. 

 Perspectiva; pontos de fuga 

 Antropocentrismo (o homem no centro); 

 Racionalismo; 

 Humanismo; valorização do ser humano 

 Inspiração na Antiguidade Clássica. 

 Ciência  

 Principais artistas do movimento: 

 Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio, Sandro Boticcelli 

 

Os alunos em grupos escolherão uma ou mais obras destes artistas e irão 

expressá-las vivenciando as, teatralmente, musicalmente, ou por imagens como 

releituras. 
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IV AVALIAÇÃO 

 

De acordo com a pesquisa, apresentação e retenção de conhecimento  

 

REFERÊNCIA 

 

BEDUKA, Buscador de Faculdades. O que foi o renascimento? Resumo com as 
principais características renascentistas. Disponível em 
https://beduka.com/blog/materias/historia/o-que-foi-o-renascimento/ Acesso em 31 
jul. 2020 
 
BEZERRA, J. Renascimento: características e contexto histórico. Disponível 
em:  https://www.todamateria.com.br/renascimento-caracteristicas-e-contexto-
historico/ Acesso em 31 jul. 2020 
 
FREYMOND, D. 70 million by hold your horses. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=erbd9cZpxps Acesso em 31 jul. 2020. 
 
SOUSA, R. G. Renascimento. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/renascimento.htm  Acesso em 31 jul. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beduka.com/blog/materias/historia/o-que-foi-o-renascimento/
https://www.todamateria.com.br/renascimento-caracteristicas-e-contexto-historico/
https://www.todamateria.com.br/renascimento-caracteristicas-e-contexto-historico/
https://www.youtube.com/watch?v=erbd9cZpxps
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/renascimento.htm%20acesso%20em%2031/07/2020
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4.8 ÁCIDOS E BASES NA COZINHA 

 

Elloisa Jankoski  
E-mail: ello.gil@outlook.com  

 

I INTRODUÇÃO 

 

Essa prática pedagógica foi desenvolvida, através de aulas remotas, com o 

auxílio de tecnologias, para propor, que por meio de manipulação de elementos na 

cozinha a visualização de índices de pH, sendo eles ácido, neutro e básico. 

Convidando, desse modo, os alunos para realizar na prática a visualização deste 

fenômeno com auxílio de um responsável. 

 

II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Ensino Fundamental (9° Ano) / Ciências / Ácidos e Bases 

 

OBJETIVOS 

 

 Distinguir as características dos ácidos e bases; 

 Compreender os níveis existentes de pH; 

 Analisar os métodos práticos de identificação de pH; 

 Identificar o pH das substâncias, conforme a mudança de coloração. 

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

 Conceituação dos termos ácidos e bases; 

 Conceituação do termo pH, com descrição da variação de acidez e 

basicidade de acordo com seus níveis; 

 Aplicabilidade dos ácidos e bases em nosso cotidiano. 

 

mailto:ello.gil@outlook.com
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TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

Quatro aulas. 

 

RECURSOS 

 

Livro didático, computador, lápis, canetas, borracha, caderno, internet, data 

show, folhas sulfite. 

 

PARA O EXPERIMENTO 

  

Uma unidade de repolho roxo, liquidificador, coador, copos plásticos, leite, 

açúcar, sabão em pó, vinagre, limão, detergente, bicarbonato de sódio e sal 

amoníaco. 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 Apresentação dos conceitos para embasamento teórico 

(GEWANDSZNAJDER, 2016); 

 Explicação dos temas descritos; 

 Após assistir o vídeo, definir ácidos e bases (ROSBERGUE, [20--]). 

 Explicação sobre os índices de pH e como eles reagem com os mais 

diversos elementos (ROSBERGUE, [20--]); 

 Demonstração do experimento “água de repolho roxo” para identificar, de 

modo prático, os níveis de pH e a brincadeira batalha naval (MUNDO, [20--]). 

 Demonstração de alguns itens ácidos e básicos presentes em nosso 

cotidiano. 

 Aplicação de uma tabela como método de avaliação sobre o experimento. 

 

PRODUTO COR CLASSIFICAÇÃO PH 

Suco de Um limão Vermelho Ácido Abaixo de 6 

Leite    

Vinagre     

Sal Amoníaco    
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Exemplos que podem ser utilizados. 

 

IV AVALIAÇÃO 

 

Analisar o conhecimento dos educandos através de um questionário, 

realização de uma pesquisa de campo procurando e catalogando elementos ácidos 

e básicos presentes em seu cotidiano e a utilização do aplicativo “ácidos 

inorgânicos” para compreender as nomenclaturas. 

 

REFERÊNCIA 

 

FOGAÇA, J. Indicador ácido-base com repolho roxo. Disponível em: 
<https://www.manualdaquimica.com/experimentos-quimica/indicador-acido-base-
com-repolho-roxo.htm>.  
 
GEWANDSZNAJDER, F. Ciências - matéria e energia. 2. ed. São Paulo: 2016.  
 
MUNDO, M. Faça uma batalha naval com ácido, [s.d.]. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=_Npn264jrIQ&t=704s> Acesso em 29 jul. 2020. 
 
ROSBERGUE, L. Ácidos e bases (aula complementar), [s.d.]. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=q_rjq9_lsl8&list=PLjj75oNJROKjRRsjYJV7wdj8
mwjXJOLxQ&index=10&t=42s> Acesso em 21 jul. 2020. 
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4.9 NÃO CONTESTE O CONTESTADO SEM SABER SUA RAZÃO 

 

Erick Alves da Cruz  
EEB Valentin Gonçalves Ribeiro 

E-mail: proferickhistoria@hotmail.com   

 

I INTRODUÇÃO 

 

Diante da pandemia vivida nos tempos atuais, provocado pela COVID-19 

torna-se necessário transformar o modo de fazer a educação, o processo de ensino 

e aprendizagem precisa ser revista e transformada, é partir dessa ideia de que 

desenvolvemos esse conteúdo de forma interdisciplinar como nos orientam os 

documentos educacionais. É também de fundamental importância que o conteúdo 

estudado tenha relação com o cotidiano do aluno, por esse motivo o tema escolhido 

foi a Guerra do Contestado, pois esse conflito que ocorreu na região Sul do Brasil 

marcou profundamente a formação econômica, social e cultural de nossos alunos, 

estudar o Contestado significa compreender nossa realidade. 

 

II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Ensino Médio / Ciências Humanas / Guerra do Contestado 

 

OBJETIVOS 

 

 Despertar o interesse dos alunos pelo movimento do Contestado 

relacionando o mesmo com a formação econômica, social e cultural que 

existe atualmente na região onde ocorreu o conflito. 

