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É muito utilizada com grande quantidade de participantes, pois ela exige que o maior 

grupo seja dividido em dois subgrupos. Um subgrupo (GV) interno formará um círculo a 

um subgrupo (GO) externo, formará um semicírculo que ficará ao redor das paredes da sala.  

O grupo de verbalização (GV) debate o tema e o grupo de observação (GO) observa 

sem fazer nenhum comentário. Quando o grupo GV esgotar a discussão ele troca de posição 

tornando-se GO que era GO se desloca para GV.  

O grupo de verbalização (GV) deverá eleger um coordenador para conduzir a 

discussão do assunto, um secretário ou redator para anotar as conclusões do grupo e um 

relator para que no terceiro momento possa ler para todos as conclusões que chegaram. Num 

terceiro momento os dois subgrupos apresentam as suas conclusões e o professor solicita 

aos grupos um avaliação do seu desempenho. 

Os principais objetivos dessa técnica são: desenvolver a capacidade de ouvir o outro; 

o desenvolver a capacidade de manifestar-se na vida; contribuir para a ampliação do 

conhecimento do outro; participar direta ou indiretamente de uma discussão; exercitar a 

elaboração de síntese. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-tecnica-do-gv-go/50211
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Exemplos de uso: 1- A professora irá trabalhar na disciplina de História o tema: a Guerra 

do Contestado e para isso usando a técnica GVGO, vai formar dois grandes grupos para 

discutir os pontos positivos e negativos do desfecho da guerra. 

2- O professor vai realizar com os alunos na disciplina de Português a leitura de um clássico 

da literatura brasileira, do autor Machado de Assis (ex: "Memórias póstumas de Brás Cubas") 

e irá separar a turma em dois grandes grupos, utilizando a técnica GVGO, para interpretarem 

a visão do autor sobre o Brasil daquela época e para fazer posteriormente a comparação com 

a atualidade. 

3- A professora da disciplina de História trabalhará anterior ao dia que vai será aplicado a 

técnica do GVGO, solicitará aos alunos que pesquisem e entrevistem pais, professores e 

demais familiares sobre o trabalho da mulher na sociedade, se eles acham ou não que a 

mulher deveria trabalhar fora da casa. No dia seguinte, utilizando a técnica GVGO, a turma 

será dividida em dois grandes grupos, o primeiro grupo irá apresentar sua posição á respeito 

do assunto: ‘‘se a mulher deve ou não trabalhar fora da sua casa’’, enquanto o outro grupo  

anota tudo e após acontecerá o revezamento e a vez do outro grupo apresentar sua posição 

e anotar o que for falado.  

Referências: 

Autor desconhecido. A técnica do GV-GO. Disponível em < 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-tecnica-do-gv-

go/50211> Acesso em: 12/03/2018. 

Autor desconhecido. Grupo de Verbalização X Grupo de Observação. Disponível em < 
https://biomania.com.br/artigo/grupo-de-verbalizacao-x-grupo-de-observacao> Acesso 
em: 12/03/2018 
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Técnica Dramatização  

  

A dramatização é um recurso audiovisual, extremamente importante para o desenvolvimento 

da percepção imaginação, estimula à criatividade e ainda proporciona acesso a grandes 

clássicos da dramaturgia mundial e nacional. Ela fortalece o processo de ensino e 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-tecnica-do-gv-go/50211
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-tecnica-do-gv-go/50211
https://biomania.com.br/artigo/grupo-de-verbalizacao-x-grupo-de-observacao
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aprendizagem abrindo novas possibilidades como complemento educacional, não limitando 

a capacidade de aprendizagem do aluno ao método tradicional de ensino aprendizagem. Ela 

se configura como uma representação de uma determinada situação ou fato.  Uma 

dramatização pode ser tanto trágica como cômica.   

Ela é uma prática essencial, que tem como finalidade buscar a participação e o estímulo, 

contribui tanto na aquisição da aprendizagem quanto na socialização dos alunos. Deste modo 

os professores, apoiados por essa prática terão a oportunidade de avaliar o comportamento 

desenvolvido coletivamente ou mesmo individual. Ela promove o desenvolvimento da 

linguagem oral e corporal. Importante na aquisição de conhecimento de forma prazerosa, ou 

seja, pode ser usada em todas as etapas do ensino e disciplinas curriculares.  

A dramatização pode ser realizada de diversas formas: Ex: o teatro de sombras nele as figuras 

aparecem como corpos sobre uma tela iluminada ou uma parede clara.  

Ex: mímica, proporcional o desenvolvimento em todos os aspectos, físicos, motores, 

afetivos, intelectuais, portanto é uma forma diferenciada de comunicação.  

