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APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 
 
 

Os momentos de atividades propostos nesta Unidade Didática enfatizarão o 

uso de ferramentas criativas e interessantes que visam unir e trabalhar duas 

situações que se mostram ostensivas na escola atual e exigem um planejamento 

dirigido no sentido de saná-las ou minimizá-las: a defasagem na escrita e 

interpretação/produção de textos e o descaso com o meio ambiente, evidenciado na 

escola pela despreocupação dos alunos em relação a pequenas ações (lixos 

jogados fora das lixeiras, torneiras abertas enquanto as mãos são lavadas, paredes, 

mesas, carteiras com riscos feitos à caneta e estiletes, etc.) que, se trabalhadas de 

maneira positiva, ajudariam a tornar o ambiente escolar um espaço mais limpo, 

organizado e consequentemente mais agradável. 

Envolveremos assuntos relativos ao meio ambiente, pertinentes à nossa 

escola e comunidade, relacionando-a como espaço de atuação, buscando levar o 

aluno a novas descobertas, motivando-o a indagações, questionamentos, tomadas e 

mudanças de atitudes, valores, enfim conscientizando-os de sua importância como 

seres participantes num processo gerador de transformação através das vertentes 

necessárias à comunicação humana: linguagem oral (falar e escutar) e escrita (ler e 

escrever). 

Este trabalho será desenvolvido na “Sala de Recursos Multifuncional”- Tipo 1, 

com alunos que frequentam as séries finais do ensino fundamental: 6º, 7º, 8º e 9º 

anos, mas buscaremos envolver toda a comunidade escolar, pois por meio dele 

objetivamos mudanças de posturas através da conscientização de nosso papel 

como cidadãos responsáveis por nossas ações.  Embora a defasagem na escrita, 

interpretação e produção de textos seja uma realidade na escola pública, ela fica 

mais evidente quando trabalhamos com alunos com dificuldades mais acentuadas 

de aprendizagem. Faz-se necessário um trabalho  abrangente e sistemático para a 

obtenção de melhores resultados.  

Propomos então, através do tema em questão, um trabalho com a oralidade 

visando ampliar os conhecimentos do aluno, respeitando o que ele já sabe, 

convidando-o a compartilhar esse conhecimento, ampliando sua visão de mundo, 

seguindo-se a momentos de reflexão e sensibilização para futuras produções 

textuais. O trabalho com a língua é interessante, pois é através da linguagem que o 
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homem constrói seu conhecimento e quando bem direcionado traz resultados 

benéficos na escrita. 

As atividades terão como eixo articulador “gêneros textuais”, lembrando que 

embora o aluno já esteja em contato constante com os diversos gêneros discursivos 

textuais dentro e fora da escola, faz-se necessário que os reconheça  e saiba aplicá-

los em situações formais quando houver necessidade. (Koch e Elias, 2010, p.74)  

lembram que uma das  tarefas  da  escola é:  

 

[...] possibilitar ao aluno o domínio do gênero, primeiramente, para 
melhor conhecê-lo ou apreciá-lo, de modo a ser capaz de 
compreendê-lo, produzi-lo  na  escola  ou fora dela; para desenvolver 
capacidades que ultrapassem o gênero...  

 

O trabalho será realizado dentro da proposta metodológica “Sequência 

Didática” que os pesquisadores genebrianos (Dolz, Noverraz; e Schneuwly, 2004, 

p.97) definem como “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” e culminará com a 

estruturação de uma “carta aberta” à população mundial alertando sobre a 

necessidade de proteger o “meio ambiente”. 

A  organização  da Sequência Didática apresenta-se da seguinte forma: 

Apresentação da Situação de Comunicação: A proposta é apresentada, 

onde então é possível investigar o conhecimento que o aluno tem sobre o gênero a 

ser trabalhado. Neste momento após pesquisas e leitura de materiais selecionados e  

o professor(a)apresentará o gênero em questão. 

Produção Inicial: Será proposta aos alunos uma primeira produção de texto, 

que servirá como sondagem sobre os conhecimentos que os alunos apresentam 

naquele momento. Nesta situação será possível verificar os conteúdos que deverão 

ser retomados em novas atividades em consequência de os alunos ainda não os 

dominarem. 

Módulos: Consistem em um conjunto de atividades por meio das quais o 

aluno entrará em contato com as características do gênero em questão. 

