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        1. APRESENTAÇÃO                                                                                                                                                                     

 

 

         CARO(A) PROFESSOR(A)!                                            

 

 

        A presente Unidade é dedicada a VOCÊ, PROFESSOR(A) e aos 

ALUNOS DA 5ª SÉRIE da Educação Básica, e enfoca um trabalho de 

leitura partindo dos pressupostos teóricos apresentados na Estética da 

Recepção, a qual considera o leitor como um sujeito ativo no processo da 

leitura, privilegiando o seu contexto.  Desta forma, destituiu-se do ato da  

leitura o comprometimento normativo, sem que sejam negadas finalidades 

formadoras à literatura, para evidenciar a relação de significados 

concentrada no leitor. 

        Esta proposta de trabalho valoriza o saber prévio do aluno, visto que 

considera que é por meio dele que uma obra literária alcança a sua 

ressignificação.  

        Neste sentido, a realização de uma interação, orientada por você, 

professor(a), entre a vivência do aluno-leitor e o conteúdo literário, 

contribui para ampliar-lhe o horizonte sobre questões do próprio contexto 

e, assim, gradativamente, possibilita-lhe uma inserção cada vez mais 

consciente na sociedade. 

          

        Além disso, você, professor(a), sabe, pela própria experiência, que a 

criança que inicia a 5ª série adentra em um ambiente escolar diferenciado 

dos anos anteriores: as disciplinas se multiplicam, e, para cada uma delas é 

apresentado um professor diferente; o tratamento, antes mais pessoal, 
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passa a ser voltado para o coletivo devido ao maior número de alunos; e o 

aspecto lúdico do ensino vai se perdendo pela exigência de estudos de 

conteúdos mais densos. Tudo isto acontece de uma maneira abrupta, 

enquanto o ritmo de amadurecimento do aluno se realiza em um processo 

gradual. Por isso, a presente Unidade enfatiza a continuidade do fator 

lúdico, atribuindo-lhe um papel mediador, que possibilite amenizar as 

diferenças apresentadas entre os contextos da 4ª e da 5ª série. 

 

        As atividades desta Unidade baseiam-se, principalmente, nas 

orientações das Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do 

Paraná, pois é considerada a concepção de linguagem em que a leitura “é 

vista como um ato dialógico, interlocutivo” e “o leitor, nesse contexto, tem 

um papel ativo no processo da leitura, e para se efetivar como co-produtor, 

procura pistas formais, formula hipóteses, aceita ou rejeita conclusões, usa 

estratégias baseadas no seu conhecimento linguístico, nas suas experiências 

e na sua vivência sócio-cultural.” (DCEs, p.71) 

 

         

 

Bom trabalho!!!! 
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Poesia é para ler. Ler para se deliciar, para sonhar, para brincar e, se 
quiser, ler para os outros também. 
Vamos ler este poema! 
Você gostaria de lê-lo em voz alta? Combine com os seus colegas e leia junto 
com eles(elas). Que tal movimentar as mãos, como as ondas do mar?        
 
 
      

 

