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Kahoot 

https://create.kahoot.it/share/conhecendo-os-c
olegas/ec4b0e5c-f4b0-4e95-a494-c5b940ae34db

https://create.kahoot.it/share/conhecendo-os-colegas/ec4b0e5c-f4b0-4e95-a494-c5b940ae34db
https://create.kahoot.it/share/conhecendo-os-colegas/ec4b0e5c-f4b0-4e95-a494-c5b940ae34db


anos.

Narrativas biográficas: 
memórias e histórias 

(bairros e vilas)



Objetivos de Língua 
Portuguesa

➢ Analisar textos biográficos e compreender 

as características do gênero. 

➢ Produzir narrativas biográficas a partir 

das respostas de entrevistas realizadas 

com pessoas próximas considerando as 

características do gênero. 



Objetivos de Ciências 
Sociais

➢ Perceber que a História se dá de maneira 

processual tendo em vista as relações entre 

agentes históricos em um dado contexto; 

➢ Perceber que a História pode ser contada a partir 

de relatos pessoais (memória);

➢ Identificar as biografias lidas como um 

documento histórico (entre outros documentos 

também analisados e investigados: vídeos e 

fotos). 



Etapas de produção de texto

● Repertoriar / Contextualizar

● Levantamento de boas perguntas

● Escrita de biografia coletiva

● Lição de casa de férias - entrevista

● Análise de trechos bem escritos

● Produção de biografia individual

● Revisão



75

Biografia coletiva



Biografia coletiva



75

Leitura 

compartilhada do 

livro “Nas ruas do 

Brás” de Drauzio 

Varella. Durante 

essa leitura as 

crianças foram 

apresentadas às 

“Vilas Operárias”.



75

Análise de 
trechos bem 
escritos



75

Análise de 
trechos bem 
escritos



Produção do texto (escuta e 

transcrição do áudio)



Revisão



Vídeos de pesquisa

Brás: sotaques e desmemórias
https://www.youtube.com/watch?v=BgGdh8P8PnA

Entrevista com a avó da Renata
https://drive.google.com/open?id=1M6gjhs_GClhGP
hp-4D0FH6MuyGZJMPdv

https://www.youtube.com/watch?v=BgGdh8P8PnA
https://drive.google.com/open?id=1M6gjhs_GClhGPhp-4D0FH6MuyGZJMPdv
https://drive.google.com/open?id=1M6gjhs_GClhGPhp-4D0FH6MuyGZJMPdv


Análise do livro e 
dos vídeos



https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1RG1ulfNDR5uVU2
5P9EcsTwOnYObV6iBo&ll=-23.539402558735922%2C-46.61870
454999996&z=14

Google Maps - Nas Ruas do 
Brás

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1RG1ulfNDR5uVU25P9EcsTwOnYObV6iBo&ll=-23.539402558735922%2C-46.61870454999996&z=14
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1RG1ulfNDR5uVU25P9EcsTwOnYObV6iBo&ll=-23.539402558735922%2C-46.61870454999996&z=14
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1RG1ulfNDR5uVU25P9EcsTwOnYObV6iBo&ll=-23.539402558735922%2C-46.61870454999996&z=14


A descoberta
de si
Incentivando em 
cada aluno 
a pesquisa 
individual 
e coletiva, a gente 
estimula 
a autonomia e a 
convivência nas 
crianças. 

Essas 
características são 
fundamentais para 
toda 
a vida escolar e 
norteiam nossa 
abordagem 
pedagógica no 
Ensino 
Fundamental.

A partir da pergunta “Será que ainda existem 

vilas operárias?”, nossos alunos tiveram a 

oportunidade de conhecer a Vila Maria Zélia e 

descobrir a resposta para tal questão. 



Registro

Pesquisa: 
análise de 
fotos antigas 



Visita a vila 
Maria Zélia

Trabalho de 
estudo de 
campo





anos.

Impor 
onceitos 

e lições 
prontas









Registro após a saída



Autonomia e Postura de 

estudante



● Resolução de conflitos; 
● Expressão dos sentimentos de 

maneira respeitosa;
● Relações interpessoais;
● Procedimentos e comprometimento;
● Retorno e apropriação do novo 

formato de aula.



anos.

Google sala de aula
Exemplos: App Kahoot
Padlet, meet, hangouts.

TECNOLOGIA

E-mails e senhas 
individuais

SEGURANÇA 
DIGITAL



https://classroom.google.com/w/MTA
5MjcxMTg3MzMw/t/all

https://classroom.google.com/w/MTA5MjcxMTg3MzMw/t/all
https://classroom.google.com/w/MTA5MjcxMTg3MzMw/t/all


anos.

Mentimeter

Será enviada por 
e-mail.

Avaliação da 
reunião

Acesse:

https://www.menti.com/

https://www.mentimeter.com/s/6755fade0167e9577f
fa39c145438063/b2d2592af099

https://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/s/6755fade0167e9577ffa39c145438063/b2d2592af099
https://www.mentimeter.com/s/6755fade0167e9577ffa39c145438063/b2d2592af099


www.escolasanti.com.br
instagram: @escolasanti
facebook: /escolasanti

R. Abílio Soares, 425 – Paraíso
04005-001 – São Paulo, SP

Muito Obrigada :)

https://www.instagram.com/escolasanti/
https://www.facebook.com/escolasanti/