Produção Final: Através da Produção Final será possível avaliar o que o 

aluno aprendeu e o que deverá ser retomado.  

(Barros e Rios, 2014, p.36), comentam sobre a importância da Produção Final 

neste processo: “Após as atividades desenvolvidas por meio de módulos, os alunos 
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são estimulados a reescrever seus textos, atentando principalmente para os 

conteúdos abordados”. Feita a reescrita, o professor(a) revisa quais foram as 

alterações realizadas e se ainda há necessidade de novas intervenções.  

Circulação do Gênero: Nesta etapa, o texto deve circular e cumprir sua 

função. O professor(a) deverá   observar  como  isso  pode  ocorrer:  através  da 

publicação dos textos em um Blog,  jornal da escola etc. 

Espera-se através deste trabalho contribuir com todos os colegas e pessoas 

envolvidas no processo ensino aprendizagem, proporcionando enriquecimento às 

suas práticas pedagógicas por meio das sugestões. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

 

O GÊNERO TEXTUAL CARTA ABERTA E A CONSCIÊNCIA SOBRE O MEIO 

AMBIENTE 

 

 

 

                                  

 

 

     Professor(a), este é o momento de expectativa para os alunos e também uma 

ótima oportunidade para deixá-los motivados quanto à participação deles nesta 

proposta. Será explicitado o desenvolvimento dos trabalhos e a finalidade do 

mesmo, sendo que no final do processo eles deverão construir uma “carta aberta” à 

população mundial sobre a necessidade de se cuidar do “meio ambiente”. 

 

  

 

A carta aberta integra os gêneros textuais norteados pelo caráter 
argumentativo, cuja principal característica é permitir que o emissor  exponha 
em público suas opiniões ou reivindicações acerca de um determinado 
assunto. Tal gênero, por sua vez, difere-se da carta pessoal, a qual trata de 
assuntos que dizem respeito somente aos interlocutores nela envolvidos, ao 
passo que a carta aberta faz referência a assuntos cujo interesse é coletivo, 
normalmente se referindo a um problema de consenso geral. Dessa forma, a 
carta aberta pode ser utilizada como forma de protesto, como alerta, e até 
mesmo como meio de conscientização da população acerca da problemática 
em questão. É possível afirmar que a carta aberta, além da característica 
argumentativa, possui traços persuasivos, uma vez que a intenção de quem a 
redige é a de convencer o interlocutor acerca de suas ideias.  

 Fonte : http://www.brasilescola.com/redacao/carta-aberta.htm                                                                                                                                                              

 

 

 

 

http://www.brasilescola.com/redacao/carta-aberta.htm
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1.1- Professor(a), neste momento será feito um levantamento, uma sondagem do 

conhecimento que os alunos já têm sobre o gênero textual a ser trabalhado, 

neste caso “carta aberta”. Através de uma conversa informal serão levantadas 

as seguintes questões: 

 

1- Quais são os meios de comunicação do mundo moderno? 

2- Vocês sabem como ocorria a comunicação há 20 anos? 

3- Vocês lembram qual foi o meio de comunicação utilizado por Pero Vaz de 

Caminha para anunciar a descoberta do Brasil e que se tornou o primeiro 

documento oficial de nosso país? 

4-     Vocês já viram ou já escreveram uma carta? 

  

 

ATIVIDADE DE LEITURA 

 

1.2- Serão apresentados exemplares dos dois tipos de correspondências para 

análises e comparação entre ambas, inclusive a Carta de Pero Vaz  de Caminha. 

Finalmente serão trabalhadas as características do gênero textual carta e carta 

aberta. 

 

 

 

 

 

Modelos de cartas abertas 

https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+carta+aberta&rlz=1C2FDUM_enBR473BR483&bi
w=1366&bih=629&tbm=isch&imgil=9bKPz07ldl1DxM%253A%253BoA1-
Ga3_PNhOMM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Femjtc.blogspot.com%25252F2013%25252F10
%25252Fcarta-aberta-comunidade-esc 
 

 

