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Resumo: 

 

A proposta Didático-pedagógica apresentada justifica-se 

pela necessidade de fazer o educando entender que ele tem 

um papel indispensável no processo de ensino-

aprendizagem como mediador, explorando ao máximo as 

suas potencialidades e de seus alunos, e as potencialidades 

comunicacionais e pedagógicas dos recursos técnicos de 

criação de materiais, de estratégias, de metodologias e 

produção de conhecimento. Faz-se urgente hoje; levar o 

professor a conhecer e saber utilizar os recursos 

tecnológicos disponíveis no ambiente escolar, visto que, 

tais recursos devem ser compreendidos dentro dele como 

possibilidade de novos movimentos no espaço escolar e 

como suporte à prática docente. Esta produção didática tem 

como objetivo principal apresentar propostas de 

desenvolvimento de atividades de aprendizagem que 

auxiliem os docentes do 6º ao 9º ano da disciplina de 

Língua Portuguesa do Colégio Estadual Maria de Lourdes 

Morozowski a buscar objetos de aprendizagem em 

diferentes repositórios, bem como dar formação para que 

eles possam criar objetos de aprendizagem para utilização 

em sua prática pedagógica.  

Palavras-chave: Objetos de aprendizagem; formação de professores, 

educação; tecnologia; metodologia. 

Formato do Material Didático: Caderno Pedagógico 

Público: Professores do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 



1. APRESENTAÇÃO 

 

 O presente material didático pedagógico foi elaborado no formato de Caderno 

pedagógico, e será desenvolvido com professores do 6° ao 9º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Maria de Lourdes Morozowski, do município de 

Paranaguá, no primeiro semestre de 2015, com o tema “Objetos de aprendizagem 

como recursos motivadores no ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental no que condiz com a questão dos gêneros textuais”.  

 Essa produção tem como objetivo buscar novas Estratégias de ensino e 

verificar a contribuição dada pelos objetos de aprendizagem na prática pedagógica 

de professores de Língua Portuguesa ao trabalharem com gêneros textuais, 

visando melhorar o processo de ensino/aprendizagem desse conteúdo, 

apresentando novas formas de aplicação das atividades. 

 Espera-se que os professores possam compreender a relação entre a teoria e 

a prática educativa, que o educando possa entender que ele tem um papel 

indispensável no processo de ensino-aprendizagem como mediador, explorando ao 

máximo as suas potencialidades e de seus alunos, e as potencialidades 

comunicacionais e pedagógicas dos recursos técnicos de criação de materiais, de 

estratégias, de metodologias e produção de conhecimento. Faz-se urgente hoje 

levar o professor a conhecer e saber utilizar os recursos tecnológicos disponíveis no 

ambiente escolar, visto que, tais recursos devem ser compreendidos dentro dele 

como possibilidade de novos movimentos que ofereçam um suporte à prática 

docente. 

 
 Unidade 1 

  OFICINA: CONHECENDO OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
Professores, neste módulo vocês terão a possibilidade de conhecer um pouco mais 

sobre objetos de aprendizagem (OA), suas possibilidades de uso e capacidade de 

criação. Buscarão objetos de aprendizagem que envolvam conteúdos específicos 



voltados para a leitura, oralidade e escrita, bem como relacionados a diferentes 

gêneros textuais para uso em sua prática pedagógica. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

 Verificar as possibilidades do uso de OA em atividades pedagógicas;  
 

  
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Pesquisar objetos de aprendizagem em diferentes repositórios como o 

ambiente virtual “Portal Dia a Dia Educação”;  

 Analisar a possibilidade de uso de objetos de aprendizagem como um recurso 

a mais nas aulas de Língua Portuguesa 

 Analisar e selecionar OA para atividades didáticas;  

 Elaborar propostas de atividades com a utilização dos OA disponíveis, 

visando o uso da “TV Multimídia “, “Projetor Proinfo”, lousa interativa, tablet 

educacional e/ou Laboratório de Informática. 

 

 

4. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

 Nesta Unidade, o professor irá refletirá sobre a importância das tecnologias 

em sua prática, bem como poderá analisar diferentes repositórios de objetos de 

aprendizagem, também conhecer o conteúdo do site “WebEduc” do Ministério da 

Educação (MEC) que está distribuído em temáticas como: Objetos de Aprendizagem 

do curso Linux Educacional, Repositórios e Práticas Pedagógicas. Cada temática 

apresenta os recursos: Para refletir, Saiba Mais, Atividades. Tais temáticas e 

recursos podem ampliar as possibilidades de ensino aprendizagem com o uso de 

recursos digitais, portanto, é um material referência para os docentes.  

 A presente unidade apresenta uma série de conteúdos mínimos a serem 

trabalhados durante a oficina, bem como sugestão de encaminhamentos cujo 

objetivo principal é despertar no professor o interesse pelo uso desses recursos e 

suas possibilidades na prática pedagógica. 

 



Aplicativos BROFFICE 

Com essas ferramentas é possível 

planejar práticas pedagógicas que 

favoreçam o interesse e a 

curiosidade dos alunos por meio de 

atividades desafiadoras. Além 

disso, muitos dos aplicativos 

BrOffice, podem ser considerados 

Ferramentas de Autoria já que o 

professor poderá utilizá-las na 

criação de material didático.  

 

 

Navegaremos agora no ambiente: “Objeto de Aprendizagem - do curso 

Linux Educacional, que está organizado nas temáticas: Compreendendo 

OAs, repositórios e Práticas Pedagógicas”. Cada temática apresenta os 

recursos: Saiba Mais, Atividades e Passatempo. Tais temáticas e recursos 

podem ampliar as possibilidades de ensino e aprendizagem com o uso de 

objetos de aprendizagem, portanto, é uma material referência para os 

docentes. http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/curso_le/modulo4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navegar na internet é o ato de passear pela WEB, movendo-se de uma página 

para outra, seguindo links, buscando informações e materiais disponíveis na 

rede. Para navegar na WEB precisamos conhecer o endereço que desejamos 

acessar. Podemos imaginar que cada site é um lugar numa cidade, e, portanto a 

localização de um conteúdo segue determinados padrões. 

         Navegar é preciso... 

Questões reflexivas: 

a) Como tornar o Laboratório de Informática um 

ambiente favorável para a aprendizagem?  
 
b) A Internet tem como característica a 
interatividade e o grande número de informações. 
Como aproveitar esse potencial na realidade das 
nossas escolas? 
 
c) “A Internet pode constituir uma ferramenta 
didática a mais se o professor intermediar as 
informações recebidas pelo aluno”. “De que 
forma o professor pode fazer essas 
intermediações”? 
 
d) Verificar as possibilidades do uso 
 De OA em atividades pedagógicas; 
 
e) Analisar e selecionar OA para atividades 
didáticas;  
 

 

http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/curso_le/modulo4.html


Figura 1  http://pt.slideshare.net/luizmoura10/plano-de-
aula-jogos-matematicos-lm-24633740 

 

5. ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

1ª ETAPA  

1. OBJETOS DE APRENDIZAGEM NA PRÁTICA PEDAGÓGICA: CONCEPÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para refletir: 

 

 Por que precisamos usar a tecnologia na escola? 

 Você já se fez esse questionamento? 

 Teria ouvido falar que precisamos preparar os educandos para o 

mercado de trabalho? 

 

 A crise em que vivemos vai muito além do preparar os alunos para a 

empregabilidade apenas. Em síntese de acordo com Hugo Assemann (1998) “É 

preciso formar cidadãos aptos a construir uma sociedade solidária.” O uso ou a 

incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nos processos 

educativos tem implicações que ultrapassam de longe os muros de uma sala de aula 

Porque precisamos usar a tecnologia na escola? 

As relações entre a escola, a tecnologia e a sociedade 

                                                          Por Edla Ramos (2006) 

 Se este texto estivesse sendo lido por você a vinte e tantos 
anos atrás, uma questão que provavelmente apareceria seria se 
deveríamos ou não usar as novas (nem tanto mais) tecnologias na 
educação. No início da década de 80, havia o anseio de que essa 
tecnologia poderia produzir a massificação do ensino, descartando 
a necessidade do professor, ou que pudesse levar à aceleração 
perigosa de estágios de aprendizagem com consequências 
graves. Argumentava-se também sobre o disparate de usar 
microcomputadores em escolas que eram carentes de outros 
tantos recursos. Hoje em dia, no entanto, já há bastante 
concordância sobre o fato de que a informática deva ser 
incorporada ao processo educacional. Permanecem, contudo, as 
dúvidas sobre por que (ou sob qual perspectiva) e sobre como 
essa incorporação deve acontecer. 