 Compreender as causa e consequências da Guerra do Contestado 

 Analisar a influência do messianismo e a nova estrutura política no Brasil 

para o desenrolar do conflito armado. 

 Refletir sobre o conceito de contestado e as disputas que ocorreram na 

região que antecedem 1912. 

mailto:proferickhistoria@hotmail.com
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 Aproximar conhecimento científico e o conhecimento popular na 

compreensão do Contestado. 

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

 Guerra do Contestado: causas e consequências. 

 A Luta incansável do contestado: Uma breve reflexão sobre as disputas 

além de 1912. 

 O Contestado de hoje é um reflexo do ontem: Organização social, política e 

cultural na atualidade. 

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

Devido as aulas serem remotas com prazo de 15 dias para o desenvolvimento 

e entrega dela, o tempo estimado para as atividades será de 1 mês. 

 

RECURSOS 

 

- Plataformas online: Classroom, WhatsApp, Facebook, Youtube. 

- Material impressos 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

A atividade é desenvolvida de forma remota devido ao isolamento social 

provocada pela COVID-19, assim ela será realizada através do Google Classroom, 

Facebook e WhatsApp. Os alunos que não têm acesso receberão materiais 

impressos, os vídeos serão disponibilizados para que os alunos peguem em pen 

drive ou DVDs na própria escola. 
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Atividade 1 

 

- O professor deverá criar um grupo fechado no Facebook onde todos os 

alunos do Ensino Médio deverão fazer parte dele. 

- Via grupo, a cada dia ou a cada semana deverá ser postado um vídeo 

referente ao Contestado feito por um professor especialista convidado para fazer 

esse vídeo e, também, postar conteúdos/imagens/textos relevantes sobre o tema, 

pois o grupo tem como objetivo debater e compreender o contestado da forma mais 

dinâmica o possível para chamar atenção dos alunos para o tema e provocar 

curiosidade. 

- Realização de live com professores especialistas para debater o tema e tirar 

dúvidas dos alunos, ele não deverá se tornar palestra em vídeo aula, mas sim uma 

conversa, por isso será realizado sempre com até 4 professores na live mais 

comentários dos alunos, esses comentários além de estimular o diálogo e a 

participação dos alunos, também servirá como prova de frequência do aluno e, 

também, como avaliação participativa. 

- O professor responsável irá organizar grupos para gincana de acordo com o 

número de participantes no grupo, após as Lives será realizado uma gincana virtual, 

a cada semana os alunos serão desafiados a cumprir uma tarefa, cada equipe 

deverá se organizar da melhor forma o possível para realização das atividades 

online e a cada tarefa promover um representante para postar no grupo a atividade 

finalizada. As atividades serão: 

 Comentar ao menos uma história que já ouviram sobre o monge. 

 Postar ao menos uma foto localizando marcos do contestado em Monte 

Castelo: EX: Poço de São João Maria, Cruz do Monge, Estátua do Monge 

na Praça, Morro do Taió, entre outras coisas que estão relacionados ao 

Movimento do Contestado e seja possível perceber na cidade. 

 Fazer um poema ou paródia com o tema: Contestado. 

 Apresentar o poema ou paródia. 

 Fazer um GIF, meme ou imagem simples, abordando o tema estudado. 
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Todas as atividades deverão ser postadas no grupo até a data marcada para 

postagem. 

 

Atividade II 

 

- As atividades serão desenvolvidas ao mesmo tempo no Facebook e 

Classroom, sendo no facebook atividades em grupo e no Classroom individual. 

- CLASSROOM: Será postado 3 textos para leitura: O PLANALTO 

CATARINENSE: UMA REGIÃO CONTESTADA DE 1494 A 1916; A LUTA 

INCANSÁVEL DO CONTESTADO (CRUZ, 2016), A FORMAÇÃO DO HOMEM DO 

CONTESTADO E A EDUCAÇÃO ESCOLAR – REPÚBLICA VELHA pág. 126 a 

143(THOMÉ, 2007). 

- Após 3 semanas para a realização das leituras indicadas o professor lançou 

no Classroom uma pergunta sobre o tema para estimular um debate com os alunos: 

Quando falamos em Guerra do Contestado é comum pensarmos no conflito armado 

que ocorreu na região entre 1912 a 1916, por tanto os textos afirmam que a região já 

era contestada muito tempo antes. Explique, com base nos textos, por que a História 

do Contestado é anterior a 1912 e posterior à 1916, o que justifica essa região ser 

chamada de Contestado?  

A cada resposta dos alunos o professor comenta e questiona para aprofundar 

e mediar o conhecimento dos alunos assim como também realizar a avaliação 

diagnóstica. 

 

IV AVALIAÇÃO 

 

A avaliação irá ocorrer mediante a participação e o desenvolvimento das 

atividades propostas, ao final de todas as atividades cada aluno será orientado para 

a realização de uma autoavaliação e dará um feedback sobre a realização das 

atividades. 
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REFERÊNCIAS 

 

CRUZ, E. A. A Luta Incansável do Contestado. Revista Movimentos Sociais e 
Dinâmicas Espaciais, p. 130–139, 2016.  
 
THOMÉ, N. et al. A formação do homem do contestado e a educação escolar: 
República Velha. UNICAMP - Faculdade de Educação, 2007. 

 

 

4.10 FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA ELABORAÇÃO DE AULAS REMOTAS 

EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Fábio Alves Martins 
E-mail: fabiocarlamartins@gmail.com 

 

I INTRODUÇÃO 

 

O espaço de inovação nas escolas, está cada vez mais evidenciado e 

necessário, neste processo o ensinar e o aprender acontecem de forma mais 

dinâmica e atrativa para o alunado. Para a construção destes materiais, hoje os 

professores estão com muitas possibilidades de usufruir deste material de forma 

gratuita, basta o acesso a internet e navegação, porém para que o sucesso destas 

atividades se concretize faz-se necessário o domínio da ferramenta pelo professor, 

outro item de buscas deste profissional, sem mensurar a quantidade destes 

softwares educacionais que estão disponibilizados. 

 

II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Ensino Médio/ Técnico/Magistério / Superior Tecnologias para a Educação 

Profissional / Softwares “Educacionais” 

 

 

 

mailto:fabiocarlamartins@gmail.com
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OBJETIVOS 

 

 Construir espaços de inovação nas escolas que permitam a alunos e 

professores experimentarem novas tecnologias, novos materiais 

pedagógicos e novas formas de ensinar e aprender.  

 Desenvolver a capacidade de criar materiais educacionais para uso remoto 

principalmente nos momentos de pandemia.  

 Tornar o trabalho mais prático com o auxílio de editores de textos e vídeo. 