 

~~~~~  A Onda ~~~~~ 
                                       Lia Burigo 

 

                           A onda do mar vai e vem 

                               A onda não trás o meu bem 

 

                           A onda do mar vai e vem 

                               A onda não é de ninguém 

 

                           A onda do mar vai e vem 

                               A onda só trás outra onda 

 

                           A onda do mar vai e vem 

                               Aonde anda o meu bem? 
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2  TEXTO 

 

    Agora é a vez de fazer uma leitura silenciosa do trecho abaixo, extraído 
de uma novela que se chama Do outro lado tem segredos.   

 
PSIUUUU... Silêncio... 

 

E o outro lado do mar? 
 

Ana Maria Machado 
 

  “B ino ajudou no que podia. Depois, veio para baixo dos quitungos ajudar 

na salga, cantar junto, ouvir caso. Cansado, aproveitou a sombra da cobertura 

de palha, a brisa que entrava pelos lados da parede, recostou numa canoa e 

ficou olhando o mar e pensando. Pensamentos que há muito moravam em sua 

cabeça. 

    Dilson chegou perto: 

     - Que é que há? Pensando na morte da bezerra? 

     - Não enche, Dilson. 

     Depois de algum tempo em silêncio, o próprio Bino é que puxou papo: 

     - Como é que pode, né? Tem tanta coisa no mar... A gente olha assim, vê 

um monte de água, com espuma, mexendo, cada dia de cor diferente. Mas tem 

muita coisa que a gente não vê. 

    - O quê, Bino? O fundo do mar? 

    - É... O fundo do mar, também. Dessa vez, a gente estava olhando, de vigia, 

e deu para ver uma mancha diferente, a água crespinha, o peixe que vinha 

chegando. Mas vive passando peixe que a gente não vê. Mais longe, mais 

fundo. E às vezes os homens pescam cada peixe esquisito... 

    Ficaram pensando. Bino continuou: 

    - Mas não é só para o fundo que o mar tem coisas. Para os lados também, 

eu queria saber. 

    Aí Dilson não entendeu bem: 

    - Para os lados?  
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    - É. Aqui em Guriri tem essa praia assim, né? O mar acaba na areia. Na 

Ponta da Baleia é de pedra, cada rochedo de fazer gosto. Na Ponta dos 

Fachos é tudo de arrecife, pedrinha pequena com a água se metendo pelo 

meio. E do lado de lá? 

    - Que lado? 

    - O outro lado, Dílson. O lado onde o mar encontra o céu. Bem para lá de 

onde jogam a rede. Será que tem pedra de nuvem, praia de sol, arrecife de 

lua? Como é o outro lado do mar? Se a gente um dia jogar uma rede bem 

longe traz o quê?  

    - Deve ser colado, Bino. Sem praia, nem nada. Não vê que é tudo igual, 

lisinho? 

    - Sei não, Dilson. Acho que quando eu crescer quero ir até o outro lado, ver 

tudo que tem. Nem que tenha que arrumar um motorzinho de botar em canoa, 

que nem o do barco do filho de seu Morais. 

    - E onde é que você vai arrumar dinheiro para essa festança toda de barco 

com motor? 

    - Sei lá... não estou dizendo que vou comprar um motor. Posso ir num barco 

de alguém. Mas pode ter algum outro jeito. Quem sabe o Tião consegue um 

bom emprego na cidade? Pode até me levar para estudar lá também... 

    E já ficou outra vez sonhando de olho aberto, pensando no irmão mais velho 

que um dia tinha embarcado na boléia de um caminhão, do lado do motorista, 

na frente de uma imagem de São Cristóvão, no meio de uma porção de 

espelhinhos, bandeiras e enfeites, e lá se foi sorridente dando adeus pela 

estrada, até a curva. E de como ele voltou algumas vezes, nos dias de festas, 

contando as coisas que estava aprendendo, falando na escola, numas 

máquinas que faziam uma porção de trabalhos e um monte de histórias que a 

gente podia ler em jornais, revistas e livros. Se o Tião um dia ficasse sendo 

doutor, quem sabe podia levar Bino para a cidade também, para a escola, para 

um bom emprego, para ganhar dinheiro... E aí ele ia dar um jeito de ver tudo o 

que tem do outro lado do mar.”  

.............................................................................................................................................   

Trecho retirado do livro Do outro lado tem segredos, MACHADO, A. M. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2003, p. 19; 21,22, cap. II 
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2.1  A autora 

 

Ana Maria Machado  nasceu no Rio de Janeiro, em 24 de dezembro de 1942. 

Foi pintora, professora, jornalista e, atualmente, dedica-se inteiramente à 

literatura. Escreveu quase 200 livros, tanto para crianças e jovens quanto para 

adultos, publicados no Brasil e em 18 países. Suas obras trouxeram-lhe 

inúmeros prêmios, incluindo-se o prêmio Hans Christian Andersen, considerado 

o prêmio Nobel da literatura infantil mundial. É membro da Academia Brasileira 

de Letras, onde ocupa a cadeira de número1. Entre as suas obras, você 

poderá encontrar Clássicos de Verdade: Mitos e Lendas greco-romanos; 

Maravilhosa Ponte do Meu Irmão; Esta Casa é Minha; O Mistério da Ilha: 

Mandingas das Ilhas Quilomba; Procura-se Lobo; O Pescador e a Mãe D’água; 

Mistérios do Mar Oceano e O Cavaleiro do Sonho. 

 

 

2.2  Atividades 

2.2.1  Entendendo um pouco mais sobre o texto... 
 

    - Qual é a parte do texto que o(a) leva a entender a idade aproximada de 

Bino?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

    

    - Bino e Dilson moram em um lugar diferente dos centros urbanos.  Quais 

são as referências que mostram esse fato? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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    - Quais são as palavras que o(a) impedem de compreender completamente 

alguma parte da narrativa? Faça uma pesquisa no dicionário para encontrar o 

significado delas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

    - Troque informações com os seus colegas para verificar se algum deles 

descobriu o significado da palavra a qual você pesquisou e não encontrou. 

 

    - Você descobriu o que é quitungo? Ainda não? Então, aproveite esta 

colaboração para a sua pesquisa. Releia esta parte do texto: 

    “Depois, veio para baixo dos quitungos ajudar na salga, cantar, ouvir caso. 

Cansado, aproveitou a sombra da cobertura de palha...” 

    Observe o termo, no texto, cobertura de palha. Pense: Bino foi para baixo 

dos quitungos e, depois, aproveitou para descansar sob a sombra da cobertura 

de palha. A partir dessa informação, o que pode ser, para você, um quitungo? 

  

    - Pesquise, após a aula, em outras fontes, um sinônimo adequado para o 

texto, da palavra quitungo. 

 

 

2.2.2  Um contexto para o texto 

 

    - A leitura deste texto nos revelou um momento na vida do menino Bino. O 

que esta narrativa apresenta de interessante para você?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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     - Se o garoto Bino fosse real e você chegasse a conhecê-lo pessoalmente, 

quais seriam as perguntas que gostaria de fazer para ele?  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

    - Considerando ainda que o personagem Bino fosse real, é possível que ele 

tivesse curiosidade sobre você e o modo de como vive. O que você gostaria de 

contar para ele?  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

     

    - Se você fosse o Bino, como resolveria a dificuldade que impede o 

personagem de realizar o sonho de conhecer o outro lado do mar? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

    - Há coisas as quais você desejaria que acontecessem em sua vida e nas 

quais costuma pensar?  Quais? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   
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    - Você costuma conversar com alguém sobre suas esperanças e 

curiosidades? O que acha disso depois que conversa? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

    - Bino fala para o amigo Dilson sobre a curiosidade que tem em saber o que 

existe além do horizonte que ele enxerga, onde o mar encontra o céu, e Dilson 

responde que o mar deve ser colado ao céu. O que você pensa a respeito da 

resposta de Dilson?  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

    - As esperanças de realização do sonho de Bino estão voltadas para Tião, o 

irmão mais velho, que está morando na cidade.  

Você tem algum sonho que gostaria de realizar? Quais são as possibilidades 

de torná-lo realidade? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