Ex: Teatro de fantoches: manejados por um ator, que se esconde atrás dele, fazendo de conta  

que fala pelo boneco. Isso é dar vida às histórias que você lê para os pequenos., é possível 

usar um livrinho infantil e adaptar, de forma que os personagens sejam representados pelos 

fantoches. Ao introduzir a música na vida das crianças, o educador pode usar o fantoche para 

cantar com elas. Os fantoches podem ser usados até para ensinar sobre a alimentação 

saudável Ex: Uma cenoura que conversa e fala o quanto é importante para a saúde se 

alimentar bem, pode ser convincente ao explicar que é preciso comer legumes.   

O cenário deve ser organizado de acordo com a temática e personagens a serem 

apresentados. O professor pode solicitar que os alunos tragam objetos, materiais para 

montagem do cenário. Ex: TNT, caixa de papelão, EVA, tintas, entre outros.  O mesmo deve 

buscar a participação dos alunos na montagem do cenário e na elaboração do enredo, o qual 

pode criar uma nova história ou adaptar uma já pronta.  

No que se refere ao vestuário, o docente pode criar na sala de aula um baú, com a finalidade 

de ir montando um baú de vestuário, com tecidos, roupas, calçados e acessórios que as 

crianças já têm em casa e que possam doar para serem reaproveitadas  

Vale destacar que o docente ao trabalhar com a dramatização deve-se atentar a 

cuidados como:  

garantir a participação de todos, não somente daqueles que já desenvolveram suas 

habilidades, mas estimular que aqueles alunos considerados tímidos também venham a 

participar, proporcionando seu desenvolvimento em todos os aspectos, ou seja, a 

dramatização se torna uma importante ferramenta no processo de socialização.  

O mesmo deve ficar atendo à estrutura do cenário conferindo se nada que contem nele pode 

ferir as crianças ou se não há peças soltas no chão as quais elas podem colocar na boca e 

engolir. Além disso, deve evitar objetos pontiagudos e cortantes.  

Dramatização formal: a representação exige cenário, roupas de acordo, papeis memorizados, 

enredo. Já a dramatização informal exige sensibilidade e a imaginação, não é preciso decorar 

textos, dispensa cenários, e vestimentas, porém demanda planejamentos e ensaios.  

 

Referências:   
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Eduardo de Freitas. Dramatização como instrumento de ensino. 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/dramatizacao-como-instrumento-

ensino.htm acesso em: 27/03/2018  

Poliedro. Os benefícios do teatro para estudantes. https: 

//educação.estadao.com.br/blogs/blog-doscolegios-poliedro/os-beneficios-do-teatro-

para-estudantes acesso em 27/03/2018  
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TÉCNICA: EXPERIÊNCIA 

1. Descrição 

Do latim experientia, experiência é a ação e o efeito de experimentar (realizar ações 
destinadas a descobrir ou comprovar determinados fenómenos). O procedimento é bastante 
habitual no âmbito dos trabalhos científicos com o propósito de averiguar uma hipótese. A 
base de uma experiência reside na manipulação das variáveis consideradas relevantes, no 
controle das variáveis estranhas e na randomização das restantes. No entanto, as experiências 
adquirem características bastante diferentes de acordo com cada ciência.  

2. Sugestão de uso 

2.1 experiências cristais de sal (5º ano; Geografia; rochas e minerais) 

 4 colheres de sal 

 200 ml de água 

 1 palito de madeira 

 Linha 

 Super bond 

 Vasilha de vidro 

 Colher  

 Placa de petri 
 

I. Misturar as 4 colheres de sal em 200 ml de água, colocar na placa de petri e deixar 
descansar por aproximadamente uma semana. 

II. Colocar uma linha no palito de madeira e na ponta da linha colocar um pequeno 
pedaço do cristal formado. 

III. Mergulhar este cristal em uma solução igual a anterior, deixar por mais uma semana. 
IV. Repetir este processo quantas vezes forem necessárias. 

Questões iniciais 

 O que são rochas? 

 Quantos tipos de rochas existem? 

 Quais são os tipos de rocha? 
 

2.2 experiência do vulcão em erupção (5º ano; geografia; limites das placas tectônicas) 
 

 Base de MDF em formato circular 

 2 potes de vidro sem tampa (um mais alto que o outro) 

 Algumas folhas de jornal 

 Argila 
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 Tinta guache 

 Pincel 

 Bucha de cozinha 

 Vinagre 

 Corante vermelho 

 Bicarbonato de sódio 

 Cola quente 

Cole o pote de vidro maior na placa de MDF com a abertura para baixo. Em cima, 
coloque o pote menor, com a abertura para cima. Com o jornal, faça bolinhas e coloque em 
volta dos potes com a cola quente até cobrir toda a superfície do vidro. Em seguida, molde 
a argila e coloque em volta do vidro com o jornal, em forma de vulcão. Espere secar por 24 
horas e, depois, passe a tinta guache com a ajuda da bucha e de um pincel. Na abertura, 
coloque algumas gotas de vinagre e do corante. Para finalizar, é só colocar o bicarbonato. 
Assim é possível simular a ação da explosão de um vulcão em sala de aula. 