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

 Movavi Video Suite 17: programa para edição e criação de vídeos. 

 aTube Catcher: programa usado para baixar vídeos e músicas do youtube e 

converter áudio e vídeos em diferentes formatos. 

 Paint e Lightshot: programas para fazer print da tela e editar imagens. 

 Será trabalhado desde o procurar os softwares na internet passando por sua 

instalação, teoria sobre as funcionalidades e pôr fim a prática.  

 Uma breve explicação sobre extensões de arquivos, exemplo: pdf, doc, ppt, 

jpg, png, mpg2, mp4, avi, mp3, wav.  

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

Para a explicação teórica 2 aulas de 45 minutos, para experimentação e 

prática mais 2 aulas de 45 minutos. 

 

RECURSOS 

 

Os softwares citados acima, Computador, Internet, projetor e laboratório de 

informática caso a escola disponha, em caso de pandemia toda a formação será 

pelo Google Meet. 
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III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Primeiramente falaremos sobre os softwares que serão utilizados, para que 

serve cada um deles, visitaremos os sites onde estarão disponíveis para download, 

depois de baixados faremos as instalações e ativações, discutiremos sobre o 

conhecimento que os participantes têm sobre as extensões de arquivos. Será 

explicado sobre os sistemas 32 e 64 bits dos sistemas operacionais, sobre as 

configurações do equipamento onde vai utilizar o programa, porque os programas 

baixados devem seguir essa regra da plataforma Win, Mac ou Linux. 

 

IV AVALIAÇÃO 

 

A avaliação deve permear toda a atividade pedagógica do professor. Desta 

forma, ao longo das propostas apresentadas, o professor poderá avaliar o aluno 

segundo sua participação nas atividades realizadas. Será levado em consideração a 

frequência nas aulas online, participação, resolução das atividades, leitura dos 

textos obrigatórios, interação e comunicação com o professor através de aplicativos 

de mensagens e/ou na plataforma virtual. Ao final, os alunos devem apresentar um 

vídeo montado e editado nas ferramentas estudadas. 

 

4.11 EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA 

 

Geisieli Alves Lisbôa 
Escola Especial “Nossa Senhora Aparecida” APAE 

E-mail: geisy.lisboa@yahoo.com.br  

 

I INTRODUÇÃO 

 

Essa atividade foi desenvolvida para aulas de Educação Física remota para 

estudantes portadores de necessidades especiais na APAE. 

 

 

 

 

mailto:geisy.lisboa@yahoo.com.br
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II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Educação Especial / Educação Física / Esportes de Aventura 

 

OBJETIVOS 

 

 Desenvolver o raciocínio, atenção, percepção audiovisual, coordenação 

motora ampla.  

 Conhecer alguns esportes praticados na natureza. 

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

1 aula 

 

RECURSOS 

 

TV, Celular 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 Cada imagem terá um movimento específico onde o aluno deverá realizar 

quando a imagem aparecer, em 3 níveis (fácil, médio e difícil), para 

situações como: 

 Mountain bike Movimento Corporal: Uma palma 

 Slackline: Movimento Corporal: Elevação Lateral de Braços 

 Escalada: Movimento Corporal: Colocar as mãos sobre as coxas. 

 Arvorismo: Movimento Corporal: Mãos nos Ombros 

 Caminhada: Movimento Corporal: Bater os pés no chão. 

 Parapente: Movimento Corporal:  Braços ao alto 

 Montar uma sequência de fotos com esses esportes. 
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IV AVALIAÇÃO 

 

Através de vídeos enviados pelos alunos. 

 

4.12 FINALIZANDO PRODUTOS PERIGOSOS 

 

Giovano Maia 
Curso de Formação de Bombeiro Civil 

E-mail: gmaia78@gmail.com  

 

I INTRODUÇÃO 

 

O Curso de Formação de Bombeiro Civil é dividido em instruções teóricas e 

práticas, incluindo o módulo de Produtos Perigosos. A pandemia ora presente, 

inviabiliza a prática, forçando a busca por alternativas que aproximem os alunos de 

um cenário próximo ao real. Sendo assim, o software Sketchup permite a 

modelagem de um cenário virtual visível em 3 dimensões, aproximando e até 

inserindo o aluno na cena do atendimento. 

 

II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Profissionalizante / Produtos Perigosos / Delimitação de Zonas de Trabalho. 

 

OBJETIVOS 

 

 Reduzir os efeitos da ocorrência a pessoas, meio ambiente e patrimônio;  

 Limitar o número de pessoas e equipamentos ao estritamente necessário;  

 Controlar o acesso das pessoas a áreas mais contaminadas;  

 Garantir que pessoas não diretamente envolvidas na emergência 

mantenham-se em locais seguros. 

 

 

mailto:gmaia78@gmail.com
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CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

 Manuseio do manual ABIQUIM  

 Identificação e Reconhecimento  

 Detecção Monitoramento e Identificação PP  

 Equipamentos de Proteção Individual e Respiratória 

 Operações de Controle 

 Sistema de Comando de Incidentes – PP 

 Descontaminação 

 Delimitação de Zonas de Trabalho 

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

Aproximadamente 3 horas. 

 

RECURSOS 

 

 Manual para Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos da 

Associação Brasileira da Indústria Química - MAE/ABIQUIM 

 Sketchup 

 Powerpoint 

 Google Meet ou Zoom 

 Google Sala de Aula 

 Google Formulário 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Atividade a ser desenvolvida ao final do módulo de Produtos Perigosos, do 

curso de Formação de Bombeiro Civil. A intenção foi aproximar o aluno do cenário, 

mais próximo possível, do atendimento real, através da modelagem 3D. 
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IV AVALIAÇÃO 

 

A avaliação foi desenvolvida através de questionário elaborado no Google 

Formulário. 

 

REFERÊNCIA 

 

ABIQUIM. Manual para atendimento de emergências com produtos perigosos. 4 
ed. São Paulo, 2002. 

 

4.13 CONEXÃO PRESENTE E PASSADO: ENTENDENDO A IMPORTÂNCIA DO 

ENSINO DE HISTÓRIA E DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL ATRAVÉS DO 

ESTUDO DE LEGADOS COTIDIANOS 

 

Jonatan Gomes Dos Santos 
Escola Municipal de Ensino de Jovens Adultos - EMEJA  

E-mail: jonatangdossantos@gmail.com  

 

I INTRODUÇÃO 

 

Atividade para aula remota no ensino do tema Primeira Guerra Mundial, na 

disciplina de História.  

 

II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Ensino Fundamental (8° e 9° Ano) / História / Primeira Guerra Mundial. 