~~~~~~~~~~ 
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3   ATIVIDADES 

 

Agora é hora de mudar o canal! 
 

 

 
 

  Desenhe as sensações ou imagens que, para você, estejam relacionadas à 
narrativa do capítulo E outro lado do mar? 
 
 

    O desconhecimento de Bino sobre o que existe para além do lugar onde 

ele mora o leva a pensar em coisas fantásticas, como pedra de nuvem, praia 

de sol e arrecife de lua. 

Que tal experimentar pensar como o Bino?  

 
     
Por exemplo: 
 
pirulito de chuva  
 
tênis de vento 
 
escola de goma... Continue... 
 
______________________________                     ______________________________ 
______________________________                     ______________________________ 
______________________________                     ______________________________ 
______________________________                     ______________________________ 
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Como uma Onda 
Composição: Lulu Santos e Nelson Motta 

 

                                 Nada do que foi será 
De novo do jeito que já foi um dia 

                                 Tudo passa 
                                 Tudo sempre passará 

 
                                 A vida vem em ondas 
                                 Como um mar 
                                 Num indo e vindo infinito 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                 Não adianta fugir 
                                 Nem mentir para si mesmo agora 
                                 Há tanta vida lá fora 
                                 Aqui dentro sempre 

 
                                 Como uma onda no mar 
                                 Como uma onda no mar 
                                  
 
 
 
 
 
 
 

    A natureza sempre foi motivo de inspiração para as pessoas. A letra da 
música Como uma Onda faz uma bonita comparação da vida com o mar.  
    Leia a música, a qual você poderá encontrar na íntegra em 
http://letras.terra.com.br/lulu-santos/47132/ e solte a imaginação!  
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Compare a vida com outras coisas da natureza! 
 
    Por exemplo:  
Com o vento: a vida é como o vento. 
 