 
 

http://pt.slideshare.net/luizmoura10/plano-de-aula-jogos-matematicos-lm-24633740
http://pt.slideshare.net/luizmoura10/plano-de-aula-jogos-matematicos-lm-24633740


ou de uma escola. As TICs favorecem grandes mudanças no processo de ensino 

aprendizagem, se nos aprofundarmos em nossa história sobre o avanço tecnológico 

perceberemos que a cada invenção de alguma ferramenta se expandiu nossa 

capacidade de ação sobre o mundo e a realidade, ou se expandiu nossa capacidade 

de comunicação e de expressão. 

 Muitas são as incertezas que afligem as pessoas nessa época de uso 

intensivo das novas tecnologias. Dentre estas questões estão: 

 

 Como garantir a continuidade das sociedades democráticas e 

participativas? 

 Como garantir o acesso à informação por todos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 É importante considerar que 

a escola é um lugar especialmente 

adequado para a promoção da 

inclusão digital, uma vez que a 

maioria dos jovens a frequenta num 

tempo em que estão bastante 

abertos ao aprendizado. Além 

disso, o uso coletivo que ali se pode 

dar aos computadores torna a 

inclusão digital a partir das escolas 

um investimento socialmente 

relevante. 

 

“A melhor forma de combater o 

Apartheid digital em longo prazo é 

investir diretamente nas escolas, de 

modo que os alunos possam ter 

acesso desde cedo às novas 

tecnologias”. (BAGGIO, 2003) 

Figura 2 - Introdução à Educação Digital/MEC. Guia do cursista. 

Apartheid Palavra de origem africana, 

adotada legalmente em 1948 na áfrica do 

Sul para designar um regime segundo o 

qual o branco detinha o poder e os povos 

restantes eram obrigados a viver 

separadamente, de acordo com regras que 

impediam de ser verdadeiros cidadãos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Etapa 2 

2. Nesta atividade, vamos assistir ao vídeo: ”As novas Tecnologias”. Esse vídeo 

está disponível online no site do “Youtube” através do endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=2s861rPUAEY, faz parte do acervo da TV 

Escola, publicado em 22 de fevereiro de 2013 no Youtube, é um vídeo muito útil 

para os encontros de capacitação dos professores sobre as Tecnologias 

Educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leituras Importantes 

No caso do aprendizado sobre a tecnologia, podemos então entender que, além de aprender a usá-la, é preciso 

ser capaz de dizer para que usá-la e para que não usá-la e, ainda ser capaz de qual deve ser a tecnologia a ser 

usada em determinada atividade. Você e seus colegas, na sua escola, já haviam sentido antes a necessidade de 

fazer essa reflexão ? 

Tais discussões podem orientar sobre como usar as tecnologias na escola. Elas podem ajudar a definir os 

currículos (seus conteúdos, objetivos e métodos); a definir a orientação da nossa prática pedagógica; os 

tipos de software educacional que devemos usar; a formação dos professores; a organização e distribuição 

dos recursos computacionais, etc. Enfim, eles podem ajudar a definir como o nosso dia-a-dia na escola 

deverá ser reorganizado. 

Finalizando, devemos considerar que o computador é uma importante ferramenta pedagógica que pode 

ajudar a desenvolver o raciocínio. A incorporação da tecnologia ao processo educativo cria uma 

oportunidade ímpar para a estruturação e implantação de novos cenários pedagógicos.  

O professor que vai fazer uso das tecnologias, não pode ter medo de experimentar, de tentar, errar e tentar 

de novo. O professor deve fazer uso dos recursos tecnológicos com seus alunos de forma prazerosa e de 

modo proveitoso, experimentando junto com seus alunos buscando com eles uma relação de 

companheirismo e confiança. 

Figura 3  https://www.youtube.com/watch?v=2s861rPUAEY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2s861rPUAEY
https://www.youtube.com/watch?v=2s861rPUAEY
https://www.youtube.com/watch?v=2s861rPUAEY


Saiba Mais 
 

A definição de Learning Objects segundo o IEEE/LTSC refere-se a qualquer entidade, digital ou não, que pode 
ser utilizada, reutilizada durante o processo de aprendizagem que utilize tecnologia. 
“Tais objetos podem ter “conteúdo hipermídia, conteúdo instrucional, objetos de aprendizagem, software de 
apoio”“. (http://ltsc.ieee.org/wg12/) 

   

Etapa 3  

3. Explorando o Portal Dia a Dia Educação: explorando seus recursos e 

buscando objetos de aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sobre o Portal Dia a Dia Educação 
 

 O portal Dia a dia educação é uma ferramenta tecnológica que 

disponibiliza a professores e comunidade escolar em geral serviços, 

informações, recursos didáticos e de apoio pedagógico, lançado em 2004 e 

estruturado em 2011. O Portal dia a dia está dividido em ambientes 

voltados aos Educadores, Gestores e Comunidade, contém conteúdos 

específicos para cada um deles. Sua equipe é composta exclusivamente de 

professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná, das diversas 

disciplinas e áreas do conhecimento, que tem como funções: pesquisar e 

selecionar materiais/objetos na web, adequando e disponibilizando-os no 

Portal; apresentar indicações de uso pedagógico nos recursos publicados; 

e prestar serviço à comunidade, divulgando informações de seu interesse.  

 Além de sociabilizar conteúdos educacionais, o Portal Dia a Dia 

Educação também se constitui em um modelo de aprendizagem 

colaborativa que reconhece e valoriza os saberes escolares. Assim, todos 

os usuários podem participar por meio do Recurso Colaborativo, enviando 

sugestões de materiais ou assuntos a serem abordados; sugestões de sites, 

leituras e filmes; arquivos de áudio e vídeo; simuladores e animações; 

produções próprias, como imagens e fotografias, artigos, teses, 

dissertações e monografias; e relatos de experiências bem sucedidos em 

sala de aula. 

 Portanto, o Portal Dia a Dia Educação é construído com a 

participação de todos os usuários envolvidos no processo educativo 

(professor, aluno, gestor e comunidade), sendo um veículo de informação 

e de expressão cultural e acadêmica, e uma ferramenta aberta, interativa 

e dinâmica. 

Fonte:http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?cont

eudo=212 

 

 

OBJETOS EDUCACIONAIS 

Os chamados objetos 

educacionais ou de 

aprendizagem (learning  

objects) são softwares 

desenvolvidos  levando em 

conta a possibilidade de seu 

reuso, sua organização e uma 

classificação a partir de seus 

metadados, armazenados em 

um sistema de gerenciamento 

de conteúdos ou de 

aprendizagem.  

(LCS/LMS)(TAROUCO;FABRE; 

TAMUSIUNAS, 2003). 

 

O Portal Dia a Dia Educação 

possui em seus ambientes um 

banco de Objetos de 

Aprendizagem (OA) disponível 

para professores. 

 

 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=212
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=212


 

 

 

 

  Para ter acesso ao Portal Dia a Dia Educação digite no campo do navegador o 

endereço: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A página de Educadores apresenta recursos como:  

 

 Apoio à aprendizagem 

 Consultas 

 Diretrizes curriculares 

 Disciplinas 

 Documentos oficiais 

 Educação Básica  

 Formação 

 Gabarito Enen 

 Professor, 

3.1 Vamos navegar no Ambiente “Educadores” do Portal Dia a Dia Educação 

e conhecer alguns recursos e objetos de aprendizagem disponíveis para uso 

na prática pedagógica da Língua Portuguesa? 

 

Navegar é preciso... 

Figura 4 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

 

Figura 5 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/


 Programas e Projetos 

 Recursos Didáticos 

 Sala de aula 

 Veja mais 

 

 Então professor, 

vamos conhecer mais 

recursos navegando 

pelas páginas do 

Portal? Vamos 

explorar os recursos de áudio, vídeo, 

imagens, 

práticas, produções, links e outros.  

 

 

 

Figura 7 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/index.php 

Figura 6 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

 

O Portal é feito pra você 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/index.php
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/


 

3.2 Em Educadores – Disciplinas - Língua Portuguesa - Acordo ortográfico. 

Você professor, encontrará um recurso pedagógico para ensinar e praticar as novas 

regras ortográficas da nossa língua. Convido você a conhecer este OA que poderá 

auxiliar sua prática em sala de aula, disponível no link: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizage

m/PORTUGUES/game.swf 

 

 Quais possibilidades de uso do OA para ensino da Língua? 

 Como utilizar o recurso de forma a instigar e promover a aprendizagem? 

 Tal recurso necessita de um conhecimento prévio das novas regras 

ortográficas? Realize uma pesquise no Portal, na página Educadores, em 

disciplina de Língua Portuguesa, outro recurso que possa complementar o 

jogo pesquisado. 