Modelos de cartas simples 
https://www.google.com.br/search?q=exemplos+de+cartas+simples&rlz=1C2FDUM_enBR473BR483
&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OZ2FVJKwCsqeggTXkoNo&ved=0CC
MQsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=MTtliLhWDnnjnM%253A%3B1V-
zQumC5StrtM%3Bhttp%253A%252F%252Fco 

https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+carta+aberta&rlz=1C2FDUM_enBR473BR483&biw=1366&bih=629&tbm=isch&imgil=9bKPz07ldl1DxM%253A%253BoA1-Ga3_PNhOMM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Femjtc.blogspot.com%25252F2013%25252F10%25252Fcarta-aberta-comunidade-esc
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+carta+aberta&rlz=1C2FDUM_enBR473BR483&biw=1366&bih=629&tbm=isch&imgil=9bKPz07ldl1DxM%253A%253BoA1-Ga3_PNhOMM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Femjtc.blogspot.com%25252F2013%25252F10%25252Fcarta-aberta-comunidade-esc
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+carta+aberta&rlz=1C2FDUM_enBR473BR483&biw=1366&bih=629&tbm=isch&imgil=9bKPz07ldl1DxM%253A%253BoA1-Ga3_PNhOMM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Femjtc.blogspot.com%25252F2013%25252F10%25252Fcarta-aberta-comunidade-esc
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+carta+aberta&rlz=1C2FDUM_enBR473BR483&biw=1366&bih=629&tbm=isch&imgil=9bKPz07ldl1DxM%253A%253BoA1-Ga3_PNhOMM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Femjtc.blogspot.com%25252F2013%25252F10%25252Fcarta-aberta-comunidade-esc
https://www.google.com.br/search?q=exemplos+de+cartas+simples&rlz=1C2FDUM_enBR473BR483&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OZ2FVJKwCsqeggTXkoNo&ved=0CCMQsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=MTtliLhWDnnjnM%253A%3B1V-zQumC5StrtM%3Bhttp%253A%252F%252Fco
https://www.google.com.br/search?q=exemplos+de+cartas+simples&rlz=1C2FDUM_enBR473BR483&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OZ2FVJKwCsqeggTXkoNo&ved=0CCMQsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=MTtliLhWDnnjnM%253A%3B1V-zQumC5StrtM%3Bhttp%253A%252F%252Fco
https://www.google.com.br/search?q=exemplos+de+cartas+simples&rlz=1C2FDUM_enBR473BR483&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OZ2FVJKwCsqeggTXkoNo&ved=0CCMQsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=MTtliLhWDnnjnM%253A%3B1V-zQumC5StrtM%3Bhttp%253A%252F%252Fco
https://www.google.com.br/search?q=exemplos+de+cartas+simples&rlz=1C2FDUM_enBR473BR483&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OZ2FVJKwCsqeggTXkoNo&ved=0CCMQsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=MTtliLhWDnnjnM%253A%3B1V-zQumC5StrtM%3Bhttp%253A%252F%252Fco


10 

 

 

 

 

* Título – no qual se evidencia o destinatário; 

* Introdução – parte em que se situa o problema a ser resolvido; 

* Desenvolvimento – Diz respeito à análise do problema, no qual há a 
apresentação dos argumentos, fundamentando, portanto, o ponto de vista do 
(s) emissor (es). 

* Conclusão – elemento em que geralmente se solicita uma resolução para o   
assunto em  pauta. 

 

Fonte: http://www.brasilescola.com/redacao/carta-aberta.htm 

 

Atenção, professor(a): analise com os alunos esses elementos estruturais da carta aberta 

no modelo de carta aberta que será acessado por meio do link acima (modelos de cartas 

abertas). 

 

           

ATIVIDADE DE ESCRITA 

 

  PRIMEIRA PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

1.4- Professor(a), através de uma conversa informal os alunos serão incentivados 

a escrever uma “carta aberta” à população do município, no sentido de manterem a 

cidade limpa, utilizando as lixeiras espalhadas pela cidade. Porém, antes será 

exibido um desenho animado com o personagem “Sugismundo”. Lembramos que 

esta atividade servirá apenas como sondagem para saber o que os alunos já 

dominam sobre o gênero e a partir das dificuldades reveladas nesta produção será 

possível elaborar os conteúdos que serão desenvolvidos nos módulos seguintes. 