Questões iniciais 

 Como se formam os vulcões? 

 O que de fato são as larvas? 

 Todos os vulcões estão ativos? 

 Aqueles que já entraram em erupção uma vez podem entrar de novo? 
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Técnica: Linha do Tempo 

Descrição: A linha do tempo, em inglês timeline, é uma maneira de visualizar uma lista de 
eventos em ordem cronológica. Consiste geralmente num desenho gráfico que mostra em 
diversas maneiras os eventos juntos dos pontos onde eles aconteceram. As linhas do tempo 
são normalmente utilizadas para ajudar investigadores a compreender os eventos num 



' 

determinado assunto. Estas, normalmente mostram os períodos do tempo entre dois 
eventos. 

Tipos de Linha do Tempo:  

 Linhas do Tempo em Texto. 

 Linhas do Tempo com números: as legendas são números, onde é habitual o uso da 
linha gráfica. 

 A representação mais simples de uma linha do tempo é com imagens. 

    Existem vários meios de visualização de linhas do tempo. Historicamente, eram imagens 
impressas ou pintadas em papel, com trabalhos feitos em design gráfico, e o meio que o 
artista entendeu para dispor os dados. 
     Linha do tempo é uma descrição ou registro de eventos e personagens organizados em 
função da sua ocorrência ao longo da história humana. Dependendo da área geográfica 
onde os eventos registrados ocorreram, a linha do tempo pode abranger o mundo na sua 
totalidade, uma região específica do planeta, um país ou um conjunto de países, assim 
como realidades locais, tais como, no caso do Brasil, Estados e Municípios. 
    Partindo da premissa de que o seu aluno domine pelo menos noções básicas sobre o 
conceito de Tempo Histórico e consiga distingui-lo do Tempo Cronológico, assim como, 
relacioná-lo com os períodos de tempo de curta, média e longa duração. 
    É importante registrar que não existe um único padrão para a representação gráfica de 
uma linha do tempo. Ela pode ser apresentada horizontalmente, verticalmente, em espiral, 
ou seja, varia mais de acordo com o estilo estético ou de acordo com o espaço (ou ao 
público) destinado à produção da mesma, podendo ser utilizada a linha do tempo 
tradicional, onde se coloca as datas e eventos acontecidos no momento alinhados e tendo o 
mesmo espaço entre todos. 
 
Sugestões de uso 
 

1. A linha do tempo de cada um:  em um outro momento, o professor sugere que as 
crianças pesquisem junto aos seus familiares, os acontecimentos mais marcantes de 
suas vidas, ressaltando as datas em que ocorreram, no período entre seu nascimento 
até os dias de hoje. Depois de ter esse material em mãos, o professor sugere que cada 
criança, construa a sua linha do tempo. É importante que durante a construção das 
linhas os aspectos levantados no primeiro momento da aula sejam relembrados e 
considerados, ou seja, o espaçamento entre um ano e outro (os espaços precisam ser 
do mesmo tamanho), a escolha dos fatos mais marcantes.  
 
 
Pode utilizar a linha do tempo com imagens, para que as crianças possam colocar 
fotos em um modelo de linha do tempo iconográfico, modelo muito parecido com 
histórias em quadrinhos. 
 

2. A linha do tempo de sua cidade: Depois que os alunos concluírem a linha do 
tempo individual, o professor sugere que façam juntos a linha do tempo de sua 
cidade, e leva para sala materiais para que pesquisem com a ajuda de todos, para que 
concluam essa tarefa. 
 

3. Linha do tempo dos veículos com roda:   
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3500 A.C. - Carroça 
 

 
A Mesopotâmia, berço da civilização, foi também o nascedouro dos veículos sobre 
rodas. As primeiras carroças eram de madeira e couro, tinham um tronco como 
roda e eram puxadas por onagros (espécie de cavalo). 
 
 
 
 
 
 
2000 A.C. - Bigas 
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Locomotiva 
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o
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cleta
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Elétrico
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Outra invenção mesopotâmia, as bigas espalharam-se pelo Egito e pela Ásia Menor, 
onde foram usadas pelo exército de Alexandre, o Grande. Em Roma, as corridas de 
bigas eram a principal atração do Circo Máximo, o maior hipódromo do império. 
 
1500 – Coche 
 

 
Nenhum novo veículo de rodas foi criado durante a Idade Média, mas as antigas 
carroças ganharam sistemas de suspensão e arreios mais sofisticados naquela época. 
Essas melhorias possibilitaram a criação do coche, uma carroça puxada por três 
pares de cavalos e com rodas de vários tamanhos, que permitia o transporte rápido 
e agradável da realeza. 
 