 Que tal planejar uma aula de 45 minutos com o “Game da reforma 

ortográfica”?              

 

3.3 Vamos agora conhecer os recursos de áudio, vídeo e imagens 

disponíveis no ambiente “Educadores” – “Recursos Didáticos” e refletir 

sobre o aprimoramento da prática pedagógica com a utilização dos recursos 

de áudio, vídeo e imagem. Quando tratamos de imagens é importante que o 

professor conheça as leis de direitos autorais do uso de imagem disponível no 

link: 

1º Áudio: Apresentação da narração do poema por Mario Quintana. Que declama 

"Fragmento de ode" - "O adolescente" 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=18555 

 

Descrição:    Game da Reforma Ortográfica  

O Game é fruto de uma parceria entre o Complexo Educacional FMU e o LivroClip. O jogo é baseado no livro Guia da 

Reforma Ortográfica idealizada pela FMU e pelo Museu da Língua Portuguesa. Todo o conteúdo teve a chancela do 

professor Ataliba T. de Castilho, especialista em Língua Portuguesa. 

Após navegação no jogo “Game da reforma ortográfica”, discuta com seus colegas sobre a possibilidade de uso 

desse objeto de aprendizagem na sua prática pedagógica. 

 

 

 

Navegar é preciso... Criar possibilidades de ensino aprendizagem, também é preciso! 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizagem/PORTUGUES/game.swf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizagem/PORTUGUES/game.swf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=18555
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/visit.php?cid=16&lid=673
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/visit.php?cid=16&lid=673


 

2º Navegação em “Trecho de filme”: conhecer e analisar o conteúdo do recurso 

Trechos de Filmes disponíveis no Portal Dia a Dia para uso na prática pedagógica.  

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=195#b
arra_tit 
 
 
 
3.4 Agora pesquisem outros tipos de Objetos de aprendizagem disponíveis no Portal 

Dia a Dia Educação, disponível na página de Língua Portuguesa e preencha a 

tabela abaixo?  

 

Objeto de aprendizagem 
pesquisado 

(Nome) 

Tipo de AO 
pesquisado 

(vídeo, áudio, texto, 
filme, imagem, jogos, 

outros.) 

Possibilidades de 
uso 

Para o processo 
de ensino 

aprendizagem 

Qual sua avaliação 
para tal recurso 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

 

   
 

 

“Por novas tecnologias entendemos hoje o surgimento de outra 

articulação de linguagens, encarnada em novos suportes, 

que são as máquinas dotadas da capacidade de 

armazenar, processar e intercambiar informações a 

grande velocidade e com alta confiabilidade, gerando 

hipertextos nos fluxos alargados da informação, 

constituído em ciberespaço e cibercultura. Na verdade 

essas novas tecnologias rearticulam em unidade 

processual rica de virtualidades as linguagens todas, 

transformam a oralidade e escrita sem nunca dispensá-las 

em suas formas anteriores e colocam desafios outros à 

educação escolar”. (Marques, 2003) 

Leitura importante 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=195#barra_tit
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=195#barra_tit


 Unidade 2 

  OFICINA CONHECENDO O PORTAL DO PROFESSOR E O BANCO 

INTERNACIONAL DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
Caros professores, 

Neste módulo vocês terão a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre o 

Portal do Professor do MEC e o Banco Internacional de objetos de 

aprendizagem, suas possibilidades de acesso a conteúdos e recursos para 

utilização na prática docente. Buscarão objetos de aprendizagem que envolvam 

conteúdos específicos voltados para a leitura, oralidade e escrita, bem como 

relacionados a diferentes gêneros textuais para uso em sua prática pedagógica. Os 

dois repositórios “Portal do professor” e o “Banco internacional de OAs” possibilitam 

baixar conteúdos midiáticos para uso off-line em sala de aula com os alunos. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

 Pesquisar objetos de aprendizagem para uso na prática pedagógica. 
 

  
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Pesquisar objetos de aprendizagem em diferentes repositórios como o 

ambiente virtual Portal do Professor (MEC) e Banco Internacional de objetos 

de aprendizagem. 

 Analisar a possibilidade de uso de objetos de aprendizagem como um recurso 

a mais nas aulas de Língua Portuguesa 

 Baixar objetos de aprendizagem para uso off-line 

 Elaborar propostas de atividades com a utilização dos OAs disponíveis, 

visando o uso da TV Multimídia, Projetor Proinfo e lousa interativa e ou 

Laboratório de Informática. 

 



No processo de 

ensino-

aprendizagem, 

mediação é "um ato, 

expresso na ação do 

professor que se 

coloca como 

intermediário na 

busca de um 

conhecimento a ser 

construído 

juntamente com o 

aluno e, como tal, 

atua como 

articulador entre o 

aluno e o objeto do 

conhecimento".                  

Vosgerau, 2010 

4. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

 Nesta Unidade 2, o professor será capaz de navegar em dois repositórios de 

objetos de aprendizagem o “Portal do Professor (MEC) e Banco Internacional de 

objetos de aprendizagem” voltados à ação pedagógica. Cada repositório apresenta 

uma infinidade de recursos voltados à prática docente, além de navegar pelos 

ambientes, pesquisar recursos para as aulas, o professor pode baixar conteúdos 

para sua pasta pessoal em seu computador, salvar em dispositivos móveis e utilizar 

tais recursos no Projetor Multimídia, na TV Pendrive e na lousa interativa. 

 A presente unidade apresenta uma série de possibilidades e de conteúdos 

que podem auxiliar o professor a melhorar suas aulas tornando-as mais ativas, 

interativas e prazerosas. 

 

5. ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

 

Etapa 1    

1. Explorando o Portal do Professor, seus recursos e buscando 

objetos de aprendizagem. 

 

Sobre o Portal 

 

 O Portal do Professor do MEC (Ministério da Educação) é um         

espaço para você, professor, acessar sugestões de planos de aula, baixar 

mídias de apoio, ter notícias sobre educação e iniciativas 

do MEC ou até mesmo compartilhar um plano de aula, 

participar de uma discussão ou fazer um curso. Venha fazer 

parte desta comunidade! 

 



O Portal do Professor apresenta vários recursos que estão a disposição do professor 

para uso na ação pedagógica. 

Vamos conhecer esses recursos, baixar arquivos, analisar sua aplicabilidade em 

sala de aula. Acesse o endereço http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

O “ESPAÇO DA AULA” apresenta alguns recursos como: 

1. Sugestões de aula: neste espaço o professor pode encontrar sugestões 

de aulas elaboradas por professores de todo o país. As aulas podem ser 

acessadas por palavras-chave ou pela busca avançada. Estas mesmas 

aulas estão também organizadas em coleções para os diferentes níveis 

de ensino. O professor pode participar dessa rede colaborativa! O Portal 

possui 15.141 sugestões de aulas e 840 coleções disponíveis 

(03/11/20014) 

2. Criar aula: Neste espaço aulas podem ser criadas individualmente ou em 

equipe por professores inscritos no Portal. O professor pode se cadastrar 

no portal e Criar uma sugestão de aula.  

3.  Minhas aulas: Espaço restrito do professor cadastrado, acesso as aulas 

criadas e outros recursos pessoais. 

4.  Orientações: Roteiros do passo a passo para criação de aulas pelo 

professor cadastrado. 

Espaço Multimídia  

1. Recursos Educacionais: Contém os conteúdos 

multimídia publicados no Portal para todos os níveis 

de ensino e em diversos formatos.  

Neste espaço acesse também as coleções de 

conteúdos, coleções de recursos, sites temáticos, 

cadernos didáticos, TV Escola ao vivo. 

2. Videoteca TV Escola. A TV Escola é o canal da 

educação, a televisão pública do Ministério da Educação 

destinada aos professores, educadores, alunos e a todos 

interessados em aprender. 

http://tvescola.mec.gov.br/tve/videoteca?clearBre 

3. adCrumb=true 

    Navegar é preciso... 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/criarAulaOpcoes.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/aulas.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/orientacoes.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/recursos.html
http://tvescola.mec.gov.br/tve/videoteca?clearBreadCrumb=true
http://tvescola.mec.gov.br/tve/videoteca?clearBre


“As formas de interação, 

de estar com o outro na 

sociedade moderna, são 

moduladas, entre outros 

fatores, por dispositivos  

tecnológicos, conferindo 

à sociabilidade 

características originais. 

Essa nova realidade, a 

socialização num 

ambiente midiático,  

propicia mudança no 

paradigma da produção 

e da divulgação do 

conhecimento...”  

A escola, como 

instituição social 

historicamente 

legitimada para a 

produção e transmissão 

cultural, vê-se desafiada 

em suas estratégias de 

organização do saber.   

(Rodrigues, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2    Tarefa  .  