 

http://www.brasilescola.com/redacao/carta-aberta.htm
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Sujismundo foi um personagem de animação, criado por Ruy Perotti, utilizado 

em filmes de publicidade para televisão, muito popular na década de 1970 no 

Brasil1 .Criado para uma campanha educativa do Governo Federal intitulada 

"Povo desenvolvido é povo limpo", incentivava a limpeza e a higiene nas cidades. 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

  

Agora, veja o vídeo: 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=-XCa1C7RB9E 

 

Questionamentos: 

- Vocês observaram que na segunda-feira nossa cidade amanhece bem suja, com 

lixos espalhados por toda parte? 

- Porque será que isso acontece, já que existem lixeiras em praticamente todas as 

esquinas? 

- Vocês já viram alguém jogando lixo no chão? 

- Vocês já imaginaram como ficaria nossa cidade se os garis resolvessem fazer  

uma greve? 

- Então, vamos escrever uma carta, pedindo à população mais conscientização, 

pois uma boa parte da sujeira se não toda ela não haveria se as pessoas 

colaborassem e jogassem o lixo no lixo. 

 

   1.5- Professor(a), esta é a atividade de iniciação para motivação do tema: será 

apresentado em DVD o filme WALL-E. Através dele será possível refletir sobre a 

necessidade de sabermos trabalhar com as tecnologias que o mundo moderno nos 

oferece, mas sem esquecermos de cuidar do bem maior e do qual precisamos para 

sobrevivermos neste planeta: o “meio ambiente”.  

http://educetecftc.blogspot.com.br/2012/10/resumo-comentado-do-filme-wall-e.html  

  1.6- Ao término, será solicitado um resumo escrito, a partir do qual será possível 

observar como o aluno entendeu o filme e motivar a discussão, oriente para que 

essa atividade seja feita no caderno. 

  1.7 – Após todos terem terminado esta ação, em que alguns resumos serão  lidos, 

seguir-se-ão os comentários sobre o filme pela professora, momento em que serão 

propostas algumas questões para reflexão com os alunos: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ruy_Perotti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Publicidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sujismundo#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_do_Brasil
https://www.youtube.com/watch?v=-XCa1C7RB9E
http://educetecftc.blogspot.com.br/2012/10/resumo-comentado-do-filme-wall-e.html
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Interpretação oral reflexiva: 

 
a) Qual o motivo de todos os personagens humanos do filme serem obesos? 
 
b) Qual o acontecimento que fez os moradores da nave terem vontade de voltar ao 
planeta Terra? 
 
c) O que aquela plantinha representava no filme? 
 
d) Qual a diferença da cidade no início e no final do filme? 
 
e) Você acha que seria possível o planeta Terra vir a ser como o cenário do início do 
filme?  Por quê? 

 

 
 
 

ATIVIDADE DE LEITURA 

 
 
2.1- Nesta atividade serão apresentadas imagens da Internet que relacionam o 

desequilíbrio da natureza como consequência da ação do homem. 

https://www.google.com.br/search?q=Textos+para+trabalhar+o+meio+ambiente+tran

sformado+pelo+homem&rlz=1C2FDUM_enBR473BR483&biw=1366&bih=667&  

2.2- Comente sobre as ações do homem que vemos também na comunidade onde 

moramos. O objetivo é levar os alunos a uma reflexão sobre as atitudes que eles 

próprios acompanham e quais as consequências dessas atitudes. (queimadas, 

cortes de árvores, lixos jogados a sol aberto, etc) 

2.3- Apresente diferentes vídeos em forma de desenhos animados sobre a 

conservação da natureza no site youtube. 

1- Água - Desenho Animado Ambiental 
https://www.youtube.com/watch?v=hLFAbbcYePw 

2- Desmatamento - Desenho Animado Ambiental 
https://www.youtube.com/watch?v=HktsC921d44 

3- Você Colhe o que Planta - Desenho Animado Ambiental 
https://www.youtube.com/watch?v=AUiw1OPDVbk&index=10&list=PL408D1EC38B364AFF 