1760 - Patins 

 
 
 
 
 

O belga Joseph Merlin, o homem que primeiro imaginou os patins, não conseguia 
manter-se em pé nas demonstrações do seu invento. Por isso, os patins só foram 
levados a sério em 1863, com a criação de um protótipo americano, e 
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popularizaram-se no século 20, quando o plástico como matéria-prima foi usado 
largamente. 
 
1804 - Locomotiva a vapor 
 

 
 
Primeiro dos múltiplos meios inventados no século 19, a primeira locomotiva, 
criada pelo inglês Richard Trevithick, tinha 25 toneladas e rodava a 8 km/h. 
Ferrovias e locomotivas passariam a difundir-se 20 anos depois. 
 
1817 – Bicicleta 

 
 
Movida pelas próprias pernas do ciclista, a primeira bicicleta, criada pelo engenheiro 
alemão Karl von Drais, espalhou-se rapidamente pela Europa. O sucesso não 
ocorreu à toa. A bicicleta foi o primeiro meio eficiente ao transportar o homem por 
meio de sua própria força, sem tração animal nem mecânica, um sonho desde 
Leonardo da Vinci, no século 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1881 - Bonde elétrico 
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Em substituição às composições puxadas por cavalos comuns nos Estados Unidos 
e na Europa, o primeiro bonde elétrico tinha cabos de energia na altura do corpo, o 
que provocou dezenas de mortes. O modelo só popularizou-se quando os cabos 
foram para o alto. A partir de 1890, os bondes ganharam o mundo, tornando-se o 
meio mais comum do começo do século 20 
 
1885 - Automóvel a gasolina 
 

 
O sucesso de carruagens sem cavalos só apareceu quando o engenheiro alemão 
Karl Benz usou gasolina, e não carvão, como combustível. Seu veículo de três rodas 
chegava a 15 km/h 
 
1885 - Motocicleta  
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Meses após a invenção do carro, o alemão Gottlieb Daimler cria a moto. Com 
rodinhas laterais para dar equilíbrio, chegava a 19 km/h. Em 1889, Daimler 
fundaria a Mercedes-Benz em sociedade com o criador do automóvel. 
 
1890 - Metrô elétrico 
 

 
 
A Londres vitoriana, maior cidade do século 19, foi a primeira a criar meios 
subterrâneos. O primeiro metrô, de 1863, transportou 9,5 milhões de passageiros 
em seu primeiro ano de funcionamento, apesar da fumaça que produzia nos túneis 
(ainda funcionava a vapor!). O sistema elétrico foi implantado em Londres, em 
1890. 
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Técnica: Mapa Conceitual 



' 

 

Referência: <http://skat.ihmc.us/rid=1HVG7JFW3-LHND5M-

1NMK/sistema%20nervoso.cmap> Acesso em: 15 de março de 2018. 

 

Descrição: O uso dos mapas conceituais na educação é muito importante porque 

desenvolve no aluno uma maior compreensão do que se é estudado. Podem ser usados a 

partir do ensino fundamental, pois nesse período a criança já entende associações, 

ordenações e sequências. Essa técnica procura observar como o aluno organiza, hierarquiza 

e integra conceitos de certos conteúdos. Assim, contribuiu grandemente para o 

desenvolvimento cognitivo  

Vantagens: Contribui com o desenvolvimento cognitivo, aprendizagem verbal, 

representações visuais, associação, entre outros. 

Desvantagens: Se o mapa conceitual não tiver o conteúdo dominado desde o início ou 

não ligar corretamente as informações, será de difícil compreensão.   

Sugestões de Uso:  

1. O professor e o aluno constroem o mapa de acordo com o tema que é estudado em 

sala de aula para melhor desenvolvimento de conteúdos.  

2. Resumir o conteúdo de uma maneira simples e efetiva. 

3. Em avaliações, para que o aluno observe e organize os conceitos com intuito de ficar 

perceptível que o aluno não somente decorou conteúdo, mas sim realmente 

aprendeu.  
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Técnica: Phillips 66 

Descrição: Este nome é devido ao seu criador J.D. Phillips o número 66 vem da divisão dos 

grupos e para o tempo de cada discussão. Contudo, esses números podem ser alterados, 

conforme necessidade.  

 Essa técnica consiste em levar um grande grupo a fracionar-se em grupos com seis 

pessoas com a finalidade de discutirem um tema ou uma questão. Teremos então seis 

pessoas, discutindo durante seis minutos, para concluir um assunto ou dar solução a alguma 

questão ou problema. O coordenador da técnica orienta a formação dos grupos ou permite 

a formação espontânea dos grupos. Solicita que cada grupo escolha um coordenador ou líder, 

um secretário e relator. Após a discussão de seis minutos, os participantes por meio de seu 

relator apresentam a conclusão sobre o assunto trabalhado. 

 Tem como objetivo, criar uma atmosfera informal, mesmo em uma aula com muitos 

alunos, estimulando a participação de todos, por meio de discussões e divisão de trabalho. 