 
Continue comparando com a natureza! 
 
A vida é como ___________________________________________ 
A vida é como ___________________________________________ 
A vida é como ___________________________________________ 
 
Siga em frente,fazendo, agora, comparações da vida com outras ideias! 
 
    Exemplos: 
Compare a vida com:  
Uma ideia doce:   cocada. A vida é como uma cocada.              
Uma ideia nova:   botão de rosa. A vida é como um botão de rosa.    
  
Continue comparando!                                
 
Uma ideia quente:     _______________________________________ 
Uma ideia redonda:   _______________________________________ 
Uma ideia explosiva: _______________________________________ 
Uma ideia azeda:      _______________________________________ 
Uma ideia nova:        _______________________________________ 
Uma ideia fofa:        _______________________________________ 
Uma ideia sagrada:   _______________________________________ 
Uma ideia clara:       _______________________________________ 
Uma ideia rápida:     _______________________________________ 
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 Conte o porquê de a vida poder ser comparada com as ideias que você 
apresentou. 
 Por exemplo: A vida é como uma cocada porque é gostosa de se viver. 
                     A vida é como um botão de rosa porque desbrocha. 
   

 A vida é como __________________ porque ____________________ 

 A vida é como __________________ porque ____________________ 

 A vida é como __________________ porque ____________________ 

 A vida é como __________________ porque _____________________ 

 A vida é como __________________ porque _____________________ 

 A vida é como __________________ porque ____________________ 

 A vida é como __________________ porque ____________________ 

 A vida é como __________________ porque _____________________ 

 A vida é como __________________ porque _____________________ 

 

 

                                                       

                                                      

                  

                                                           UFA!!!  QUE VIDA VARIADA!!!  
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4. TEXTO 

 

 

Vamos ler um texto meio maluquinho! 
 

  Você já leu o livro Uma professora muito maluquinha? 

    Ziraldo, o autor deste livro, contou que o escreveu inspirado em uma 

professora de seu tempo de criança, a qual tinha uma maneira diferente de 

ver as coisas e, com isso, acabou cativando a turma. Essa professora ficou 

gravada na memória do autor e também em seu coração. Ensinar, ela 

ensinava do jeito dela, que em nada se parecia com o jeito de ensinar dos 

outros professores. O que ele e a turma mais aprenderam foi gostar de ler. 

Isso porque a professora lia muito e incentivava os alunos a ler também. 

    Ziraldo mostra no livro uma lista de alguns conteúdos que ele e seus 

(suas) colegas não aprenderam com a professora maluquinha e, junto dessa 

lista, apresenta outra, a das coisas que aprenderam com ela. No entanto, o 

que Ziraldo está nos contando com essas duas listas é que, na verdade... 

    Bem, primeiro vamos ler as listas!  

 

                                                Ops! Se você não leu o livro, leia-o! 
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LISTA DE ALGUMAS COISAS QUE NÃO 
APRENDEMOS NAS AULAS DA PROFESSORA 

MALUQUINHA  
                 

ZIRALDO 
 
 
 
    “ Que conjunto intersecção é aquele que tem os elementos comuns dos 

conjuntos dados; que o advérbio é uma palavra invariável que modifica o verbo, 

o adjetivo e o próprio advérbio: que a letra B é uma consoante oclusiva e 

bilabial; que a extremidade do canal intestinal das aves e dos répteis se chama 

cloaca; que os países independentes da África eram os seguintes: Abissínia, 

Egito e Libéria, sendo as demais colônias de países europeus, a saber, da Grã-

Bretanha: União Sul-Africana, Nigéria, Sudão, Tanganica, Quênia, Uganda, 

Costa do Ouro, Rodésia do Sul, Serra Leoa, Somália Britânica e outros; os de 

Portugal eram Angola, Moçambique, Guiné Portuguesa e Cabo Verde, etc., 

etc., etc.; que um par ordenado é o conjunto de dois elementos no qual 

estabelecemos uma ordem obrigatória; que algoritmo é um processo 

sistemático de cálculo; que os principais afluentes do rio São Francisco pela 

margem direita são os rios Pará, Paraopepa, das Velhas, Verde Grande, Verde 

Pequeno e Paramirim; que o nome todo do Conde d’Eu, marido da princesa 

Isabel, era Louis Phillipe Ferdinand Gaston d’Orleans; que o presidente Getúlio 

Dornelles Vargas estabeleceu, no dia 10 de novembro de 1937, o Estado Novo 

e decretou o dia 5 de setembro, oficialmente, como o Dia da Raça; que “ 
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LISTA DE ALGUMAS COISAS QUE 
APRENDEMOS NAS AULAS DA PROFESORA 