2.1 Acessar o espaço “Sugestões de Aulas”, disponível no Portal do 

professor e através do recurso coleções de aulas e recurso de busca, 

pesquisar um plano de aula como seguinte Título: “As novas 

tecnologias no ensino da Língua Portuguesa”. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html 

 

2.2 Após realizar a busca, fazer uma análise dos resultados da 

pesquisa.  

 

2.3 Observar os planejamentos disponíveis, resultantes da pesquisa 

realizada, selecionar um plano de aula e fazer o download para o 

computador e/ou para seu dispositivo móvel (tablet, celular, 

computador).  Observar quais elementos fazem parte do planejamento 

da aula pesquisada. Quais objetos de aprendizagem foram utilizados 

para elaboração da aula? Apresentar suas considerações oralmente 

aos colegas. 

2.4 Explore o seguindo link: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20329 

 

O Portal ainda apresenta os ambientes: 

 Colaboração 

 Links 

  Visite também 

 

 

O Espaço Cursos e Materiais 

1. Cursos: este espaço apresenta informações de cursos, os 

links publicados contêm informações sobre os cursos 

realizados pelo MEC ou parceiros. 

2. Materiais de estudo: Acesse materiais temáticos, módulos 

de autoaprendizagem, proposições de ensino, parâmetros 

e referenciais, recursos em diversos formatos para 

fundamentação e enriquecimento da prática docente. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20329


Os Objetos de Aprendizagem podem ser compreendidos como “qualquer recurso digital que 

possa ser reutilizado para o suporte ao ensino” (WILEY, 2000, p. 3). Os estudos sobre OA são 

recentes, de forma que não há um consenso universalmente aceito sobre sua definição. Os OA 

podem ser criados em qualquer mídia ou formato, podendo ser simples como uma animação ou 

uma apresentação de slides ou complexos como uma simulação. Os Objetos de Aprendizagem 

utilizam-se de imagens, animações e applets, documentos VRML (realidade virtual), arquivos de 

texto ou hipertexto, dentre outros. Não há um limite de tamanho para um Objeto de 

Aprendizagem, porém existe o consenso de que ele deve ter um propósito educacional definido, 

um elemento que estimule a reflexão do estudante e que sua aplicação não se restrinja a um único 

contexto. (BETTIO; MARTINS, 2004). 
                                                                Fonte: http://rived.mec.gov.br/artigos/livro.pdf 
 

 

 
Etapa 3 
Banco Internacional de                      
Objetos Educacionais 

3. Vamos conhecer mais um repositório de objetos de aprendizagem: o Banco 

Internacional de Objetos Educacionais. Disponível no Portal do Professor no 

recurso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  

 

Leitura importante 

-  

 

 

“VISITE TAMBÉM” 

http://rived.mec.gov.br/artigos/livro.pdf


 O “Banco Internacional de Objetos Educacionais” é mais um repositório de 

conteúdos e recursos disponíveis para todos, professores, alunos, comunidade 

escolar e outros. 

 Ele apresenta conteúdos multimídias estruturados em planejamentos 

educacionais que podem ser utilizados pelo professor para suas aulas como um 

recurso a mais, como também podem ser utilizados pelos alunos como meio de 

pesquisa para estudo e compreensão dos conteúdos específicos de cada disciplina.  

 Os recursos disponíveis estão relacionados por categorias como: Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional, Educação 

Superior e Modalidades de Ensino. 

 A pesquisa pode ser realizada por critérios como: níveis de ensino e tipos de 

recursos, título de objetos, título de coleções, autor, assunto, tema, pela data de 

envio e pela busca avançada. Ainda apresenta o recurso Ajuda que auxilia o 

professor na compreensão do ambiente. 

 

 

 

 

Agora é hora de navegarmos pelo site do Banco Internacional de Objetos 

Educacionais (BIOE), para conhecermos seu conteúdo e fazermos uma análise 

sobre os recursos disponíveis no site pensando sua utilização em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navegar é preciso,  existe um mar de conhecimentos a explorar, coloque seu barquinho na 

água e vamos lá..... 

Tarefa: Após explorar o repositório BIOE, escreva aqui suas observações e 

considerações sobre o repositório para realizar a leitura de sua análise escrita aos colegas. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/community-list
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/community-list
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/browse?type=title
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/browse?type=set
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/browse?type=author
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/browse?type=subject
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/browse?type=subjectbycategory
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/browse?type=dateissued
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/browse?type=dateissued
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/browse?type=dateissued


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Etapa 4   
     Domínio Público 

 No Portal do Professor no recurso                                        podemos ter acesso ao site 

do “Domínio Público”.  

 A internet é uma interessante fonte de informações um excelente e rico espaço para 

pesquisas. Por meio dela, conseguimos informações de toda ordem, desde acesso a listas 

telefônicas até a possibilidade de visitas virtuais a museus, centros de pesquisa e outras 

instituições de cultura, passando por vídeos, músicas, programas para computadores; enfim, 

há uma infinidade de possibilidades. 

 Isso sem falarmos sobre as informações mais comuns, que são os livros, artigos e 

tantos outros textos escritos em milhares de línguas e com as mais diversas orientações 

conceituais e com objetivos também muito variados.  

 O site do Domínio Público possui um acervo de obras literárias oferecido pelo Ministério 

da Educação (MEC). Acessando o endereço: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp, temos acesso a uma 

enorme biblioteca virtual que coloca disponível, para quem tem acesso à internet, um vasto 

acervo de materiais cujos direitos autorais são de domínio público.  Nele você professor 

encontra grande parte da Literatura Brasileira e da Literatura Portuguesa, vídeos 

interessantes, arquivos de som, depoimentos de escritores ilustres arquivos de imagem; enfim 

um mundo de materiais diversos na forma e no conteúdo. 

 A internet nos possibilita formar leitores e nos tornar leitores. Podemos descobrir coisas 

incríveis, leituras extraordinárias tanto para nosso deleite e lazer pessoal como para usar com 

os alunos.                                 

.  "Uma biblioteca digital é onde o passado encontra o presente e cria o 

futuro." Dr. Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam. Presidente da Índia - 

09/set/2003 

 

 

  

 

 

 

“VISITE TAMBÉM” 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


 

 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                                     Tarefa:  

Que tal Professor, você visitar esta enorme biblioteca virtual que é dedicada àquele que se 

sente leitor ou quer sê-lo? Conheça esse lugar dedicado à busca de Literaturas diversas 

disponíveis para todos.  

  

  

 

O "Portal Domínio Público", lançado em novembro de 2004 (com um acervo inicial de 500 obras), 

propõe o compartilhamento de conhecimentos de forma equânime, colocando à disposição de todos 

os usuários da rede mundial de computadores - Internet - uma biblioteca virtual que deverá se 

constituir em referência para professores, alunos, pesquisadores e para a população em geral.  

Este portal constitui-se em um ambiente virtual que permite a coleta, a integração, a preservação e o 

compartilhamento de conhecimentos, sendo seu principal objetivo o de promover o amplo acesso às 

obras literárias, artísticas e científicas (na forma de textos, sons, imagens e vídeos), já em domínio 

público ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada, que constituem o patrimônio 

cultural brasileiro e universal.  

Desta forma, também pretende contribuir para o desenvolvimento da educação e da cultura, assim 

como, possa aprimorar a construção da consciência social, da cidadania e da democracia no Brasil.  

Adicionalmente, o "Portal Domínio Público", ao disponibilizar informações e conhecimentos de 

forma livre e gratuita, busca incentivar o aprendizado, a inovação e a cooperação entre os geradores 

de conteúdo e seus usuários, ao mesmo tempo em que também pretende induzir uma ampla discussão 

sobre as legislações relacionadas aos direitos autorais - de modo que a "preservação de certos direitos 

incentive outros usos" -, e haja uma adequação aos novos paradigmas de mudança tecnológica, da 

produção e do uso de conhecimentos. 

                                                                                                                FERNANDO HADDAD  

                                                                                                          Ministro de Estado da Educação  
                                                            

                                                                                       Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/Missao/Missao.jsp 

 

Leitura importante 

Fonte: http://rived.mec.gov.br/artigos/livro.pdf 

 

 

 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/Missao/Missao.jsp
http://rived.mec.gov.br/artigos/livro.pdf


 Unidade 3 

  OFICINA: CRIAÇÃO DE INFOGRÁFICO 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
 
 Caros professores, nesta Unidade 3 vocês terão a possibilidade de conhecer 

um pouco mais sobre o gênero textual infográfico. 