4- Sesinho - É tempo de aprender 

https://www.youtube.com/watch?v=8GZD90RMhOI 

5- Sesinho Brincando e Aprendendo – Reciclagem 
https://www.youtube.com/watch?v=oO8gFIianJc 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=Textos+para+trabalhar+o+meio+ambiente+transformado+pelo+homem&rlz=1C2FDUM_enBR473BR483&biw=1366&bih=667&
https://www.google.com.br/search?q=Textos+para+trabalhar+o+meio+ambiente+transformado+pelo+homem&rlz=1C2FDUM_enBR473BR483&biw=1366&bih=667&
https://www.youtube.com/watch?v=hLFAbbcYePw
https://www.youtube.com/watch?v=HktsC921d44
https://www.youtube.com/watch?v=AUiw1OPDVbk&index=10&list=PL408D1EC38B364AFF
file:///G:/Pictures/Nova%20pasta/Nova%20pasta/Favorites/Downloads/Sesinho%20-%20É%20tempo%20de%20aprender
https://www.youtube.com/watch?v=8GZD90RMhOI
https://www.youtube.com/watch?v=oO8gFIianJc


13 

 

 

   

 

 

 

Em seguida, distribua aos alunos textos dos gêneros: narrativa, poesia, 

jornalístico e histórias em quadrinhos (envolvendo o tema Educação Ambiental), 

para a leitura. Ao término cada um será convidado a comentar sobre a história que 

mais lhe chamou atenção explicando o porquê. Este será um momento importante 

também para confrontar os diferentes gêneros observando semelhanças e 

diferenças entre eles. 

 -   História em quadrinhs: “diversos” 

 

2.4- Professor(a), nas atividades a seguir apresente imagens em que os alunos 

deverão relacionar as mudanças que foram ocorrendo a partir de cada cena, 

transpondo o texto não verbal para o verbal, por meio da prática da oralidade. Neste 

momento deverá ser explicitado que para haver comunicação nem sempre existe a 

necessidade do uso de palavras. Uma cena ou imagem podem nos passar 

mensagens que nos fazem refletir. 

 

 -  Texto narrativo : “O quintal de Dona Lula”    

-   Texto narrativo:  “ A árvore e a árvore” 

-   Texto jornalístico: “ Lobo Guará” 

-   Texto narrativo: “O homem que espalhou o deserto”  

-   Texto poético:  “Viver” 

-   Texto poético: “Sonho Ecológico”-   Texto poético: “Passarim”   

-   Texto jornalístico: “Fogo, destruição e morte” 

-   Texto narrativo: “O Repórter “Bem te vi” 
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Imagens tiradas do Livro Didático “Ciências e Educação Ambiental” -Daniel Cruz, 1998  para  uso restrito e sem fins lucrativos  

desta Unidade Didática. 

 

 
 
 
   
Charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de 
uma caricatura, relatar algum acontecimento atual com um ou mais personagens 
envolvidos. A palavra é de origem francesa e significa carga, ou seja, exagera 
traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco. Muito utilizadas em 
críticas políticas no Brasil. Apesar de ser confundido com cartoon (ou cartum), que 
é uma palavra de origem inglesa, ao contrário da charge, que sempre é uma crítica 
contundente ligada a temporalidade, o cartoon retrata situações mais corriqueiras 
do dia-a-dia da sociedade1 . Mais do que um simples desenho, a charge é uma 
crítica político-social onde o artista expressa graficamente sua visão sobre 
determinadas situações cotidianas através do humor e da sátira. 
pt.wikipedia.org/wiki/Charge 
  

 

3.4- Professor(a), inicie o trabalho com uma análise explicativa sobre o gênero 

textual “Charge”, identificando-o como uma maneira de satirizar ou fazer  crítica a 

uma situação,  preocupando-se em estabelecer os interlocutores, meio de 

circulação, tema e intenção, para tanto, serão apresentadas algumas charges para 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caricatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Burlesco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartoon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charge#cite_note-1
file:///G:/Pictures/Nova%20pasta/Nova%20pasta/user/Pictures/Nova%20pasta/Nova%20pasta/Favorites/Downloads/pt.wikipedia.org/wiki/Charge
file:///G:/Pictures/Nova%20pasta/Nova%20pasta/user/Pictures/Nova%20pasta/Nova%20pasta/Favorites/Downloads/pt.wikipedia.org/wiki/Charge
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observação e análise referenciando o gênero charge ao tema “Educação Ambiental” 

através do site: 

http://essaseoutras.xpg.uol.com.br/melhores-charges-engracadas-sobre-o-meio-
ambiente-e-a-natureza-veja/ 
 
3.5- A seguir serão feitas algumas indagações para sondagem a respeito do 

conhecimento que os alunos têm sobre este gênero textual, as respostas devem ser 

anotadas no caderno do aluno(a): 

 

- Vocês conhecem este gênero textual? 