Sugestão de Uso:  

 Trazer um texto para ser trabalhado em sala de aula, apresentar os principais pontos 

do texto, após uma pequena introdução divide-se a turma em 6 grupos, e após a 

leitura do texto os grupos conversam entre si para apresentar as ideias centrais do 

texto para os outros grupos; 

 Dividir a turma em seis grupos, e entregar para os grupos algumas figuras de animais, 

selvagens e domésticos, pedir para os grupos criarem uma história utilizando as 

imagens, e apresentar para os demais grupos; 

 O professor apresenta um texto para a turma sobre “meio ambiente”, discute as 

principais informações sobre o tema, divide a turma em grupos para a discussão do 

tema, pedindo para que cada grupo elabore sugestões sobre preservação do meio 

ambiente, após a discussão os grupos apresentam para o restante da turma suas 

sugestões, o professor reúne as principais ideias e montando um cartaz para expor 

na sala de aula. 

Referências:  
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ZÓBOLI, G.B. Dinâmica de Grupo – Técnica do Phillips 66. Disponível em 
www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/dinamica-de-grupo-tecnica-do-
phillips-66/58779#. Acesso em 10 de março de 2018 
 

 
 

ALUNAS: DAIANE MOREIRA SOUZA 

MARCIA REGINA VULCZAK DA LUZ 

DISCIPLINA: DIDÁTICA 

PROFESSORA: MARLENE 

TURMA: 2º ANO PEDAGOGIA MANHÃ 

 

Técnica: ENTREVISTA 

 

A entrevista representa uma técnica de coleta de dados na qual o pesquisador 

tem um contato mais direto com a pessoa, no sentido de se inteirar sobre seu posicionamento 

acerca de um determinado assunto. Esse método requer do pesquisador cuidado especial na 

sua elaboração, desenvolvimento e aplicação, sem contar que o objetivo proposto deve ser 

efetivamente delineado, a fim de que obtenha o resultado pretendido.  

Para que todas as informações no momento da entrevista, sejam devidamente 

colhidas, faz-se necessário um plano estratégico, que envolverá aspectos como: 

- A pessoa que será entrevistada tem de ser alguém que possui o conhecimento 

necessário, de modo a satisfazer as “exigências” (vistas no bom sentido) do pesquisador; 

- As perguntas devem ser previamente elaboradas, levando em consideração a 

ordem em que elas devem ocorrer durante a entrevista; 

-  A data da entrevista deverá sempre ser marcada com antecedência e a situação 

na qual ela se realizara deve ser discreta;  

- A boa relação entre entrevistado e entrevistador é fato indispensável. Para 

tanto, é imprescindível não demonstrar insegurança ou admiração diante do entrevistado; 

- Manter-se o mais imparcial possível, procurando não emitir opiniões, 

seguramente passará mais confiabilidade ao entrevistado. 

 

 

 

 

 

Sugestões de uso: 

http://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/dinamica-de-grupo-tecnica-do-phillips-66/58779
http://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/dinamica-de-grupo-tecnica-do-phillips-66/58779
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 Âmbito escolar: entrevistar professores, diretores, merendeiras entre 

outros, refletir sobre a função que cada um exerce, construindo uma 

visão mais ampla do ambiente escolar, compreendendo a complexidade 

da instituição; 

 Na área Nutricional: entrevistar nutricionistas com o objetivo de relatar 

a taxa de obesidade na atualidade, qual a faixa etária mais obesa, quais as 

doenças mais relacionadas a obesidade presentes na vida das pessoas e 

como combatê-la; 

 Transporte Coletivo: entrevistar o proprietário da empresa de transporte 

sobre os custos que definem as tarifas que as empresas recebem; como 

é feita essa conta; quem decide os horários da linha e o número de carros 

rodando; os veículos são conduzidos com segurança; possuí estruturas 

físicas adaptadas para que portadores de necessidades especiais utilizem 

o serviço de transporte. 

 

 

REFERÊNCIAS: 

 

NASCIMENTO DUARTE, Vânia M. ENTREVISTA. Disponível em: 
<https://monografias.brasilescola.uol.com.br/regras-abnt/entrevista.htm>. Acesso em: 01 
de Abril de 2018.  
 
PORTAL DO PROFESSOR. A entrevista como recurso Didático. Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=21113>. Acesso em: 
01 de Abril de 2018. 
 

 

 

 

Lais Caroline Pereira                  

Rafaella Medlo Barrozo 

2° Ano - Pedagogia UNICENTRO- 2018 

Didática 

Técnica: Coleções 
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Fonte: https://www.sescsp.org.br/programacao/3066_COLECOES# 

Descrição: “Coleção” é a prática de organizar, guardar e/ou expor objetos por categoria de 

acordo com o seu interesse pessoal. O hábito de colecionar é uma atividade lúdica que pode 

ser aplicada em sala de aula com a intenção de desenvolver nos alunos principalmente a 

organização  e a disciplina. Existem vários tipos de coleção: livros, cartões, selos, moedas, 

brinquedos, miniaturas, figurinhas, revistas em quadrinhos, moedas, entre outros.  