 O infográfico é um texto utilizado geralmente em jornais e revistas de 

divulgação científica e tecnologia.  Para a linguística, trata-se de mais um fenômeno 

da linguagem, mas para os leitores destes textos a leitura é de fácil compreensão e 

prazerosa pela estrutura estética que eles apresentam. Vistos pela ótica da 

linguística textual, são um desafio, na medida em que constituem uma novidade 

para a análise linguística. Para alguns são recursos midiáticos e não 

necessariamente um gênero textual; para outros, um gênero moldado pela 

preferência contemporânea pela visualidade. Por ser um tipo de texto multimodal, 

apresenta desafios para análise, porque não é coerente analisá-lo sem integrar suas 

modalidades. Analisaremos o infográfico como gênero textual autônomo e não um 

recurso do design gráfico.  

 Para tanto, propomos uma análise que engloba o contexto de utilização do 

infográfico, o discurso que ele realiza e a sua composição textual e imagética.  

 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

 Desenvolver a leitura não linear através de infográficos e analisar sua 

aplicabilidade na prática do ensino da Língua Portuguesa 

 
  
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Pesquisar o gênero infográfico e suas potencialidades; 

 Analisar a possibilidade de uso de infográficos como um recurso a mais nas 

aulas de Língua Portuguesa; 



 Perceber o conteúdo de um texto sem a necessidade da leitura linear, palavra 

por palavra; 

 Inferir sobre os propósitos do autor do infográfico ao escolher determinada 

forma textual para a sua expressão; 

 Compreender a função de um infográfico, cuja finalidade é associar imagem, 

texto e informação para explicar de forma eficiente algum aspecto ou tema 

importante; 

 Elaborar propostas de atividades com a utilização de infográficos; 

 Criar infográficos voltados para a leitura, oralidade e escrita. 

 

 

4. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

 Professor, para desenvolver este tipo de gênero, o infográfico, é preciso que 

você possua alguns conhecimentos mínimos de internet e das ferramentas que ela 

oferece para utilização, bem como entender o que é um infográfico, quais as suas 

funções, conhecer as ferramentas básicas que ele oferece e em quais suportes ele 

pode aparecer. É importante compreender a importância e a objetividade na 

elaboração e na estrutura de legendas, estudar algumas informações sobre como 

inserir e redigir uma legenda num infográfico.  

 

 

5. ATIVIDADES PROPOSTAS 

5.1  Professor, a proposta desta unidade é levar os alunos a conhecer, pesquisar 

e criar infográficos em que eles possam expor as imagens e legendas sobre os 

assuntos e conteúdos propostos.  

 Portanto, professor, note que nesta Unidade haverá uma sequência de tarefas 

que dará apenas o suporte para a criação de infográficos, que poderão ser utilizados 

no decorrer do ano letivo como recurso visual de informação com outros temas de 

pesquisa.  



 Para iniciar as aulas, é importante que se tenha claro o que é um infográfico.  

Esse recurso visual vem sendo utilizado com frequência em variados suportes de 

comunicação. Quando for trabalhar com os alunos, apresente alguns exemplos em 

transparências, em retroprojetor e/ou uma apresentação em power point e outros.  

 Em metodologias de pesquisa do gênero infográfico algumas análises são 

mencionadas como: numa Análise contextual: possuem contextos específicos na 

esfera jornalística e de divulgação científica, numa análise Discursiva (função 

comunicativa), os infográficos possuem a função específica de informar como foi, 

como é e como funciona algo, numa análise Textual-imagética (a materialidade do 

gênero textual) o infográfico integra formação visual e linguística e numa análise 

Experimental (como método de pesquisa) infográficos podem constituir gêneros 

textuais independentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   5.2. Professor agora acesse o  

 

 

 

  Tarefa 1 

                            

 

 

 

 

 

O gênero infográfico 

começou a ser utilizado 

inicialmente nos jornais 

impressos. Com o suporte  

digital, ganhou novas 

possibilidades, como o 

uso de outras mídias, 

como vídeo e áudio, e a 

interatividade. Define-se 

infográfico como sendo: 

uma contribuição 

informativa [...] realizada 

com ícones e elementos 

tipográficos, que permite 

ou facilita a compreensão 

das ações ou temas da 

atualidade ou alguns dos 

seus aspectos mais 

importantes e acompanha 

ou substitui o texto 

informativo.   

 

 (SANCHO apud 

CAIRO,2008, p. 21) 

[8] 

. 

 

Mas o que são infográficos? 

INFOGRÁFICOS: são quadros informativos que misturam textos, 

ilustrações, gráficos e fotografias para transmitir uma informação 
visualmente.  

Infografia ou infográficos são representações visuais de 
informação. Esses gráficos são usados onde a informação precisa 
ser explicada de forma mais dinâmica, como em mapas, jornalismo 
e manuais técnicos, educativos ou científicos. Pode utilizar a 
combinação de fotografia, desenho e texto. Um exemplo de 
infográfico do tipo mais simples poderia ser uma linha de tempo 
onde ao selecionar determinados períodos aparecem imagem e 
textos explicativos. 

 

 

 

 

 

 

 

    “Navegar é preciso.” Professor, vamos navegar agora pelo 

link : http://penta2.ufrgs.br/edu/ImagemEduc/index.html 

 

 

 

http://penta2.ufrgs.br/edu/ImagemEduc/index.html


Tarefa 2 

A- Observe a entrevista da revista VEJA 

Esporte 

Doping tecnológico 

Corredor amputado é barrado na Olimpíada 

porque suas próteses representam vantagem 

sobre outros competidores 

Reportagem de Roberta de Abreu Lima 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/230108/p_080.shtml 

 

B- Agora observe o infográfico abaixo que está relacionado à entrevista da revista VEJA 

 

 

Figura 8 - Pistorius numa prova de 400 metros em Roma, com 
atletas não amputados: segundo lugar 

Para Paiva (2006) há dois propósitos para o uso do infográfico, um de caráter jornalístico e outro de caráter didático 

(de divulgação científica e tecnológica) Um infográfico jornalístico pode estar vinculado a uma reportagem e ou 

notícia. Por outro lado, um infográfico com caráter didático pode apresentar-se sem o acompanhamento de outro texto.  

Isso explica a ideia de (Dionisio, 2006), de considerar que infográficos acompanham gêneros textuais.  No entanto um 

infográfico pode ser independente caso não esteja vinculado a outro texto, senão é o próprio texto que veicula um 

discurso. Nesse contexto de divulgação científica, com propósitos didáticos, portanto podemos considerar o 

infográfico um gênero textual.  Com o conceito de gênero como formas de tornar aceitáveis nossos atos 

ilocucionários  (justificada pelo legislador) é aceitável dizer que os infográficos são tentativas do autor de criar um texto 

capaz de informar melhor assuntos como o tratado na imagem abaixo.  

 

Figura 9  http://veja.abril.com.br/230108/popup_esporte01.html 

 

http://veja.abril.com.br/230108/p_080.shtml
http://veja.abril.com.br/230108/popup_esporte01.html


Figura 10 http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/links/links.php?categoria=12 

 

Infográfico disponível no 

Portal Dia a Dia 

Educação, na página de 

Disciplinas em Língua 

Portuguesa, infográficos.  

Se fizermos uma análise 

das modalidades 

linguística e visuais, 

podemos observar que o 

infográfico da figura 10, é 

um complemento do texto apresentado anteriormente, pois ele foi disponibilizado 

junto a reportagem para que o leitor possa ter uma compreensão melhor do assunto 

em estudo. 

Já na imagem do infográfico da figura 11, a integração entre o linguístico e o visual 

aconteceu de modo que seria possível entendê-lo sem a necessidade de um texto 

complementar. Pois o infográfico apresenta de forma interativa os períodos e as 

informações sobre os fatos históricos importantes relacionados ao universo da 

leitura. 

 

Tarefa 3 

Professor navegue no link: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/links/links.php?categoria=12, conheça 

alguns infográficos disponíveis no Portal Dia a Dia Educação. Pense no seu uso 

nas aulas de Língua Portuguesa como um objeto de aprendizagem voltado para as 

possibilidades de ensino da Língua. 

 Indicação de sites infográficos 

http://contentools.com.br/marketing-de-conteudo/8-ferramentas-para-facilitar-criacao-de-infograficos/ 

http://infoanimado.blogspot.com.br/ 

https://www.institutoclaro.org.br/banco_arquivos/infograficos_9/index.html 

 

 

 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/links/links.php?categoria=12
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/links/links.php?categoria=12
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/links/links.php?categoria=12
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/links/links.php?categoria=12
http://contentools.com.br/marketing-de-conteudo/8-ferramentas-para-facilitar-criacao-de-infograficos/
http://infoanimado.blogspot.com.br/
https://www.institutoclaro.org.br/banco_arquivos/infograficos_9/index.html


Tarefa 4                                Análise de infográficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe os dois 

infográficos “MENU 

INDIGESTO”  e 

“METAMORFOSE  

AMBULANTE”, os dois 

infográficos oferecem uma 

noção mais rápida e clara 

do conteúdo;  não são 

lidos de forma linear e 

ajudam o leitor a ter uma 

visão geral do que vai ler.  