-  Como ele se chama? 

-  Onde costumamos encontrá-los? 

- Vocês observaram que em algumas cenas não existem palavras, vocês tiveram 

dificuldade para entender a mensagem que o autor quis passar? 

- Então podemos dizer que uma das característica desse gênero é utililzar-se 

tanto da linguagem verbal, quanto da não verbal. 

- O que mais podemos reconhecer nesse tipo de texto? 

  A partir daí demonstrar as características estruturais do gênero “Charge” 

 

 

 
 
 2.6  Observe a charge abaixo e responda as seguintes questões: 

 
 
                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOARES, Maria Cristina Mendes, 2014 

http://essaseoutras.xpg.uol.com.br/melhores-charges-engracadas-sobre-o-meio-ambiente-e-a-natureza-veja/
http://essaseoutras.xpg.uol.com.br/melhores-charges-engracadas-sobre-o-meio-ambiente-e-a-natureza-veja/
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    1)  Nesta cena, a árvore está representada por qual figura? 
 
    2)  Você consegue dizer em que lugar os personagens se encontram? 

 
    3) Qual a atitude da figura árvore diante do perigo em que ela se encontra? 
          

4) Faça uma breve descrição da cena desta charge. 
 
5) A partir das respostas a essas questões você conseguiria definir qual a 

mensagem o autor da charge quis passar e a quem se destina a mensagem? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

SOARES, Maria Cristina Mendes, 2014 Desenhos feitos pela aluna do 8º ano do Col. Est.Dr.Claudino dos Santos EFMN - 

Ipiranga-PR: Maria Cristina Mendes Soares 
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a) O que mais te impressiona nesta charge? 
 
b) O que significa o sangue no machado? 
 
c) As charges apresentadas tem um objeto em comum, o machado. Explique o quê 

ele simboliza. 



 
 

 

ATIVIDADE DE LEITURA 

 

 
3.1- No laboratório de informática, oriente os alunos a pesquisarem (Google) 

algumas palavras relacionadas ao “Meio Ambiente”: efeito-estufa, biodiversidade, 

desequilíbrio ambiental.  

          

3.2- Apresentação e comentários das respostas achadas, com explicação mais 

detalhadas sobre elas. 

 

3.3- Nesta atividade serão formados grupos de alunos para assistirem alguns vídeos 

com músicas que falam da preservação ambiental.  Cada grupo apresentará aos 

colegas uma análise sobre as músicas evidenciando principalmente qual a 

mensagem que o autor quer nos passar. 

 

- É pedra, não é gente ainda - Pepeu Gomes 

:http://www.youtube.com/watch?v=6kxllf4Mkwc 

- O Sertão vai virar mar – Sá & Guarabira  

 http://www.youtube.com/watch?v=rsb4kmbZfWc 

- Planeta Água- Guilherme Arantes 
 http://www.youtube.com/watch?v=xzh0j4xt7io 
 
- Planeta Sonho – 14 BIS 
http://www.youtube.com/watch?v=uMAESYyGNBQ 
 
- Planeta Azul- Chitãozinho e Xororó 
https://www.youtube.com/watch?v=MDYniyjhsgo 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=6kxllf4Mkwc
http://www.youtube.com/watch?v=rsb4kmbZfWc
http://www.youtube.com/watch?v=xzh0j4xt7io
http://www.youtube.com/watch?v=uMAESYyGNBQ
https://www.youtube.com/watch?v=MDYniyjhsgo
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Interpretação da música “Planeta Água” 
                                      Guilherme Arantes 
 
www.youtube.com/watch?v=oPwnAq2xMUg 
 

 

 

                                               Foto: Sueli de Jesus Rodrigues. Fonte: a autora. 
 
 
 
 

“Água que nasce na fonte serena do mundo 

E abre um profundo grotão 

Água que faz inocente riacho 

E desaba na corrente do ribeirão... 

 

“Águas escuras dos rios 

Que levam a fertilidade do sertão 

Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população 

 

Águas que caem das pedras 

No véu das cascatas, ronco de trovão 

E depois dormem tranqüilas 

No leito dos lagos 

No leito dos lagos 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oPwnAq2xMUg
http://www.youtube.com/watch?v=oPwnAq2xMUg
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 3.4- Após assistir o vídeo serão distribuídas folhas xerocadas com a letra da música 

“Planeta Água”, para leitura e interpretação individual das questões. 