 

OBJETIVOS 

 

 Demonstrar como o estudo do passado está atrelado ao presente através de 

heranças culturais, sociais ou de acontecimentos marcantes. 

mailto:jonatangdossantos@gmail.com
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 Atrelar o estudo da Primeira Guerra Mundial ao cotidiano dos alunos, 

expondo quais materiais desenvolvidos na época ainda são utilizados; 

explanar os conteúdos referentes à história da Primeira Guerra Mundial, 

após explicação da importância desses fatos marcantes na história mundial 

e de sua influência na atualidade. 

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

 Nessas atividades, a ideia de que a Terra e a vida que nela ocorre mudam 

com o transcorrer do tempo norteia um conjunto de propostas que articulam 

explorações sobre o passado mais remoto de nosso planeta, antes de os 

seres humanos aparecerem; 

 Iniciamos com uma linha simplificada, que evidencia as primeiras formas de 

vida nos oceanos até o fim da “era dos dinossauros”. Dando ênfase aos 

dinossauros por se tratar de tema que, de modo geral, fascina as crianças. 

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

4 aula de 45 minutos 

 

RECURSOS 

 

Google classroom ou WhatsApp 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Momento 1: Explanação da importância da história para a atualidade através 

dos legados que nos foram deixados. Solicitar ao aluno que escolha no mínimo 4 

objetos quaisquer de seu cotidiano (celular, computador, lápis, caneta, xícara, copo, 

prato, entre outros) e procure saber, utilizando a internet, qual a origem desses 

objetos. Após solicitação desta pesquisa, responder às questões e postá-las na 

plataforma: 
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1) Quais objetos você escolheu? 

2) Esses objetos são úteis para você? Por quê? 

3) Qual a origem histórica dos objetos que você achou, de acordo com a sua 

pesquisa? 

4) Você já havia pensado em como esses objetos surgiram e como são 

importantes hoje? Dê sua opinião. 

 

Momento 2: Explicação do conteúdo Primeira Guerra Mundial em sua 

essência (através de videoaula ou vídeo chamada), tendo apresentação de slides 

pré-elaborada como auxiliador da aprendizagem. 

 

Momento 3: Solicitação de leitura do conteúdo sobre as invenções da 

Primeira Guerra Mundial (EVANS, 2014) e os materiais que ainda hoje são 

utilizados. Após leitura, resolução de questionário contendo as questões: 

1) Quais dos objetos citados você considera os mais importantes dos 

desenvolvidos durante a Primeira Guerra Mundial? 

2) Você sabia que esses objetos tinham sido desenvolvidos durante o período 

da Primeira Grande Guerra? Quais deles te chamaram mais a atenção e 

por quê? 

3) Como você imagina que esses objetos ajudam os soldados enquanto 

estavam na guerra? 

4) Você acredita que, se a guerra não tivesse acontecido, nós teríamos hoje 

objetos semelhantes a esses? Ou teríamos outros? 

 

Finalização: devolutiva dos questionamentos e retomada do assunto da 

importância de estudar o passado para compreender o presente. 

 

IV AVALIAÇÃO 

 

Conteúdos respondidos nas questões, avaliando argumentação, escrita e 

coerência. 
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REFERÊNCIA 

 

EVANS, S. O zíper e outras invenções popularizadas graças à Primeira Guerra 
Mundial. 2014. Elaborada para o site BBC News, Berlim. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/04/140414_inventions_first_war_mv. 
Acesso em: 20 abr. 2014. 

 

 

4.14 RAÇA OU ETNIA? 

 

Lucélia Ataide 
EEB Barão de Antonina 

E-mail: profluceliaataide@gmail.com  

 

I INTRODUÇÃO 

 

Desde a implantação do ensino sobre a História e as Desigualdades Raciais, 

em 2003, a educação brasileira deve promover debates políticos e críticos sobre a 

questão do racismo e o componente curricular de Sociologia fomenta para tal tema, 

vislumbrando uma discussão ampla para desenvolvimento da cidadania, sendo 

assim desenvolvo um plano que discute esta abordagem, colimando para uma ação 

de pluralidade e com menor preconceito. 

 

II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Ensino Médio (1º Ano) / Sociologia / Raça, discriminação e Multiculturalismo. 

 

OBJETIVOS 

 

 Diferença entre raça e etnia; 

 Comparar as teorias raciais e racismo expressos em nosso país; 

 Associar as diferentes manifestações culturais do presente aos seus 

processos históricos;  

mailto:profluceliaataide@gmail.com
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 Analisar as políticas públicas para a democratização racial.  

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

 Conteúdo 1 

 Raça, racismo e etnia; 

 Teorias Raciais e racismo; 

 Conteúdo 2 

 Diversidade Cultural; 

 

Conteúdo 3 

Ações afirmativas e políticas raciais de cotas no Brasil. 

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

4 aulas (45 min/a) 

 

RECURSOS 

 

Google meet; PowerPoint; Youtube; Apostila Sistema ANGLO; CD; Cenpáleo 

(museu). 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 Mostrar o olhar sociológico sobre a temática com foco na discussão do 

racismo e suas implicações na sociedade capitalista, em particular da 

sociedade brasileira, onde será dividido em 3 momentos. 

 Primeiro momento realizaria a explanação sobre o tema racismo e as 

políticas públicas existente no Brasil, posteriormente organizaria os alunos 

em equipes para levantaram dados sobre os argumentos favoráveis e 

contrários sobre o racismo e as cotas raciais; 
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 No segundo momento, apresentar aos alunos os Podcasting, como uma 

forma de publicação de ficheiros multimídia na Internet, desafiando-os para 

realizar os seus próprios podcasting; 

 No terceiro momento faremos alguns critérios e selecionaremos alguns 

podcast para compartilhar para a comunidade escolar pelos meios possíveis. 

 

IV AVALIAÇÃO 

 

 Participação dos alunos na aula; 

 Resolução de atividades; 

 Debates; 

 Elaboração de podcast sobre o assunto; 

 Aplicação de Simulado. 

 

REFERÊNCIA 

 

NUNES, S. S. Racismo no Brasil: Tentativas de disfarce de uma violência explícita. 
Psicologia USP, v. 17, n. 1, p. 89–98, 2006 
 
SANTOS, D. J. S. et al. Raça versus etnia: Diferenciar para melhor aplicar. Dental 
Press Journal of Orthodontics, v. 15, n. 3, p. 121–124, 2010.  

 

4.15 A ERA DOS DINOSSAUROS 

 

Maria Aparecida Polak Munaro 
Colégio Universitário Mafrense  

E-mail: mariapolak@professor.unc.br  

 

I INTRODUÇÃO 

 

Essa atividade foi desenvolvida para aula remota na educação infantil. Foi 

utilizado o tema dinossauros, frequentemente associados às brincadeiras das 

crianças. Outro fator que motiva o grupo para aprender sobre esse pré-históricos é a 

presença do CENPALEO - Centro Paleontológico da Universidade do Contestado - 

Museu da Terra e da Vida, local onde essa atividade foi desenvolvida. 

mailto:mariapolak@professor.unc.br
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II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Jardim II / Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se / 

O eu, o outro e o nós. 