Em uma de suas edições, 

a revista Mundo estranho 

apresentou uma seção 

denominada “Vida de 

Inseto”, na qual havia 

diversos infográficos. 

De acordo com o texto do 

infográfico “Menu 

Indigesto”, como as 

informações foram 

apresentadas? 

 

No infográfico “Metamorfose 

Ambulante”, a mosca passa pelas 

fases ovos _ pupa _ adulto. 

 Que elementos linguísticos 

auxiliam o leitor a perceber a 

sequência de fases. 



Roteiro para elaboração de 

um objeto de aprendizagem 

1. Título 

2. Autor (es) 

3. Aplicativo utilizado 

4. Disciplina 

5. Objetivos/expectativas 

de aprendizagem 

6. Conteúdo 

7. Recursos relacionados 

8. Encaminhamento 

metodológico 

9. Resultados da proposta 

(descrição com cópias 

das atividades 

elaboradas) 

10. Referências. 

 

Tarefa 5 

 

Produção e criação do objeto de 
aprendizagem - INFOGRÁFICO 

Agora é hora de criarmos um infográfico. 

1º passo – defina o tema para o seu infográfico e selecione 

as informações necessárias de forma resumida. Essas 

informações devem ser apresentadas de forma abreviada e 

direta. No infográfico, o que vale são os detalhes mais 

importantes do assunto. 

2º passo – navegue na página de Recursos Didáticos do 

Portal Dia a Dia Educação e selecione as imagens que 

irão fazer parte de seu infográfico. Não esqueça que todas 

as imagens deverão ser referenciadas. Podem ser 

utilizados figuras e desenhos, pois o infográfico transmite 

as informações visualmente, mostrando o assunto com 

forte apelo visual. 

3º passo – é hora de planejar a diagramação de seu 

infográfico, isto é, a forma como vão aparecer os textos e 

as ilustrações digitadas no papel. É importante fazer um esquema prévio para em 

seguida passar para etapa de edição utilizando o computador. 

4º passo – editar o infográfico utilizando o aplicativo de editor de 

textos, e depois de editado salvá-lo em formato PDF. O professor 

pode solicitar a equipe pedagógica que crie uma página no site da sua 

escola para disponibilizar os infográficos criados pelos professores e 

posteriormente os que forem criados pelos alunos com a orientação 

do professor.  

Indicação de site: História da Infografia 

http://www.academia.edu/7063451/4_Grupo-_Infografico_e_infografismo_Final 

 

Figura 11 - Disponível em: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tutoriais/tutorial_writer.pdf 

 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=515
http://www.academia.edu/7063451/4_Grupo-_Infografico_e_infografismo_Final
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tutoriais/tutorial_writer.pdf


 Unidade 4 

  OFICINA: GÊNERO ENTREVISTA PINGUE-PONGUE COMO 

OBJETO DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 
 Esta unidade pedagógica traz uma proposta de ensino de Língua Portuguesa 

para ensino fundamental a partir do uso do gênero textual entrevista. De acordo 

com Baltar (2004, p. 44), os gêneros refletem os avanços históricos e tecnologias de 

uma sociedade. Comprova-se essa influência do fato de que os gêneros têm origem 

no modo de vida da sociedade. Constantemente a linguagem, efetuando diálogos e 

trocas, torna concreto o objetivo do trabalho, o convívio e, consequentemente, a 

comunicação social, objetivo principal da língua. 

 

   

2. OBJETIVO GERAL 

 
Pesquisar e elaborar estratégias de uso do gênero “entrevista” como objeto 

de aprendizagem na prática pedagógica para o ensino da língua em suas 

modalidades oral e escrita. 

 
  
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conhecer o gênero entrevista pingue-pongue: constituição e funcionamento;  

 Reconhecer o gênero entrevista nos vários suportes textuais e analisar 

implicações de sentido decorrentes de sua superestrutura;  

 Identificar particularidades das entrevistas realizadas nas modalidades oral e 

escrita da língua;  

  Compreender que na entrevista é necessário propor encadeamento às 

perguntas;  

 Identificar a ideologia da posição do entrevistado e entrevistador.  

 Contato com o suporte Revista (impressa e digital);  

 Leitura de enunciados do gênero entrevista pingue-pongue em revistas 



A vida é dialógica por natureza. 

Viver significa participar de um 

diálogo: interrogar, escutar, 

responder, concordar etc. 

Neste diálogo o homem 

participa todo e com toda a sua 

vida: com os olhos, os lábios, as 

mãos, a alma, o espírito, com o 

corpo todo, com suas ações. 

Ele se põe todo na palavra, e 

esta palavra entra no tecido do 

dialógico da existência 

humana, no simpósio universal. 

(BAKHTIN, 1992) 

 Produção de texto: entrevista utilizando recursos de editor de texto  

 

4. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

 Professor, esta unidade o convida a estudar o gênero entrevista pingue-

pongue, e verá como se constitui a questão de autoria neste tipo de entrevista, além 

de suas características, especificidades e particularidades de produção à edição, 

bem como o canal em que o texto é vinculado.  

 

Pensemos nas questões abaixo: 

 

 Quando um (a) professor (a) afirma, por exemplo, que não pretende mais 

trabalhar com “redação”, mas que vai realizar uma proposta de “produção de 

texto”, quais as concepções de ensino-aprendizagem de língua escrita 

poderão estar por trás de tal posicionamento?   

 Quando os autores de Livros didáticos de Língua 

Portuguesa nos informam, no manual do professor, 

que vão construir um modelo didático com base em 

gêneros diversos (notícia, reportagem, entrevista, 

etc.), no entanto, desenvolvem um trabalho que 

prioriza a progressão curricular baseada na tipologia 

escolar clássica (narração, descrição, dissertação) 

que conflito presenciamos? 

 Diante da diversidade e heterogeneidade de textos, 

quais escolher como unidade de leitura e produção? 

 Como elaborar a prática de ensino e aprendizagem de produção de textos de 

modo a explorar a linguagem situada em contexto de uso e em práticas 

socioculturais? 

 

 

 



“A língua passa a integrar a vida através de gêneros (que a 

realizam), é igualmente através de gêneros que a vida entra 

na língua”.              Bakhtin (1979)2003, p.265 5. ATIVIDADES PROPOSTAS 

Tarefa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa 2 

PROFESSOR: Nessa etapa, faremos a leitura de uma entrevista pingue-pongue. 

Você poderá selecionar entrevistas 

que abordem temas de 

interesse para os jovens. 

Sugestão 1: uma entrevista com o 

criador do Twitter (uma ferramenta 

de comunicação muito usada pelos 

jovens). Essa entrevista pode ser 

encontrada por meio do link:  

http://veja.abril.com.br/211009/mundo-

140-caracteres-p-19.shtml, publicada 

na Revista Veja de (22 de outubro 

de 2009). 

Professor : Podemos dar início a aula perguntando aos alunos: 

• Vocês já assistiram a alguma entrevista na televisão? Quem era o entrevistado? E o 

entrevistador? 

• Quais são os programas na televisão de entrevistas atualmente? 

• Vocês já leram alguma entrevista? Onde? 

• Quem era o entrevistado? E o entrevistador? 

• Quais são os jornais e/ou revistas que publicam entrevistas atualmente? 

• Será que há diferenças entre uma entrevista falada e uma entrevista escrita? E 

semelhanças? Vamos descobrir?  

Com essas perguntas, esperamos que os alunos despertem a curiosidade sobre o 

tema que será abordado: o gênero entrevista nas duas modalidades da língua: 

escrita e falada. 

 

Figura 12- http://veja.abril.com.br/211009/mundo-140-caracteres-p-
19.shtml 

 

http://veja.abril.com.br/211009/mundo-140-caracteres-p-19.shtml
http://veja.abril.com.br/211009/mundo-140-caracteres-p-19.shtml
http://veja.abril.com.br/211009/mundo-140-caracteres-p-19.shtml
http://veja.abril.com.br/211009/mundo-140-caracteres-p-19.shtml


“O protagonista 

das novas 

habilidades do 

século XXI não é 

propriamente o 

avanço 

tecnológico, por 

mais que isto seja 

decisivo”. É o 

professor. A 

melhor tecnologia 

na escola ainda é 

o professor.     