 

Vantagens: Pode ser utilizada na abordagem de diversos assuntos, despertando a 

curiosidade dos alunos uma vez que não é algo “rotineiro” e consequentemente aumentando 

o interesse sobre o tema tratado. Estimula o trabalho em grupo, já que é uma atividade que 

envolve toda a turma. Geralmente o colecionador gosta de mostrar sua coleção e está 

inteirado ao tema da sua coleção, podendo contribuir com uma explicação a respeito da 

mesma. 

 

Desvantagens: Uma desvantagem é o difícil acesso às coleções, muitas vezes é necessário o 

deslocamento da turma até museus por exemplo, o que requer disponibilidade de transporte, 

verba e planejamento. Como muitas das vezes as coleções são altamente valiosas, é grande a 

responsabilidade sobre elas, o armazenamento correto, etc.  

 

Sugestões de uso: 

Nas aulas de ciências pode-se fazer uma coleção de borboletas, já que é um inseto 

que desperta a curiosidade nas crianças por meio de seu processo de metamorfose. 

  Pode ser usada na abordagem de temas históricos, por meio de coleções de moedas, 

cédulas de dinheiro e objetos militares ou antigos em geral. 

           Nas aulas de português, o professor pode propor uma coleção de livros de história, 

estimulando  também a leitura.   

           Uma coleção de rochas e fragmentos na aula de geografia, para diferenciar os tipos 

de  rocha. 

 

Referências: 

FILHO, Alberto Silva. Boas ideias para aprender se divertindo - Tipos de coleções. 

Disponível em: <http://www.sitededicas.com.br/tipos_colecao.htm>. Acesso em: 13 mar. 

2018. 

Autor desconhecido. Coleção de insetos para a sala de aula. Disponível em: 

<https://timfazciencia.com.br/para-saber-mais/colecao-de-insetos-para-a-sala-de-aula/>. 

Acesso em: 13 mar. 2018. 

SEIXAS, Cristina Faganeli Braun. Diferenciar rochas. Disponível em: 

<https://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/ciencias-diferenciar-

rochas.htm>. Acesso em: 13 mar. 2018. 

SILVA, Selma Gonzaga; GUMERATO, Selma Regina Montes. Vida e inseto: Qual a 
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importância da comunicação?. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=37810> Acesso em: 13 

mar 2018.   

 

Lucas Phelipe Pinto de Oliveira 

Maria Caroline Alves 

2° Ano - Pedagogia UNICENTRO- 2018 

Didática 

Técnica: Contação de Histórias 

 

Fonte: http://rogacionistacriciuma.com.br/wp-content/uploads/conta%C3%A7%C3%A3o-de-historia-
300x225.jpg 

Descrição: A técnica de contação de histórias como técnica é também uma atividade 

pedagógica que não se caracteriza apenas pela habilidade artística e de comunicação de quem 

conta, mas também insere no ouvinte a noção da história e instiga o interesse pela leitura e 

escrita. Sendo uma forma uma das ferramentas mais versáteis no repertorio de um pedagogo, 

sobretudo para a aceitação de diversidades cada vez mais comuns no mundo atual.  

 

Vantagens: A Contação de Histórias tem como objetivo a motivação dos alunos na procura 

de textos e leituras de variados gêneros oportunizando a formação da prática literária desse 

futuro leitor que possibilita a formação de um escritor que nas suas futuras produções de 

textos poderá de forma mais elaborada construir com mais dedicação e eficácia algo de 

qualidade. 

 

Desvantagens: Uma das desvantagens é o difícil acesso a materiais voltados especificamente 

à contação de histórias, muitas vezes é necessário o preparo especial de um 

professor/contador para adaptar uma história ou pesquisar por uma que foi feita para a 

contação de forma a ser realmente efetiva, o que requer disponibilidade de horários, verba e 

planejamento. 

Sugestões de uso: Pode ser utilizada para instigar o ouvinte a ter uma postura crítica sobre 

a história contata e posteriormente utilizar-se dessa criticidade desenvolvida para exercitá-la 

na sua vida cotidiana crescendo como ser humano. Interpretando conceitos políticos e 

geográficos. 
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Referências: 

Autor desconhecido. Contação de Histórias. Disponível em: 

<http://rogacionistacriciuma.com.br/?p=1380>. Acesso em: 7 abr. 2018. 

Autor desconhecido. A arte da contação de histórias. Disponível em: 

<http://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-dos-colegios-poliedro/a-arte-da-contacao-

de-historias/> Acesso em: 8 abr 2018.   

 

 

 

 

Nomes: Amanda Pazinato, Natali Gonsalves Madureira. 