MALUQUINHA 
 
 

 

    “ Que fração é pedaço, é parte de uma coisa e não um mistério de 

matemática; que ordinária não é uma fração canalha (ordinária tem a ver com 

ordem); que comum é, antes de tudo, uma coisa que é a mesma para todos; 

por exemplo: um amigo é seu e meu é, para nós dois, um amigo comum, 

mesmo que seja um sujeito extraordinário, isto é, fora de comum (viram?); que 

é preciso saber o exato significado de palavras como elemento, sujeito, estado, 

composição, para a gente entender o que está estudando; que manga com 

leite não mata; que outrar é um verbo que não está no dicionário; que banco de 

três pés não manca; que três é o número da perfeição; que amar é querer bem, 

isto é: querer o bem do outro; que quando se é criança, quem cumpre, 

promete; que a gente quer dizer: as pessoas, nós. E que agente é o Detetive X-

9; que o outro – quem sabe – pode estar com a razão; que não é preciso 

ganhar sempre; que acordar no meio da noite pra ver a lua cheia no céu pode 

fazer a gente chorar sem saber por quê; que não existe pé de cachimbo (o 

domingo pede cachimbo); que jerêrê não é o nome de um rio, mas um landuá 

de pegar peixe; que para o outro você é o outro; que estar enamorado é estar 

em estado de amor: in amor; que um menino rubicundo não é um menino 

narigudo, mas um menino coradinho; que o Duque de Caxias nasceu no dia 25 

de agosto de 1803 e faleceu no dia 7 de março de 1880. A gente não sabia.” 

 

 

 

............................................................................................................................................. 

    Trecho retirado do livro Uma professora muito maluquinha, PINTO, Z. A. 17ª ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 2003, p. 72-73. 
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  4.1  O Autor 
 

    Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas 

Gerais. Além de escritor, é, também, jornalista, pintor, chargista, caricaturista, 

cartazista, teatrólogo, cartunista e colecionador de piadas.  Seu primeiro livro 

FLICTS, o qual conta a história de uma cor que procura o seu lugar no mundo, 

conquistou um número incalculável de leitores dentro e fora de nosso país. Um 

de seus livros mais famosos, O Menino Maluquinho, foi adaptado para o 

cinema, videogame, Internet, teatro e quadrinhos. Seu talento é reconhecido 

internacionalmente através de vários prêmios, como o Prêmio Íbero-americano 

de Humor Gráfico Quevedos, oferecido pela Espanha. Seus trabalhos foram 

traduzidos para diversos idiomas e alguns deles encontram-se expostos em um 

museu na Suíça. Entre as produções do autor, além de Uma Professora Muito 

Maluquinha, encontramos Vito Grandam; Dicionário Aurélio Infantil da Língua 

Portuguesa Ilustrado; As Melhores Anedotas do Mundo; Almanaque 

Maluquinho – Esportes Radicais e muuuitas outras!  

 

  

 

  4.2  Atividades 

  4.2.1 Lendo e comparando...  

    Vamos retomar ao fio da meada! Ou seja, vamos voltar a nossa conversa 

anterior aos dois textos, em que dizíamos que Ziraldo, ao escrever essas duas 

listas, na verdade... estava contando... algo mais  do que apenas os conteúdos 

que a turma aprendeu e não aprendeu com a professora. Afinal, para que 

serviriam as listas, tanto tempo depois, se não houvesse, também, um outro 

motivo para mostrá-las?  

  Vamos rastrear as ideias do autor. Para isso, releia a primeira lista. Releia a 

segunda também, afinal lista é para ser lida e relida. 

    Compare-as.  
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    - Qual das duas listas explica as coisas de maneira mais clara?  

 

___________________________________________________________ 

 

    - Qual das duas é mais interessante e menos cansativa? 

 

_______________________________________________________________ 

 

    - Qual é a lista que contém mais assuntos que têm a ver com a vida diária 

dos alunos e das pessoas em geral? 