 

a) A música cita alguns benefícios que a água traz ao Planeta Terra. Quais são 

eles? 

b) Existem palavras no poema dessa música que no passam a sensação de paz 

em relação ao que ela menciona. Você consegue identificar essas palavras e 

relacioná- las ao que ela está se referindo? 

c) Cite o verso que fala o que acontece quando as águas ficam tristes. 

d) Como é relatada a formação das nuvens nesse poema ? 

e) Reescreva o verso que indica o que a água faz ao terminar de cumprir suas 

ações. Qual o sentimento que ela nos passa? 

f) Porque o autor define a Terra como Planeta Água? 













3.5- Esta atividade será finalizada com um debate em que será levantada a 

seguinte questão: “No futuro poderá faltar água no planeta” – PorqueSe a 

Terra é o Planeta água A turma será dividida em dois grupos em que um 

defenderá que isso poderá acontecer por culpa do homem e o outro grupo dirá que 

não, pois será uma ocorrência natural do planeta. Novamente o laboratório de 

informática pode ajudar nessa tarefa, pois precisarão construir e organizar os 

argumentos, jornais e revistas impressos também são úteis. O professor ou 

professora fará o papel do mediador e explicará as regras do debate. 

 O objetivo do debate é resgatar as informações apresentadas e discutidas até 

aqui e transformá-las em argumentos que deverão ser usados na escrita final da 

carta aberta.  

Lembre os alunos desse objetivo e inicie a organização dos argumentos junto 

com a turma, pode ser sistematizado como na sugestão abaixo: 
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A favor das ações do homem                     Contra as ações do homem 

Argumentos                                                 Argumentos 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Agora, vamos estabelecer algumas relações de causa se consequência, essas 

relações deverão ser utilizadas na escrita da carta aberta. Preencha os espaços 

abaixo, estabelecendo algumas relações: 

 

a. ________________________________________________ consequentemente 

__________________________________________________________________. 

 

b. ____________________________________________________________logo 

____________________________________________________________. 

 

c. ___________________________________________________________então 

________________________________________________________________. 

 

d. _________________________________________________________ por essa 

razão __________________________________________________________. 
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Atenção Professor(a): é necessário que seja destinada uma aula para a preparação 

das perguntas e organização da sequência em que serão feitas, é necessário, 

portanto, primeiro passar pela prática de escrita para depois chegar à prática de 

oralidade (o momento da entrevista). 

4.1 - Entrevista com o Secretário do Meio Ambiente. 

4.2  - Apresentação dos resultados da entrevista. 

4.3 - Entrevista com uma pessoa idosa da  comunidade   para   que   ela faça  um 

 relato sobre as mudanças climáticas e ambientais observadas por ela durante sua 

vida. 

Abaixo algumas sugestões de perguntas, poderão ser elaboradas outras em 

conjunto com a turma. 

 

 

 - Quais as diferenças em termos de “mundo”, de sua infância para hoje? 

 -  O Senhor (a), considera que as crianças de hoje são mais felizes que as de 
antigamente ?  Por quê? 
 
  -O Senhor (a) considera que devido às facilidades do mundo na atualidade, o ser 

humano hoje é mais feliz? 

 - Em relação às mudanças climáticas quais as mudanças ocorridas desde sua 
infância até hoje? 
 
  - E em termos de mudanças observáveis na natureza, o que mudou de lá para cá? 

 

 

 

Agora, os alunos e alunas devem transcrever os dados apresentados pelo secretário 

do Meio Ambiente e pela pessoa idosa da comunidade. Esses dados também 

deverão ser usados como argumentos da carta aberta.  Em seguida os alunos serão 

convidados a produzir com a orientação da professora, um texto coletivo do gênero 
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“carta aberta” direcionada à população, pedindo para que ela evite realizar ações 

que agridam a natureza.  

   Escolha um aluno ou aluna para escrever o texto no quadro. Todos deverão 

participar. Inicialmente todas as ideias serão colocadas no quadro aleatoriamente. 

  Finalmente os próprios alunos deverão organizar o texto, a partir da estrutura 

apresentada no módulo 1, auxiliados pela professora ou professor. 

 

 

 

 

5.1  Os alunos assistirão a alguns vídeos sobre o personagem “Sugismundo” sobre 

como ele é e suas ações no dia a dia. 