Pedro Demo 

Sugestão 2.  Agora vamos ler a entrevista: “Os desafios da linguagem do século 

XXI para a aprendizagem na escola.” - Pedro Demo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tarefa 3 

   

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

Vamos pesquisar? 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tarefa consiste em pesquisar no Portal dia a dia Educação no link da TV Paulo Freire algumas 

entrevistas gravadas e disponíveis na programação. O link abaixo apresenta uma entrevista realizada 

com o Doutor em Ciências da Comunicação “José Manuel Moran”. Programa Nós da Educação - 

Internet na Educação - Parte 1 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13772 

 

 

 Nesta entrevista o autor defende que a escola precisa acompanhar os 

avanços tecnológicos, uma vez fora da escola a criança está em contato direto com 

diversas tecnologias, que fazem parte de sua vida. Seja em casa seja em uma lan 

house. Desde pequenos já têm contato com celular, computadores, acessa a internet 

e jogos que permitem a troca de informações e interações com o mundo.  

 E envolto neste contexto a criança passa a gostar menos da escola, pois ela 

não oferece um ambiente que prepare os jovens para os desafios do século XXI. O 

mercado de trabalho atual exige profissional que saiba fazer uso dessas tecnologias. 

 Portanto a Escola precisa estar preocupada em preparar esse profissional, 

portanto precisa primeiro capacitar seus professores para utilizarem essas 

tecnologias nas suas atividades docentes e é necessário um aprendizado contínuo, 

formação e valorização do professor.  

Entrevista disponível em: http://linguagemtecdigital.blogspot.com.br/2011/04/os-

desafios-da-linguagem-no-seculo-xxi.html 

Leituras complementares – Entrevistas com “Pedro Demo” 

“Os desafios da Linguagem do Século XXI  _  http://www.oei.es/pdf2/habilidades-seculo-xxi.pdf  

Por que "Educar pela pesquisa"? http://www.jornalolince.com.br/2007/nov/entrevista/pedro.php 

 

 

 

 

O Lince – O senhor coloca a pesquisa como princípio didático. Que condições precisam estar 

presentes na escola para que a pesquisa se transforme em orientadora do trabalho docente e 

discente? 

 

  Pedro Demo – A primeira condição é um professor bem formado, pesquisador, autor, sustentado 

sempre por processos de formação permanente de boa qualidade. 

Em entrevista disponível em: http://www.jornalolince.com.br/2007/nov/entrevista/pedro.php 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13772
http://linguagemtecdigital.blogspot.com.br/2011/04/os-desafios-da-linguagem-no-seculo-xxi.html
http://linguagemtecdigital.blogspot.com.br/2011/04/os-desafios-da-linguagem-no-seculo-xxi.html
http://www.oei.es/pdf2/habilidades-seculo-xxi.pdf
http://www.jornalolince.com.br/2007/nov/entrevista/pedro.php
http://www.jornalolince.com.br/2007/nov/entrevista/pedro.php


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR: ao trabalhar o gênero entrevista com seus alunos, solicite a eles que 

compartilhem suas observações sobre a entrevista assistida, principalmente sobre a 

linguagem utilizada tanto pelo entrevistador como pelo entrevistado: se eles utilizam 

uma linguagem formal, informal, gírias, etc. 

Assim, os alunos refletirão sobre as semelhanças e as diferenças entre a entrevista 

oral e a escrita. Pergunte para os alunos o que eles observaram de comum e 

diferente entre as duas modalidades – oral e escrita – do gênero entrevista. Vá 

anotando no quadro essas observações, de modo que o aluno possa ter uma 

sistematização no caderno. Se os alunos não responderem, vá “puxando” as 

respostas, por meio de perguntas do tipo: 

 Como se inicia uma entrevista oral? 

  E uma escrita? 

 Que tipo de pergunta se faz numa entrevista? 

 Quem pode ser entrevistado? 

 

A entrevista foi realizada no ano de 2008, faz parte 
do episódio do programa Nós da Educação traz o 
professor José Manuel Moran, doutor em Ciências 
da Comunicação pela USP e professor de Novas 
Tecnologias da USP, para falar sobre o uso da 
internet na educação, em temas: a aplicação das 
diferentes mídias na educação e a aprendizagem 
colaborativa. Aborda a aplicação das diferentes 
mídias na educação, o uso da internet na educação 
presencial e a distância e a aprendizagem 
colaborativa em um novo modelo educacional. 

Palavras-chave: Aprendizagem colaborativa. 
Educação presencial. Educação a distância. Mídias 

na educação. Internet na educação.  
 

Formato do Programa: Formação Continuada  

 Programa Nós da Educação - José Manuel Moran 

 

Duração: 19min35s 

TV Paulo Freire 

 



Segue abaixo um modelo de como essa sistematização pode ser feita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa 5 
Alguns passos para  produção da entrevista: 

Atividade em duplas: 

1. Escolha do entrevistado; 

2. Contato inicial com o entrevistado; 

3. Elaboração das perguntas (roteiro) para a entrevista face a face; 

4. Realização da entrevista face a face;  

5. Reenunciação/retextualização da entrevista face a face (modalidade oral) 

para a entrevista pingue-pongue (modalidade escrita)  

6. Edição do texto  

7. Envio do texto para o entrevistado por e-mail para sugestão de modificações; 

8. Edição final da entrevista  

9. Publicação no site da instituição (página do curso); 

Para realizar sua entrevista utilize os 

recursos disponíveis como: celular, 

câmera fotográfica, computador com 

webcam, tablet, outros. 

 

Algumas semelhanças: 

Tanto na modalidade escrita como na falada, os papéis 

sociais dos interlocutores são bem definidos: geral mente 

uma pessoa pergunta e outra responde indagações sobre 

sua vida ou seu trabalho.  

Nessas duas modalidades, os entrevistados podem ser 

pessoas já famosas ou que estão desenvolvendo algum 

trabalho interessante para a sociedade: uma pesquisa 

sobre um remédio ou alguma doença, alguém que tenha 

lançado um livro, um produto, entre outros. 

Nas duas modalidades, há uma apresentação do 

entrevistado: na escrita, o primeiro parágrafo é destinado 

a esse papel e na falada, antes de começar a fazer as 

perguntas, o entrevistador fala um pouco sobre a vida e/ou 

trabalho do entrevistado. 

  

 

Algumas diferenças: 

Na modalidade falada, observamos 

o respeito aos turnos de fala, uma 

vez que é raro o entrevistador falar 

junto com o entrevistado, pois ao 

fazer a pergunta, ele espera a 

resposta.  

Na modalidade falada, além das 

perguntas e respostas, temos acesso 

a outros tipos de informações como: 

gestos, entonação da voz, olhares, 

rubor da pele, entre outros.  

 

Leitura complementar artigo sobre retextualização: 

http://revistas.pucsp.br/index.php/esp/article/viewFile/13174/14307 

 

http://revistas.pucsp.br/index.php/esp/article/viewFile/13174/14307


Sugestão de leitura 
 

10. Avaliação do processo de produção da entrevista pingue-pongue 

(instrumento de pesquisa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão da realização da entrevista: Para finalizar 

este trabalho, depois de realizada a entrevista as duplas 

devem utilizar o editor de textos para adição das perguntas 

e respostas. 

Nesse momento o entrevistador assume um novo papel, o 

de editor e revisor da entrevista. Podemos chamá-lo de 

coautor, uma vez que irá definir as perguntas e respostas que 

farão parte da edição do material. 

 

 

 

Leituras importantes 

 

Figura 14 arquivo pessoal 

Observe as seguintes recomendações quando fizer e redigir uma entrevista:  

a) Marque-a com antecedência; 

b) Informe o entrevistado sobre o tema e a duração do encontro; 

c) Anote e, de preferência, também grave a entrevista, para poder reproduzir com absoluta 

fidelidade declarações curiosas. 

d) Se vista de modo a não destoar do ambiente em que será feita a entrevista, para não inibir ou 

agredir o entrevistado; 

e) Faça perguntas breves e diretas, que não contenham resposta implícita; 

f) Identifique contradições, mencione pontos de vista opostos e levante objeções sem agredir o 

entrevistado; 

g) Não deixe de abordar temas considerados "sensíveis" pelo entrevistado. Faça perguntas diretas 

e ousadas. Insista quantas vezes achar necessário se o entrevistado se recusar a responder a 

alguma pergunta; 

Figura 13 arquivo pessoal 



Unidade 5  

  OFICINA: CRIAÇÃO DO GÊNERO CRUZADINHA COMO OBJETO 

DE APRENDIZAGEM 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
  
 A preocupação com o estudo dos gêneros é tarefa contínua, muitos 

estudiosos continuam estudando os gêneros, pois sempre descobrem mudanças 

resultantes das transformações sociais que estão diretamente ligadas ao avanço 

tecnológico que dão origem a novos gêneros e mudam os antigos. 

