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Sobre o que falaremos?

● Ciências Naturais
● Reescrevendo sob um novo olhar 



CIÊNCIAS NATURAIS



Conhecer as Ciências Naturais por meio de uma 
postura de pesquisador

OBJETIVO

O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS NA SANTI...



Percurso de trabalho

Responder uma questão orientadora - 
levantamento de hipóteses e conhecimentos 
prévios

Planejar e realizar atividades de observações e 
experimentos

Analisar os dados a partir de leitura de textos 
informativos, tabelas, gráficos, etc.

Representações com desenhos, elaboração de 
textos informativos



Qual é o caminho da corrente elétrica?

Ter uma boa pergunta para ser 
respondida

Como funciona um interruptor elétrico?

Somos iguais ou diferentes? 

Como seu corpo se defende das doenças?

O que está acontecendo com o seu corpo?



Registros



Registros

-





Trabalhar em grupo 

-

Dinâmica interativa e cooperativa durante as aulas 

Existe uma correlação positiva entre os objetivos dos alunos: um atinge o 
seu objetivo se, e somente se, os outros alcançarem o deles. 

As funções deste trabalho em grupo:
- Regulação das aprendizagens (organização, investigação, realização das 
tarefas e avaliação);

- Contribuições mútuas

Consequência: Os alunos cooperam uns com os outros, a fim de atingir seus 
objetivos



Conclusão das 
aprendizagens. 

Apropriar-se dos 
conceitos 

Retomada da 
questão inicial. 



Aprender sobre os conteúdos estudados;

Leitura em Ciências Naturais

Retomar algo que já aprendeu;

Compreender textos difíceis;
  
Fazer uso de diferentes estratégias de 
leitura;

Estabelecer relações entre os textos lidos. 



Conhecer as Ciências Naturais por meio de uma 
postura de pesquisador

OBJETIVO

O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS NA SANTI...



Qual é o caminho da corrente elétrica?

Ter uma boa pergunta para ser 
respondida

Como funciona um interruptor elétrico?

Somos iguais ou diferentes? 

Por que o coração faz tum-tum?

O que está acontecendo com o seu corpo?



Levantamento, análise e 
representação

Planejar e realizar atividades de observações, 
experimentos, leituras, etc.

Utilizar ferramentas para análise, como 
leitura de textos informativos, tabelas, 
gráficos

Elaborar explicações e modelos

Selecionar e construir argumentos 

Representações com desenhos, elaboração de 
textos  



Planejar 



Selecionar e preparar 
materiais

-



Trabalhar em grupo 

-

Dinâmica interativa e cooperativa durante as aulas 

Existe uma correlação positiva entre os objetivos dos alunos: um atinge o 
seu objetivo se, e somente se, os outros alcançarem o deles. 

As funções deste trabalho em grupo:
- Regulação das aprendizagens (organização, investigação, realização das 
tarefas e avaliação);

- Contribuições mútuas

Consequência: Os alunos cooperam uns com os outros, a fim de atingir seus 
objetivos



Conclusão das 
aprendizagens. 

Apropriar-se dos 
conceitos 

Retomada da 
questão inicial. 



Aprender sobre os conteúdos estudados;

Leitura em Ciências Naturais

Retomar algo que já aprendeu;

Compreender textos difíceis;
  
Fazer uso de diferentes estratégias de 
leitura;

Estabelecer relações entre os textos lidos. 





Apresentação das lanternas 

https://docs.google.com/file/d/1VGuY0joxdCjpxH359e6lLCGjgamENS48/preview


REESCREVENDO SOB 
UM NOVO OLHAR 



Leituras: 
Iniciando um percurso  



Retomar e planejar os episódios 
fundamentais do conto 

Diferenciar os narradores: onisciente 
e personagem  

Caracterizar os personagens principais

Análises iniciais



Focalização

Comunidade 

Desafios da construção literária

Modalização



Modalização 
Características reais da personagem:
“Bem, estou no hospital tirando as benditas pedras da minha gulosa 
barriga. Na minha vida fracassei todas as vezes: nos sete cabritos, nos três 
porquinhos, mas o maior fracasso foi com a Chapeuzinho Vermelho. Tudo 
aconteceu assim...”