 

OBJETIVOS 

 

 Conhecer uma música nova; 

 Explorar movimentos para acompanhar a música; 

 Descobrir novas palavras: números de letras, letra inicial, letra final e 

sequência das letras; 

 Identificar rimas; 

 Pesquisar informações sobre DINOSSAUROS em livros, revistas e sites. 

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

Nessas atividades, a ideia de que a Terra e a vida que nela ocorre mudam 

com o transcorrer do tempo norteia um conjunto de propostas que articulam 

explorações sobre o passado mais remoto de nosso planeta, antes de os seres 

humanos aparecerem; 

Iniciamos com uma linha simplificada, que evidencia as primeiras formas de 

vida nos oceanos até o fim da “era dos dinossauros”. Dando ênfase aos dinossauros 

por se tratar de tema que, de modo geral, fascina as crianças. 

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

1 semana (equivalente a 5 aulas de 45 minutos). 
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RECURSOS 

 

Google meet; PowerPoint; Youtube; Apostila Sistema ANGLO; CD; Cenpáleo 

(MUSEU). 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

1 - MÚSICA - DINOSSAURO 

Cada aluno cria os movimentos individualmente, acompanhando a música. 

- Quem gostou dessa canção? Por quê? 

- O que vocês não sabiam e aprenderam com a canção? 

 

2 - APRESENTAÇÃO DE ALGUMAS IMAGENS DE DINOSSAUROS 

Sugestão de filme: Dinossauro (Dinosaur). EUA (Direção: Eric Leighton, Ralph 

Zondag) - Duração: 1h22min. 

- Como eram os dentes deles? 

- Todos tinham a mesma aparência? 

- Como era a pele deles? 

- Simular como andavam os dinossauros (4 ou 2 patas); 

- Como faziam com suas garras afiadas; 

- Como eram os pescoçudos, barrigudos. 

 

3 - ALFABETO MÓVEL 

- Manipular livremente, em seguida montar a palavra DINO; 

- Explorar números de letras, inicial, final e sequência das letras; 

- Descobrir novas palavras: retirar a letra D de DINO e no lugar dela 

colocarmos a letra F, como podemos ler essa palavra? FINO; 

- Na sequência usar P, S (PINO, SINO) 

 

4 - COM A ESCRITA DA MÚSICA 

Destacar as palavras que rimam exemplo (PATO, MATO, VULCÃO, CHÃO, 

HABITAR, FICAR, CINEMA, PROBLEMA); 
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5 - BRINCADEIRA - QUAL É A PALAVRA? 

Com as rimas encontradas na música a professora escreve no PowerPoint, 

faz a leitura juntamente com as crianças e pede para criança escrever uma palavra, 

em seguida a professora tenta adivinhar a escrita de seus alunos. 

 

6 - LIVE DO CENPÁLEO 

 

IV AVALIAÇÃO 

 

A avaliação acontece diariamente através da participação e interação com o 

tema trabalhado. 

 

REFERÊNCIAS 

 

OLIVEIRA, D. de ; FONTES, H. A. ; ASSUMPÇÃO, M. C. M. ; PRIANTE, W. P. 
Educação Infantil: infantil 2: caderno 1 a 3. 2018. (Desenvolvimento de material 
didático ou instrucional - Material Didático). 

 

4.16 BRINCANDO COM SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

 

Maria Inês Engel 
E. M Bom Jesus 

E-mail: isbianca@hotmail.com 

 

I INTRODUÇÃO 

 

Esta sequência didática, através de aulas à distância e com uso de 

tecnologias, propõe por meio da manipulação, da comparação e da observação dos 

sólidos geométricos, explorar as características e algumas de suas possíveis 

classificações. Os alunos serão convidados a classificá-los e nomeá-los percebendo 

suas características. Como exemplo: quantidade de faces e vértices, corpos 

redondos e não redondos, que rolam ou não rolam, entre outras diferenças 

observadas. 
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II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental/ Matemática / Sólidos Geométricos. 

 

OBJETIVOS 

 

Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos 

retangulares/paralelepípedos) a objetos familiares do mundo físico. 

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

 Identificar figuras geométricas espaciais (sólidos geométricos). 

 Relacionar as figuras geométricas espaciais (sólidos geométricos) com 

objetos do mundo físico. 

 Perceber características dos sólidos geométricos. 

 Comparar e diferenciar sólidos geométricos de acordo com as 

características deles. 

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

1 hora e 30 minutos 

 

RECURSOS 

 

 Representações de sólidos geométricos em acrílico, madeira ou papel (cubo, 

bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) 

 Objetos que tenham a forma de sólidos geométricos, por exemplo: cones de 

sinalização, chapéus de aniversário, caixa de presente, caixa de sapato, 

bolas, latas, etc. 

 Fita adesiva ou fita crepe 
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 Papel sulfite 

 Massa de modelar 

 Celular/computador ou internet/aplicativo SketchUp. 

 Material impresso 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Através de reunião on-line pelo Zoom, Meet ou outro tipo de rede, solicitar 

que os alunos descrevam alguns objetos usados no dia a dia com a forma de sólidos 

geométricos, como bolas, caixas, objetos da sua casa, chapéu de festa, ou outros.  

Orientar a criar uma classificação para organizar esses objetos. Dando alguns 

exemplos de classificações que o aluno pode fazer, por exemplo, separar os objetos 

por cor, por forma, pelo local da casa onde são usados. Induz a pensar em qual 

motivo levou o grupo a separar os objetos de determinada maneira. 

Explicar que, quando criamos uma classificação, precisamos pensar em qual 

característica queremos analisar.  

Propor classificações que devem identificar qual característica cada objeto 

pertence. Começar escolhendo classificações de maneira que exista possibilidade 

encaixe. Por exemplo, objetos arredondados que rolem ou não. Pedir que 

representem isso através de desenho. 

Mostrar alguns objetos aos alunos e pedir que respondam coletivamente que 

classificação daria ao objeto.  

Tentar propor soluções para a resolução dos impasses e perguntar a opinião 

dos alunos: Conduza a conversa de maneira que os alunos percebam que podem 

classificar os objetos e rever a classificação mais tarde ou com a ajuda de um 

adulto. 

Pedir que os alunos usem massa de modelar e modelam alguns sólidos 

geométricos que conhecem. Em seguida, socializem as estratégias que usaram para 

modelar cada um. 