Turma:2° Pedagogia 

Ano letivo:2018 

Disciplina: Didática 

 

Técnica: Concorda ou discorda; 

 

Essa técnica funciona da seguinte maneira: 

O professor dispõe de um tema sobre qual os alunos devem ter conhecimento, 

normalmente usa-se de temas relacionados à sociedade ao cotidiano. Após os alunos 

tomarem conhecimento a respeito, o professor normalmente divide a sala e pede que uma 

parte cite argumentos a favor do assunto e a outra metade contra.  

Podemos constar que é um meio muito interessante, pois ocorre a troca de 

conhecimentos, também desenvolve o ser crítico pois ao debater e para debater é preciso 

que se tenha um conhecimento mais a fundo, e buscar esse conhecimento é muito importante 

para o desenvolvimento. 

O professor pode partir de uma notícia polêmica de jornal e solicitar que, por escrito, 

as crianças posicionem-se.  

 

Referências: 

Técnicas pedagógicas para educação infantil. Disponível em: 

<http://www.uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/Monografia-LUCIANE-ALVES-

DOS-SANTOS.pdf> Acesso em 08/04/2018. 

 

 

Nomes: Dara Maria M. Souza e Jéssica M. Mareniak   

Turma: 2º ano - Pedagogia/M 2018 

Disciplina: Didática 

http://www.uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/Monografia-LUCIANE-ALVES-DOS-SANTOS.pdf
http://www.uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/Monografia-LUCIANE-ALVES-DOS-SANTOS.pdf
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TRILHA PEDAGÓGICA 

             

Fonte: Canal Pedagógico 

 

 

Descrição: 

 

 A trilha é um jogo pedagógico. Composto por um tabuleiro que contém o “caminho” a ser 

percorrido pelo aluno ou grupo, por cinco peões em formato que desejar (pode ser também 

tampa de garrafa pet), que corresponde a cada participante ou grupo, por um cubo, cada face 

terá uma cor que definirá o número de casas que o peão irá andar. Podendo ser adaptado ao 

ambiente escolar e aos recursos, para a produção, que tiver. 

 

Esse jogo encanta as crianças, até mesmo pelos desafios que são lançados durante a 
brincadeira. São casas que mandam voltar para trás, outras determinam que passemos 
adiante, e ainda aquelas mais chatas que proíbem de jogar uma rodada. 

Esses jogos fascinam as crianças, mexendo com seu potencial criativo e imaginativo. Além 
disso, os jogos podem distraí-las, trabalhar com regras e formas de conduta, de forma clara, 
levando-as a aprender a lidar com a frustração e superar algumas ansiedades que antes não 
dominavam. 

O Jogo pode ser conduzido pelo professor. Mas se o jogo for construído pelas próprias 
crianças, o prazer em jogá-lo será ainda maior. Junto com esse entusiasmo aparece o prazer 
em chacoalhar o dado, em esperar um número alto para garantir a vitória e, principalmente, 
em mexer as peças dentro do tabuleiro. 
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Sugestão de uso:  

 

O primeiro passo é discutir o assunto. Assim, se há várias maneiras para usar desse recurso 

para aprendizagem. Por exemplo, para os anos iniciais, a alfabetização; ao invés de colocar 

números no tabuleiro, usar em cada casa, uma letra e conforme a criança for acertando qual 

letra é, vai prosseguindo. Já a regra para as que não acertarem, é regredir uma, duas, casas... E 

ir aumentando o nível para adivinhar o som que tal sílaba forma.  

 

Outra forma, para os anos mais avançados, pode-se trabalhar em variadas matérias, História, 

Geografia, Ciência... Inserindo perguntas sobre o conteúdo que está sendo passado em aula, 

durante a trilha. Podendo ser uma alternativa de revisão também.  

 

O assunto a ser abordado na trilha, vai depender da criatividade do professor e a série; desde 

adivinhar figuras, letras, até fazer cálculos (2+3?) para poder avanças casas no jogo, e se 

aprofundar no conhecimento. 

 

Referência: 

 

 

CANAL DO EDUCADOR, montando um jogo de trilha com os alunos. Disponível em: 

< https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/montando-um-jogo-trilha-com-os-

alunos.htm> Acesso em: 14 de março de 2018. Não tem autor 

 

Nomes: Andreia Chimiloski 3ª versão 
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              Victoria Henrard 

Turma: 2º Pedagogia- manhã 

Disciplina: Didática 

Técnica: Estudo dirigido 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é? 

O Estudo dirigido é uma técnica didática, que consiste em um estudo sob a direção e 
orientação do professor, buscando sanar dificuldades especificas. O Estudo Dirigido 
elaborado pelo professor é uma técnica que, além de facilitar o desenvolvimento da 
independência do aluno, desenvolve a aquisição de novos conceitos e conhecimentos. Para 
essa técnica ser colocada em prática é necessário ter clareza quanto ao objetivo, o roteiro e 
como é preparada a atividade. 