Justificar suas ações: 
“É claro que eu devorei aquela garotinha, vocês deverão entender os meus 
reais motivos! Eu estava faminto e não tinha comida por perto”

Surpreender o leitor, recorrendo ao humor e à intertextualidade:
“Depois de passar pelos três porquinhos e outras histórias como aquele 
lobo mau, aqui estou eu novamente e irei lhes contar…”



Modalização 
Narrador que se ficcionaliza - Se exibe! Faz referência a seus destinatários:

“Daqui das profundezas do inferno, lhes fala o lobo”

Comentar com o leitor as impressões sobre os fatos. 

“Como você pode perceber”

Refletir sobre o que irá acontecer, seus planos, suas sensações e intenções: 

“Foi aí que me veio mais uma ideia: ”E se eu  dissesse para ela ir catar 

algumas flores? Assim poderia chegar antes na casa  de dona Mirtes e 

comê-la  de entrada....” 



Revisão 

Coletiva 

https://docs.google.com/docum
ent/d/1OrTjJPxH6S4-vdV9fukji3V
yU-9TrvCeF-OR2x4NdVY/edit

Duplas 

Individual 

https://docs.google.com/document/d/1OrTjJPxH6S4-vdV9fukji3VyU-9TrvCeF-OR2x4NdVY/edit
https://docs.google.com/document/d/1OrTjJPxH6S4-vdV9fukji3VyU-9TrvCeF-OR2x4NdVY/edit
https://docs.google.com/document/d/1OrTjJPxH6S4-vdV9fukji3VyU-9TrvCeF-OR2x4NdVY/edit


Trechos dos contos 

[...] Eu a seguia pela parte mais fechada do bosque vendo como a menina mais doce e carinhosa levava para a 

sua avó os bolos e doces mais deliciosos. Eu nesses momentos ficava babando, claro planejando um plano 

anotei cada detalhe, comecei reparando para onde ela ia. Percebi que ia para a casa da velha do bosque, 

assim a chamamos nós animais, mas ela a chamava de vovó, eu a olhava tão fixo que não aguentava [...]

[...] Encontrei com uma menina muito ingênua que estava colhendo flores. Eu lhe perguntei aonde ela ia com 

aquela cesta e ela me respondeu que sua mãe a mandara à casa da sua avó. Então eu lhe propus uma corrida. 

Enganando-a lhe disse que fosse pelo caminho mais curto, mas na realidade esse caminho era o mais longo 

[...]

[...] Eu ia caminhando muito contente pelo bosque quando de repente ouvi uma vozinha que cantava e me deu 

fome

- Carne fresca - pensei.

Era uma menina, comecei a segui-la e percebi que levava uma cesta na qual consegui sentir o cheiro de 

comida. Pensei que teria almoço e sobremesa [...] 



Trechos dos contos 

[...] Eu ia pelo bosque cantando e pulando muito feliz. Me encontrei com muitos animais especialmente com 

um lobo muito bom e amigo que me perguntou:

- Aonde vais, linda menina?

- Para a casa da minha vovozinha que fica do outro lado do bosque. - respondi.

Então o bom lobo me disse:

- Que lindas flores! Por que não juntas algumas para a tua vovozinha?

Me deu uma grande ideia! Comecei a juntar [...]

[...] O maldito lobo abriu a boca e me comeu. Depois minha avó me contou o que aconteceu porque eu não 

conseguia lembrar nada. Ela me disse que o lobo quis enganá-la da mesma maneira e ela saiu e foi procurar 

um caçador amigo. Quando chegaram perceberam que ele tinha me comido, o caçador pegou um machado e 

abriu a barriga do lobo. Minha avó me tirou da barriga do lobo e me disse que eu estava desmaiada, até que 

me fez reagir [...]



- Roda de conversa para 

sensibilizar os alunos sobre 

as ilustrações dos livros e de 

alunos dos outros anos.

- Pensar na ilustração como 

mais uma possibilidade de 

histórias onde as imagens 

comunicam.

Despertando olhares 

Ilustrações 
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