 Marcuschi (2002), afirma que “os gêneros não são instrumentos estanques e 

enrijecedores da ação criativa e se caracterizam como eventos maleáveis, dinâmicos 

e práticos”, pois os gêneros sempre estarão em foco, uma vez que são instrumentos 

que se renovam a cada dia e surgem das necessidades sócio-culturais. 

 O interesse em trabalhar nesta unidade o gênero cruzadinha como 

retextualização surgiu a partir de observações realizadas na escola, em que se 

verificou que os professores durante a criação de suas atividades demonstraram que 

não sabem produzir determinados gêneros textuais explorados nos livros didáticos, 

demonstrando desconhecer sua elaboração, importância e funcionalidade. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

 Pesquisar e elaborar estratégias de uso do gênero cruzadinhas como OA na 

prática pedagógica 

 
  
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Redigir textos simples como definições e dicas; 

 Reconhecer diferentes funções da escrita; 

 Reconhecer diferentes gêneros como cruzadinhas e outros; 

 Montar uma cruzadinha com referências em outros gêneros; 

 Trabalhar colaborativamente em dupla e em grupo; 



Para MARCUSCHI (2003), “é 

importante perceber que para 

haver retextualização é 

necessário a utilização de 

outra modalidade ou outro 

gênero, porém esta atividade 

de transformação textual 

requer compreensão, isto é, 

alguém precisa entender o 

que foi dito ou o que se quis 

dizer, consistindo em uma 

atividade cognitiva. A ideia de 

que retextualizar era apenas 

passar um texto supostamente 

caótico(que é o texto falado) 

para a escrita ( que é texto 

considerado formal) está 

errada, visto que o processo 

vai muito além”. 

                  

 Utilizar a ferramenta planilha eletrônica (excel e/ou impress) para a criação de 

cruzadinhas. 

 
 
4. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

 Professores, nesta unidade trabalharão o “gênero cruzadinha”, como objeto 

de aprendizagem para o ensino da língua, através da retextualização, pois usaremos 

de outros gêneros para a criação de conceitos e definições que serão utilizados para 

criação das cruzadinhas. O trabalho será realizado em duplas, sendo que os 

professores deverão elaborar as questões para montagem do objeto cruzadinha. 

Cada dupla após concluir a elaboração de suas questões deverá usar a ferramenta 

planilha eletrônica para edição e montagem do objeto cruzadinha. 

 

 

5. ATIVIDADE PROPOSTA 

 

Tarefa 1  

Professor  

Para esta atividade será proposto que montem uma 

cruzadinha para os colegas de outra equipe. É preciso que 

tenham clareza do destinatário, pois isto contribui 

bastante para o engajamento na tarefa. Assim, o que se 

propõe aqui é que produzam uma cruzadinha com o tema 

proposto. 

 As palavras cruzadas são uma excelente estratégia para o 

aluno desenvolver o gosto pela leitura e escrita no momento 

inicial da aprendizagem. Para realizar uma cruzadinha com 

sucesso, o aluno precisa utilizar o seu conhecimento de 

mundo, interpretar símbolos e sinais gráficos, alem de 



utilizar seus conhecimentos sobre o sistema de escrita que, no caso da língua 

portuguesa é alfabético e ortográfico.  

Professor, você pode ter este recurso disponível em sala. A cruzadinha pode ser um 

aliado tanto nas estratégias de ensino da língua, quanto um aliado na organização 

no trabalho em sala de aula. Os alunos que terminam suas atividades rapidamente, 

podem se envolver com esta atividade, evitando que fiquem ociosos e atrapalhem os 

colegas que ainda não concluíram a atividade proposta. A realização dessa proposta 

exige um papel ativo na busca das informações, utilizando o recurso da informática e 

da internet.  Assim, uma vez proposta a elaboração da cruzadinha, deve-se deparar 

com a necessidade de informações para montar uma.  

Etapa 1 

 

 

 

Etapa 2 

2. Vamos elaborar esta atividade com base nos textos disponíveis nos links indicados 

abaixo:  

 História da escrita em vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=r7yeiRtc1fA 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Você poderá problematizar: 

 O que é preciso para construir uma cruzadinha sobre determinado tema?  

 Quais informações usar?  

 Como ficamos sabendo que palavras precisamos escrever?  

 Como damos uma dica sem dar a resposta? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r7yeiRtc1fA


 História da escrita em hipertexto disponível em: 

http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/material/impresso/imp_basico/e1_

assuntos_a1.html 

 

 
 
 
Etapa 3 

3. Com base no vídeo “História da escrita: do papiro ao computador” e do 

contato com o texto “Do impresso a Hipermídia”, formar duplas para elaboração 

das questões e montagem da cruzadinha. Cada dupla deverá montar as perguntas e 

respostas para completar a cruzadinha. Para esta tarefa é preciso compreensão do 

texto e do vídeo, análise das questões elaboradas e das respostas propostas. A 

atividade elaborada deve ser realizada em rascunho. 

 

 

Sugestão de pesquisa - Navegar em: Aula disponível no Portal do Professor: História da Escrita 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=11757 

http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/material/impresso/imp_basico/e1_assuntos_a1.html
http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/material/impresso/imp_basico/e1_assuntos_a1.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=11757


Etapa 4 

4. Edição da cruzadinha utilizando a ferramenta planilha eletrônica:  

 Para essa tarefa de criação de cruzadinhas usaremos a planilha eletrônica, 

pois nos permite utilizar suas linhas e colunas para organizar de forma clara e 

organizada as informações necessárias para elaboração da tarefa. 

 A planilha eletrônica é uma ferramenta que permite inúmeras possibilidades 

de uso pedagógico, desde a inserção de dados, tabelas, gráficos até a criação de 

atividades interativas e de colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Para a criação de cruzadinhas na planilha o professor será instrumentalizado 

a desenvolver habilidades básicas de edição de planilhas e poderá perceber o 

potencial de uso desta ferramenta no tratamento da informação. Também partimos 

da análise da inserção pedagógica desse aplicativo.  

Figura 15- foto arquivo pessoal (referenciada) 



 Vamos iniciar esse reconhecimento do papel pedagógico das planilhas 

eletrônicas destacando a importância estratégica do trabalho de tratamento da 

informação. A coleta de dados, a organização, a análise e a síntese de dados, bem 

como sua comunicação utilizando tabelas, gráficos e outras representações. O uso 

das planilhas pode viabilizar atividades envolvendo um maior número de dados e 

informações. O potencial de uso da ferramenta planilha eletrônica nas atividades 

escolares com os alunos somente se concretizará com o auxílio do professor. 

 Professor e aluno podem descobrir muitas maneiras criativas de usar essa 

ferramenta em favor da aprendizagem, uma vez que não é somente a matemática 

que faz uso de gêneros como gráficos, tabelas, estatísticas e outros, uma vez que 

todos esses textos imagéticos ou não são gêneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Vygotsky(1999), “A relação do homem com o mundo não é uma relação 

direta, mas uma relação mediada por instrumentos e signos”. 

 

 

Etapa 5 

5. Finalizando atividades 

Após elaboração da atividade cruzadinha, 

cada dupla deverá trocar as produções 

para análise da elaboração do conteúdo 

proposto, bem como resolver a atividade 

realizada pela outra dupla. 

Todas as atividades realizadas nas oficinas 

deverão ser disponibilizadas no site de sua 

escola em espaço criado para disciplina de 

Língua Portuguesa. 

Figura 16 - arquivo pessoal (referenciada) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

  

 Ainda segundo Bazerman (2001), “um gênero segue outro gênero, dentro de 

um fluxo comunicativo típico de um grupo de pessoas”. Numa sala de aula alunos e 

professores devem produzir conjuntos de gêneros diversos, mas inter-relacionados. 

 Isto significa que um gênero é condicionado por outro e não se dá solto na 

realidade sócio-histórica, a própria vida social e a atuação são encadeadas por uma 

série de textos que funcionam seus enquadres.    

 

 

                      “Assim, dominar gêneros é agir politicamente”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto disponível em: http://www.rle.ucpel.tche.br/index.php/rle/article/view/86 

Figura 17 - Biblioteca pessoal 

 

 

“Gêneros são fatos sociais emergentes na 

atividade de compreensão intersubjetiva 

em situações típicas em que se devem 

coordenar atividades e compartilhar 

significados, tendo em vista propósitos 

práticos. Se a escola trabalhasse as 

habilidades de escrita para produzir 

conjuntos de gêneros relacionados, estaria 

exercitando o aluno para competências 

não só textuais, mas também 

profissionais”.              BAZERMAN (2000) 

Então, por que trabalhar com Gêneros? 
 

http://www.rle.ucpel.tche.br/index.php/rle/article/view/86
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