Oriente que recortem e montem com a ajuda de um adulto os modelos de 

sólidos geométricos disponíveis no material de apoio para depois então classificar 
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cada um com seus respectivos nomes e completem as atividades no livro didático e 

avaliação sugerida. 

Apresentar o aplicativo Sketchup (software para desenho 3D com 

computador) para os alunos que quiserem tentar construir os sólidos geométricos 

nesse programa. 

 

IV AVALIAÇÃO 

 

A aferição da aprendizagem se dará em todas as etapas das atividades as 

quais poderão fornecer importantes informações sobre os conhecimentos que os 

alunos construíram por meio das conversas coletivas e das investigações dos 

alunos, verificando se conseguem identificar as características de cada sólido 

geométrico. 

 

REFERÊNCIA 

 

MEC/BRASIL. Base nacional comum curricular. Base nacional comum curricular. 
Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/>. Acesso em: 
30 jul. 2020. 

 

4.17 MONUMENTOS FANTÁSTICOS DO MUNDO 

 

Nicoli Krayevski Fernandes 
Escola Básica Municipal Professora Adélia Lutz  

E-mail: nicoli.krayevski@gmail.com  

 

I INTRODUÇÃO 

 

Arte e Arquitetura foram integradas nesta aula remota, envolvendo 

monumentos fantásticos espalhados pelo mundo. Um monumento é um tipo de 

estrutura que foi explicitamente criada para comemorar uma pessoa ou evento, ou 

que se tornou relevante para um grupo social como parte de sua lembrança dos 

tempos históricos ou do patrimônio cultural, devido às suas características artísticas, 

históricas, políticas, técnicas ou importância arquitetônica. 

 

mailto:nicoli.krayevski@gmail.com
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II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Ensino Fundamental (7º Ano) / Artes / Arte e Arquitetura. 

 

OBJETIVOS:  

Desenvolver o senso crítico e estético; 

Caracterizar uma construção arquitetônica e um monumento; 

Realizar a experiência estética de conhecer monumentos espalhados pelo 

mundo de maneira virtual; 

Usufruir da tecnologia para compreender conceitos da arte.  

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

O que é um monumento; 

Qual a função de um monumento; 

Qual a relevância artística de um monumento.  

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

Três semanas (6 horas/aula) 

 

RECURSOS 

 

Google Classroom; 

Sites com informações sobre monumentos; 

Aplicativo Monumentos Famosos. 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Essa atividade será dividida em 3 etapas: 
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A primeira é a apropriação do conhecimento que será através de explicação 

da professora pelo Google Sala de aula e usando 2 sites que contém imagens de 

monumentos e uma breve descrição deles. Os temas dos artigos dos sites são: 

“Conheça os 30 monumentos mais famosos do mundo” e “Os 10 melhores 

monumentos do mundo e do Brasil, segundo viajantes”. 

O que é um monumento? Um monumento é um tipo de estrutura que foi 

explicitamente criada para comemorar uma pessoa ou evento, ou que se tornou 

relevante para um grupo social como parte de sua lembrança dos tempos históricos 

ou do patrimônio cultural, devido às suas características artísticas, históricas, 

políticas, técnicas ou importância arquitetônica. Alguns dos primeiros monumentos 

foram os menires, construções megalíticas construídas para fins religiosos ou 

funerários. Exemplos de monumentos incluem estátuas, memoriais (de guerra), 

edifícios históricos, sítios arqueológicos e bens culturais. Se houver interesse público 

em sua preservação, um monumento pode, por exemplo, ser listado como 

Patrimônio Mundial da UNESCO.  

A segunda etapa será baixar o Aplicativo “Monumentos Famosos” no Play 

Store do celular e pesquisar o aplicativo com o nome “Monumentos famosos do 

mundo – o quiz dos lugares”. Depois de baixar é hora de jogar, pois ele é muito 

simples e intuitivo. Tem vários níveis. Lá encontrará os jogos 4 PALAVRAS, 4 

IMAGENS, TESTE, SEIS, 1 MINUTO: PALAVRAS, 1 MINUTO: IMAGENS e TESTE 

(DIFÍCIL). É um jogo de conhecimentos e quanto mais for jogado mais o aluno irá 

adquirir conhecimento sobre os monumentos do mundo todo. 

O terceiro momento é uma proposta de produção artística, onde o educando 

irá escolher um monumento e fazer uma releitura através de desenho em folha A4. 

Esse desenho será postado pelo aluno no Google Sala de Aula para que seja 

avaliado. 

 

IV AVALIAÇÃO 

 

Será processual, reflexiva e contínua, também se dará por meio da realização 

e desenvolvimento das atividades propostas, respeitando as diferenças individuais.  
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REFERÊNCIA 

 

EQUIPE QUANTO CUSTA VIAJAR (Brasil) (comp.). Conheça os 30 monumentos 
mais famosos do mundo. 2016. Disponível em: 
https://quantocustaviajar.com/blog/monumentos-mais-famosos-do-mundo/. Acesso 
em: 22 jul. 2020. 
 
IG TURISMO (Brasil) (org.). Os 10 melhores monumentos do mundo e do Brasil, 
segundo viajantes. 2018. Disponível em: https://turismo.ig.com.br/destinos-
internacionais/2018-05-28/monumentos-historicos-mundo-brasil.html. Acesso em: 22 
jul. 2020.   

 

 

4.18 ENSINO TECNOLÓGICO PARA TODOS 

 

Nivaldo Oracz Neto 
E-mail: nivaldo.neto@aluno.unc.br 

 

I INTRODUÇÃO 

 

Esta atividade foi desenvolvida com o propósito de trabalhar com os jovens a 

construção de um computador de baixo custo (como o mostrado no início deste 

capítulo). O computador proposto é para que estudantes carentes, desprovidos de 

recursos tecnológicos, possam assistir às aulas remotas, com uso de softwares 

gratuitos, para uso online. 

 

II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Ensino Técnico / Tendências Tecnológicas na Educação Brasileira. 

 

OBJETIVOS 

 

 Demonstrar sistemas tecnológicos para serem implantados e 

disponibilizados nas escolas; 
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 Mostrar as Evoluções tecnológicas nos aparelhos e softwares atualmente 

disponíveis; 

 Conhecer sistemas operacionais de computadores, tablets e celulares, bem 

como os sistemas operacionais para uso em sala de aula; 

 Explanar sobre os fatores que comprometem o investimento tecnológico no 

Brasil, relacionando com equipamentos e utilitários. 