 

_______________________________________________________________ 

    

    - Agora que você está comparando algumas coisas entre as duas listas, 

converse com a turma sobre elas. O que vocês podem concluir que o autor 

está contando sobre as aulas da professora? 

 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________  

     

    4.2.2   Vamos pesquisar juntos! 

    Embora os textos apresentados sejam de fácil compreensão, se você tiver 

alguma dúvida, exponha-a oralmente e troque ideias com os(as) seus(suas) 

colegas. O uso do dicionário para auxiliar na pesquisa também será bem-vindo. 

Mas... se precisar descobrir coisas que não estão no dicionário... você deverá 

levar para casa a tarefa de continuar este trabalho. Pergunte aos seus 

familiares, conhecidos, pesquise na Internet. Não fique sem resposta! Na 

próxima aula traga o resultado da sua pesquisa para conversar com seus 

colegas e com a professora(or). 

 



 

 

25 

 

 

 

    4.2.3  Do texto para o contexto 

 

     Se a professora maluquinha tivesse sido uma pessoa comum, o livro sobre 

ela não teria sido escrito. Os fatos comuns da vida não chamam atenção. 

Somente as coisas marcantes nos acompanham na lembrança pela vida afora. 

Ninguém pensa na rotina do mês passado, que dirá do ano passado! Porém, 

fatos fora do comum... estes, sim, permanecem. 

 

 

    - Conte sobre algum fato que você vivenciou e que ficou gravado em sua 

memória até hoje. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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   O significado que não está no dicionário... 
     

    Muitas vezes, quando queremos usar uma palavra com um significado 

diferente do que ela representa, mudamos o jeito de dizê-la. 

    Ao referir-se à professora como maluquinha, o autor, na verdade, não a 

estava considerando uma pessoa maluca, mas queria dizer que ela tinha um 

jeito que a diferenciava dos demais professores da escola.  

 

 

 

4.2.4  Jeito de ser  

    As atitudes da professora Maluquinha foram tão marcantes para Ziraldo 

que a palavra maluquinha passou a ser, para ele, mais importante do que o 

próprio nome da professora, que se chamava Dona Kate.  

 

    Você já pensou que existem pessoas que fazem coisas tão diferentes que o 

nome delas poderia ficar em segundo plano em relação às características que 

apresentam?  

     Associe este fato a alguma pessoa do seu convívio.  

     

    - Quem poderia ser essa pessoa?      

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

     

    - Quais atitudes colaboram para torná-la diferente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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   Um assunto parecido... 

 

   Faz parte do dia a dia encontrarmos pessoas que atendem por apelidos.   

    Eles estão presentes em muitos ambientes, na escola ou no meio artístico, 

como é o caso do Didi, cujo nome é Renato Aragão, ou no meio esportivo, 

como é o do Guga, que se chama Gustavo Kuerten.  

    Um apelido pode ser expressão de carinho de uma pessoa para com a outra 

e, nesse caso, geralmente, é bem aceito. Outros apelidos são motivos de 

constrangimento para quem os recebe, principalmente se evidenciam 

características as quais as pessoas não gostam que se lhes associem.  

    Torna-se importante para você distinguir as situações em que acontecem os 

apelidos. Optar por atitudes de respeito e camaradagem para com as pessoas 

do seu convívio o(a) inclui entre as admiráveis pessoas que estão construindo 

um mundo melhor!  

 

 

 

     4.2.5    O muito que se aprende 

 

    A escola é um lugar onde você aprende muitas coisas além da matéria que 

as(os) professores(as) ensinam. Aprender para ter uma profissão no futuro é 

muito importante, mas aprender para valorizar as coisas da vida também o é. 

Ziraldo nos mostra isso dentro da lista de coisas que a professora Maluquinha 

ensinou à turma, porém... não foi somente isso.  
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    - Quando você começou a ir para a escola, as primeiras coisas que a 

professora ensinou foram: escrever, ler e fazer contas. E continuou ensinando 

outras coisas. Quais foram? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

    - O que você aprendeu na escola além das disciplinas que estudou?  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

    - Relate uma experiência escolar a qual você acha que vai lembrar para 

sempre.  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________       

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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5  TEXTO 

 

A professora ou o professor que influenciou minha vida 

 

Leia estes relatos: 

 
    “Eu tive uma professora (da qual me esqueci o nome) que ficou na minha 

memória para sempre, mais pelo que ela fez por mim do que pela fisionomia ou 

nome... 