 

 1º vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ktkXAYF32ig 

 2º vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=a9S0D5Rbdho 

 3º vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=HN5-00ET6rQ 

 

5.2 Chegaremos então à questão da higiene.  

 

O que é?Como ela deve estar presente em nossas vidas? 

 

- Solicitar que cada um comente sobre a rotina da higiene no seu dia a dia. 

Importante: quando falamos de higiene não se trata apenas da higiene de nosso 

corpo, mas também de nossa casa, escola, cidade. 

 

- Reflexões: Como está a limpeza de nossa cidade e de nossa escola? 

 

- Após os comentários saia com os alunos e alunas para observar a nossa escola 

após o recreio conscientizando-os a jogar o lixo no lixo (o porquê de as lixeiras serem 

colocadas em lugares estratégicos tanto na escola como na cidade)? É bom viver em 

lugares sujos? 

Reflita sobre a famosa frase de Byll Gattes: “Antes de consertar o mundo vá 

arrumar seu quarto”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ktkXAYF32ig
https://www.youtube.com/watch?v=a9S0D5Rbdho
https://www.youtube.com/watch?v=HN5-00ET6rQ
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- Relacionaremos então a questão da limpeza de nossa escola, onde cada um 

deverá colocar no papel sua ideia, mencionando o que poderá ser feito para resolver 

essa situação. Será possível resolver? De que maneira? Após as leituras serão feitas 

as análises das possibilidades do que poderá ser colocado em prática. 

 

5.3 - Será iniciada pelos alunos a campanha “Escola Limpa”, com cartazes, 

panfletos etc. Os alunos precisarão de modelos desses gêneros para que possam 

se inspirar e produzir o material que será usado na campanha. Organize com a turma 

um cronograma no qual ficará estabelecido o dia da semana e a responsabilidade de 

cada um. Exemplo: 

 

Dia da semana           aluno/aluna             ação                           horário 

Segunda-feira Angélica Visitar 7º ano Aula de português 

    

    

 

 

 

 

 

5.4 - Será realizada uma Palestra com um representante da Secretaria do “Meio 

Ambiente” em que se relacionarão as ações necessárias para combater o 

desequilíbrio ambiental, com distribuição de cartilhas1 e atividades para os alunos. 

Serão apresentadas as cartilhas contendo 10 temas sobre o Meio Ambiente: 

 

OS 10 TEMAS SOBRE O MEIO AMBIENTE 

                                                 
1
 Professor(a), vá até a Secretaria de Meio Ambiente da sua cidade e peça materiais que possam ser 

usados nesta atividade. No caso da implementação deste material, será usado o folder do Projeto 
“Ipiranga Sustentável” (envolvendo reciclagem) e o boneco “Piranguito” (papagaio), que iniciará 
conversando com os alunos sobre a história de sua vida e o infortúnio de ter perdido a “árvore” em que 
morava para os depredadores da natureza e solicitando sugestões sobre o que fazer agora. 
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1- Meio Ambiente 

2- Grupo ambiental e cooperação 

3- Diversificação e sustentabilidade 

4- Cuidados com o seu lixo 

5- Reciclagem 

6- Cuidados com o ar 

7- Cuidados com a energia (fontes renováveis) 

8- Água 

9- Paisagismo (utilização de materiais). 

10- Cartilha de encerramento (Resultados dos trabalhos realizados até hoje pela 

Secretaria do Meio Ambiente) 
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 O representante discorrerá sobre todos os temas, mas se fixará em alguns.   

Finalizando distribuirá cartilhas confeccionadas pela própria Secretaria contendo 

atividades lúdicas sobre o que foi trabalhado: cruzadinhas, cartas enigmáticas, jogo 

dos 7 erros, etc. 

 

 

Finalizando os alunos irão produzir, individualmente, uma “carta aberta” 

dirigida à população mundial alertando sobre a necessidade de se cuidar do “meio 

Ambiente”. Deverá ser retomada atividade de escrita coletiva feita no módulo quatro e 

a partir dela iniciarem a escrita individual. Destine aulas para a escrita e para a 

reescrita da carta, observando os aspectos estruturais apontados no módulo 1 e os 

argumentos construídos nas demais atividades. 
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Alguns trabalhos serão selecionados para serem publicados no jornal da 

escola ou no mural. 
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