 

CONHECIMENTOS/HABILIDADES 

 

1. Brasil e a Tecnologia 

2. Atualidade Tecnológica 

3. Sistemas Operacionais de Computadores 

4. Sistema Operacional Endless  

5. Montar um computador com baixo custo e mais benefícios.   

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

5 aulas de 45 minutos. 

 

RECURSOS 

 

Datashow, um monitor, um teclado, um mouse, cabos, uma mini placa orange 

pi PC, um laptop e um pen drive para inserir o disco do sistema operacional Ubuntu 

ou Debian. 

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

I – Na primeira aula, será apresentado um resumo das transformações 

tecnológicas no mundo e no Brasil e como está na atualidade;  

II – Na segunda aula será explicado o que são sistemas operacionais, quais 

suas vantagens e qual devemos usar com determinados equipamentos;  
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III – Durante a terceira aula com o computador plugado no Datashow será 

mostrado aos demais o sistema operacional Endless, um sistema totalmente offline 

sem uso de internet, suas funções, requisitos, e como utilizá-lo na educação 

brasileira;  

IV – Na quarta aula será mostrado aos demais como montar um computador 

de custo-benefício baixo, estimado em R$500,00, que atenda às necessidades 

básicas educacionais brasileira; e,  

V – Durante a quinta aula será feito um debate com os outros colegas sobre a 

atualidade brasileira educacional em prol de uma evolução na tecnologia e nas 

escolas. 

 

IV AVALIAÇÃO 

 

Os alunos deverão fazer uma dissertação (texto) sobre a atualidade da 

tecnologia brasileira. 

 

REFERÊNCIA 

 

AKITA, F. Falando um pouco de MAC, LINUX e WINDOWS - Qual eu devo 
escolher?’ 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=brIQSA8FtDo. 
Acesso em 12/08/2020. 
 
INSTITUTO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. Tendências de tecnologias de 
negócios. 2018. Disponível em: <https://www.institutodatransformacao.com.br/as-
transformacoes/noticias/as-prinicpais-tendencias-para-a-transformacao-digital-das-
empresas-em-2018>. Acesso em: 12 ago. 2020.  
 
MUNHOZ, V. Endless OS: o novo sistema operacional gratuito que você precisa 
conhecer. 2016. Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/sistema-
operacional/107002-endless-novo-sistema-operacional-gratuito-voce-precisa-
conhecer.htm. Acesso em 12/08/2020. 
 
OLIVEIRA, S. ‘Windows, Linux ou Macos? Qual o melhor sistema operacional para 
você?, 2019. Disponível em: https://canaltech.com.br/software/windows-linux-ou-
macos-qual-o-melhor-sistema-operacional-para-voce-154621/. Acesso em 
12/08/2020. 
 
ORANGE PI. PC. Disponível em: http://www.orangepi.org/orangepipc/. Acesso em 
12/08/2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=brIQSA8FtDo
https://www.tecmundo.com.br/sistema-operacional/107002-endless-novo-sistema-operacional-gratuito-voce-precisa-conhecer.htm
https://www.tecmundo.com.br/sistema-operacional/107002-endless-novo-sistema-operacional-gratuito-voce-precisa-conhecer.htm
https://www.tecmundo.com.br/sistema-operacional/107002-endless-novo-sistema-operacional-gratuito-voce-precisa-conhecer.htm
https://canaltech.com.br/software/windows-linux-ou-macos-qual-o-melhor-sistema-operacional-para-voce-154621/
https://canaltech.com.br/software/windows-linux-ou-macos-qual-o-melhor-sistema-operacional-para-voce-154621/
http://www.orangepi.org/orangepipc/
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4.19 COVID-19 E A INFORMAÇÃO COM O LÚDICO 

 

Tatiane Vanuza Martinhuk Zoleti 
Escola: CMEI Tia Sophia  

E-mail: tatiane.zoleti@unc.aluno.br  

 

I INTRODUÇÃO 

 

Contextualização: plano de aula aplicado durante o início da pandemia e 

isolamento social, através de aulas remotas com alunos da Educação Infantil do 

interior da cidade de Campo do Tenente-PR, através de grupo de WhatsApp 

envolvendo além dos alunos, as famílias também. Iniciar a atividade através de 

exposição oral do assunto, de forma simplificada e de fácil compreensão para os 

pequenos, de modo a contemplar os objetivos propostos na BNCC para a faixa 

etária. 

 

II DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Educação Infantil / Maternal II / Covid-19. 

 

OBJETIVOS 

Conhecer o conceito de Coronavírus / Covid-19; 

Compreender o momento vivenciado pela pandemia e suas complexidades;  

Perceber as características do vírus, seus aspectos e formas de transmissão.  

Entender a necessidade de prevenção.  

 

CONHECIMENTOS TRABALHADOS 

 

Conteúdo 1: Autocuidado com o corpo:  

EI03CG01- Expressar suas hipóteses por meio da representação de seus 

sentimentos, fantasias e emoções. 

 

mailto:tatiane.zoleti@unc.aluno.br
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Conteúdo 2: Práticas sociais relativas à higiene:  

EI03CG04- Identificar e fazer uso de noções básicas de cuidado consigo 

mesmo.  

 

Conteúdo 3: Motricidade e habilidade manual:   

EI03CG05- Explorar materiais como argila, barro, massinha de modelar e 

outros, com variadas intenções de criação. (BRASIL, 2011) 

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

1 semana. 

 

RECURSOS 

 

Internet; caixa de leite vazia; E.V.A.; cola quente; potinhos vazios com tampa 

ou garrafinha pet vazia; grãos e sementes; sulfite; xerox; giz de cera ou lápis de cor; 

tinta guache verde; graveto; materiais naturais como terra, areia ou barro.  

 

III APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Após utilizar um vídeo explicativo e lúdico (“Historinha coronavírus para 

crianças”, [20--]). Ainda através de conversa informal, expor a questão do momento 

vivenciado pela pandemia, e em seguida enfatizar a importância e necessidade dos 

cuidados com a higiene pessoal, principalmente a higienização das mãos para evitar 

a contaminação.  

Trabalhar a música “O sapo” em formato de paródia (JOHNSONSBABY, 

[s.d.]) utilizando-se de gestos e do auxílio de recursos como fantoche do sapo 

confeccionado com caixa de leite (PONTES E LACERDA, [20--]) e objetos sonoros 

caseiros, tais como colheres e chocalhos, explicando como confeccionar o chocalho. 

(ARTE, [20--]). 
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Figura 20 – Fantoche sapo que não lava os pés 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pxJydp9oGHI 

 

Propor as seguintes atividades para fixação de conteúdos e estimulação dos 

educandos. 

Pedir que a família tire fotos da criança realizando sua higiene pessoal 

(lavando as mãos ou escovando os dentes).  