    Um dia a professora me chamou e disse que eu era um dos seus alunos que 

podia, no futuro, se dar bem com esse ofício de escrever. E disse mais: que eu 

era mesmo bom nisso e que deveria ir guardando numa gaveta tudo que fosse 

escrevendo...Resultado: algumas músicas, que eu até já gravei, saíram dessa 

gaveta.” 

Falcão, cantor brasileiro. 

 

 

    “Eu tive um professor de Português chamado Bibiano. Ele incentivava a 

gente a fazer um negócio que se chamava ‘Sessão Literomusical’. Todo 

bimestre a gente montava uma peça de teatro... Isso me incentivou muito a 

interpretar e eu acho que daí surgiu a minha vontade... de interpretar. Então, 

sou muito grato a esse professor de literatura ... 

Rodrigo Santoro – ator brasileiro 

 

 

 

Você poderá ler estes depoimentos na íntegra e outros mais em: 

http://professordaminhavida.blogspot.com/ 
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5.1 Atividade 
 

 

Uma professora (ou professor) pode permanecer a vida 

inteira com a gente... em nosso coração! 
 

 

Escolha uma pessoa para fazer uma entrevista com o seguinte tema:  

 

Minha professora (ou professor) inesquecível. 

 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

- Primeiramente, pergunte à pessoa escolhida qual é a professora ou professor 

que mais marcou a vida dela. 

 

- Em seguida peça para ela relatar como era essa professora ou professor e o 

que esta(este) fez que a(o) tornou inesquecível. 

 

- Você pode acrescentar perguntas cujas respostas sejam interessantes para o 

resultado da entrevista. 

 

- Durante a entrevista anote os pontos principais que forem relatados pela(o) 

entrevistada(o). 

 

- Depois da entrevista, escreva tudo o que a pessoa narrou para você. 

 

 - Você deverá ler os relatos, juntamente com outros colegas, em uma aula 

marcada especialmente para este fim. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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6. ATIVIDADE  

Vamos combinar alguns encontros para escutar contos!  

 

Quem conta um conto tem mais um encontro... 

   

   Antes do encontro: 

 

  A (o) professora(or) escolherá um dia na semana para os encontros. 

    É preciso que você e seus(suas) colegas pesquisem títulos de contos de 

interesse da turma.  

    A pesquisa desses títulos poderá ser realizada na biblioteca da sua escola 

ou em outra biblioteca. 

    É interessante ler a resenha de cada conto selecionado para que todos 

tenham uma ideia sobre o assunto e, desse modo, possam decidir pela leitura 

ou descartá-la. 

    Em seguida, os títulos escolhidos devem ser levados à votação da turma.  

    A turma deverá ordenar o resultado da votação desde o livro mais votado 

até o que ficar em quinto lugar. 

    Reserve os títulos do segundo até o quinto lugar. 

    A turma deverá decidir sobre quem irá começar a leitura do conto 

escolhido em primeiro lugar. 

    Essa leitura deverá ser feita em casa e limitar-se a apenas um trecho do 

conto, à vontade do leitor. 

   Os outros livros deverão ser lidos, pela ordem de seleção, assim que 

acabar a leitura do primeiro livro, dando continuidade aos encontros.   
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   Durante o encontro: 

 

    O(a) colega que levar o livro para ler em casa deverá narrar para a turma, 

no encontro, o trecho que leu. 

     Depois da narração, ficará aberto um tempo para quem quiser falar, 

dando opiniões ou contando situações parecidas com o que foi narrado.  

    O(a) aluno(a)-narrador(a) passará o livro para outro(a) aluno(a), o(a) qual 

o levará para casa para ler um trecho também, e contá-lo no encontro 

seguinte. 

    E, assim,um(a) aluno(a) sucederá o(a) outro(a) até o final do livro. 

 

 

   

  Quando acabar a leitura do conto... 

     

    Você combinará com a turma uma apresentação, sobre a história lida, que 

poderá ser mensal. Se o conto for curto, espere que sejam feitas leituras 

de mais outros contos. Cada aluno ou grupo escolherá uma história e, 

também, a forma de expressá-la que mais gostar: poderá ser produzida uma 

poesia, uma dramatização, dança ou criados desenhos, enfim, será a hora de 

dar asas à imaginação! 

 

     

 

Bons Encontros!!!   

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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