Solicitar que as crianças confeccionem em casa chocalhos com garrafinhas 

pet ou potinhos, grãos e sementes. (“Garrafas sensoriais: chocalho de grãos”, 2015) 

Solicitar que gravem um vídeo ou áudio cantando a música do sapo, se 

utilizando do instrumento musical- chocalho, ou de colheres.  

Pintura de gravuras relacionadas a higiene (lavar as mãos, passar álcool em 

gel), e a utilização de máscaras (BLOG ENSINAR A APRENDER A ENSINAR, [20--

]). 

 

Figura 21 – Figura para colorir 

 
Fonte: http://ensinar-aprender.com.br/2014/01/plaquinhas-regras-combinados-e-rotina.html. Acesso 
em: 23 jul. 2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pxJydp9oGHI
http://ensinar-aprender.com.br/2014/01/plaquinhas-regras-combinados-e-rotina.html
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Pintura de gravura do sapo utilizando a técnica de carimbo com o dedinho, 

onde a criança molha o dedo na tinta guache verde e o carimba na gravura várias 

vezes até preencher os espaços (BLOG ESPAÇO EDUCAR, [20--]). 

Verificação da letra S do sapo na letra da música exposta marcando com giz 

de cera ou lápis de cor. Treino da letra S com graveto em terra, areia ou barro 

(Figura 22). Sugestão: as famílias que acharem ser possível, confeccionar 

juntamente com a criança o fantoche do sapo. 

 

Figura 22 – Treino da letra S 

 
Fonte:https://oespacoeducar.com.br/2020/04/09/o-sapo-lavou-a-mao-releitura-de-musica-infantil-no-
combate-ao-coronavirus. Acesso em: 23 jul. 2020. 

 

IV AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua, a partir da observação frente ao interesse e 

participação de cada criança, bem como a realização das atividades, levando em 

conta o capricho e empenho. 

 

REFERÊNCIA 

 

ARTE, E. C. HISTÓRIAS COM. Música com colher: O sapo lavou a mão 
(Johnson), [20--]. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=pxJydp9oGHI>. Acesso em: 23 jul. 2020 
 

https://oespacoeducar.com.br/2020/04/09/o-sapo-lavou-a-mao-releitura-de-musica-infantil-no-combate-ao-coronavirus
https://oespacoeducar.com.br/2020/04/09/o-sapo-lavou-a-mao-releitura-de-musica-infantil-no-combate-ao-coronavirus
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BLOG ENSINAR A APRENDER APRENDER A ENSINAR. Plaquinhas, regras, 
combinados e rotina ilustrada para sala de aula e escola. Disponível em: 
<http://ensinar-aprender.com.br/2014/01/plaquinhas-regras-combinados-e-
rotina.html>. Acesso em: 23 jul. 2020.  
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combate ao Coronavírus. Disponível em: 
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v. 44p. 085201.  
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<https://www.youtube.com/watch?v=iurl0jPbDBQ>. Acesso em: 23 jul. 2020 
 
JOHNSONSBABY. O sapo lavou a mão - JOHNSON’S® Movimento 
#PurezaQueInspiraOBem. 2020. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=cKsnU4UhWxk>. Acesso em: 23 jul. 2020 
 
MASSACUCA. Garrafas sensoriais: chocalho de grãos. 2015. Disponível em: 
<http://massacuca.com/garrafas-sensoriais-chocalho-de-graos/>. Acesso em: 24 jul. 
2020.  
 
PONTES E LACERDA. Alfabetização cefapro. Disponível em: 
<http://alfabetizacaocefaproponteselacerda.blogspot.com/2013/01/artesanato-com-
caixa-de-leite_19.html>. Acesso em: 23 jul. 2020.  

 

 

4.20 POVOS MESOAMERICANOS (INCAS) 

 

Willian Antunes da Rocha 
Escola: E.E.B Irmãos Mário 

E-mail: willian.64@hotmail.com  

 

I DADOS PARA O PROFESSOR 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Ensino Fundamental (7º Ano) / História / Povos Mesoamericanos (Incas). 

 

mailto:willian.64@hotmail.com
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OBJETIVOS 

 

Conhecer o povo Inca, sua cultura, formação política, economia, religião e 

costumes característicos deste povo. Compreender seu costume de vida e dos 

demais povos mesoamericanos. 

 

CONHECIMENTOS/HABILIDADES 

Origem desta sociedade 

Economia e política 

Cultura e Religião  

 

TEMPO ESTIMADO PARA A ATIVIDADE 

 

4 aulas de 45 minutos. 

 

RECURSOS 

 

WhatsApp ou Google Meet (visando os recursos que alunos possuem para ter 

acesso a este encontro virtual); Formulários do Google e YouTube. 

 

II APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

O professor deverá criar um grupo no WhatsApp e adicionar o contato do 

aluno ou de algum aparelho celular da família do aluno. Em seguida o professor irá 

combinar com os educandos um dia na semana para haver um encontro pelo grupo 

onde serão passados os devidos conteúdos e links para a realização das atividades.  

Será de responsabilidade do professor criar um conteúdo contendo os 

elementos necessários para o aprendizado sendo eles imagens e textos simples 

podendo ser retirados do livro didático, artigos, sites da internet e vídeos do 

YouTube para a fixação do conteúdo. Após a elaboração dos conteúdos, separados 

e programados para quatro encontros, o professor irá desenvolver uma atividade 

usando a plataforma virtual Formulários do Google, onde será uma atividade de 

pergunta e respostas e outra onde os alunos deverão criar um texto. 
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IV AVALIAÇÃO 

 

As duas avaliações planejadas para este tema serão feitas na plataforma 

virtual Formulários do Google, onde os alunos irão realizar uma atividade avaliativa 

de perguntas e respostas e na outra atividade eles irão escrever um texto sobre 

algum conteúdo do tema. 

 

REFERÊNCIA 

 

ARAÚJO, A. P. Incas. Disponível em https://www.infoescola.com/historia/incas/  
 
BEZERRA, J. Incas. Disponível em https://www.todamateria.com.br/incas/  
 
ESCOLA KIDS. Civilização Inca. Disponível em 
https://escolakids.uol.com.br/historia/civilizacao-inca.htm  
 
GOOGLE. Crie formulários. Disponível em: https://www.google.com/intl/pt-
BR/forms/about/  
 
HISTÓRIA DO MUNDO. Civilização Inca - história da civilização Inca. Disponível 
em https://www.historiadomundo.com.br/inca/civilizacao-inca.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/historia/incas/
https://www.todamateria.com.br/incas/
https://escolakids.uol.com.br/historia/civilizacao-inca.htm
https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
https://www.historiadomundo.com.br/inca/civilizacao-inca.htm
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