Objetivos 

• Oportunizar situações para o aluno aprender por meio de sua própria atividade, de 
acordo   com seu ritmo pessoal; 

• Favorecer o desenvolvimento do sentido de independência e de segurança do aluno; 

• Possibilitar a criação, a correção e o aperfeiçoamento de hábitos de estudo, a fixação, 
a integração e a ampliação da aprendizagem. 

Exemplo 

 História de Guarapuava – 4º ano fundamental: 

Por meio de leituras compreender e conceituar a história de Guarapuava; reconhecer o 
território guarapuavano; identificar os colonizadores e como se deu a colonização. 

 

 Estudo dirigido 3º ano- Geografia (VIDA NO SITIO): 

Conteúdos conceituais  

-Identificar elementos do meio rural, estabelecer a relação entre esses elementos, construir 
noções sobre ecossistemas e desenvolver as habilidades de observação, identificação e 
estabelecimento de relações. 
Conteúdos procedimentais 

Figura 1 https://www.cpt.com.br/cursos-metodologia-de-
ensino/artigos/estudo-dirigido-e-tarefa-dirigida-qual-a-diferenca 
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- Para realizar esse estudo dirigido o professor pode optar entre duas alternativas, 
dependendo da localização da escola e das possibilidades de trabalho: propor a observação 
minuciosa e detalhada do ambiente (se a escola estiver localizada em meio rural), ou utilizar 
imagem com riqueza de detalhes, (como por exemplo a Figura 2) 

 

Figura 2 REVISTA DO PROFESSOR, Porto Alegre, 19(73): 31-35, jan/ mar.2003 

 

- A primeira tarefa será observar atentamente a cena (do ambiente natural ou a imagem), 
procurando fixar o maior número de detalhes possíveis.   

- A seguir, os alunos deverão responder um conjunto de perguntas dentro de um 
determinado tempo estipulado pelo professor, de acordo com o ritmo do grupo. Tais 
perguntas poderão ser, por exemplo: 

   - Que elementos são vistos na paisagem? 

   - Que materiais existem nela? 

   - Que seres vivos aparecem no ambiente? 

   - Que elementos da paisagem precisam de ar? De água? De sol? De terra? 

   - A paisagem é natural? Foi transformada? Por quem? Como? Em quê? 

 

Referências 

NUNES, Teresa. 10 estratégias didáticas para usar nas suas aulas. Disponível em: 
<http://pontobiologia.com.br/10-estrategias-didaticas/> Acesso em 12 de março de 2018. 

TEIXEIRA, Silvana. Estudo dirigido e tarefa dirigida: qual a diferença?. Disponível em: 
<https://www.cpt.com.br/cursos-metodologia-de-ensino/artigos/estudo-dirigido-e-
tarefa-dirigida-qual-a-diferenca> Acesso em 12 de março de 2018. 

 

Acadêmicas: Camila Hartwig e Pollyana B. Camargo 

2º ano- Pedagogia/ Matutino 

Profª: Marlene Sapelli 

http://pontobiologia.com.br/10-estrategias-didaticas/
https://www.cpt.com.br/cursos-metodologia-de-ensino/artigos/estudo-dirigido-e-tarefa-dirigida-qual-a-diferenca
https://www.cpt.com.br/cursos-metodologia-de-ensino/artigos/estudo-dirigido-e-tarefa-dirigida-qual-a-diferenca
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Disciplina: Didática 

 

1. Técnica: júri simulado 

O júri simulado é uma simulação de um tribunal judiciário, em que os participantes 
têm funções predeterminadas. É uma ótima estratégia de ensino a ser adotada quando se 
trata de um assunto polêmico ou que divida opiniões. Essa técnica permite que sejam 
discutidos vários pontos de um mesmo tema, auxiliando no processo de construção e 
desconstrução de conceitos. Além disso, da à oportunidade dos alunos transmitirem suas 
ideias por meio de um debate justo, o qual instigará o senso crítico, a participação e a 
reflexão. 

Essa técnica pode ser utilizada no Ensino Fundamental e Médio, sendo que, em 
séries iniciais, a partir de alunos do 5º ano. 

 

 Os participantes e suas características: 

Juiz: responsável pelo andamento do júri, fazendo as intervenções necessárias para 
que tudo ocorra da forma mais organizada possível. É ele, também, quem estipula a pena, 
caso o réu seja culpado; 

Jurados: responsáveis por analisar os fatos expostos e, ao final, dar o veredicto 
(Culpado? Inocente? Vencedor?); 

Advogados de defesa: como o nome sugere, eles defendem o acusado (réu), com 
base em argumentos coerentes, provas e apresentação de testemunhas; 

Promotores: também chamados de advogados de acusação, buscam condenar o réu, 
por meio de argumentos coerentes, provas e apresentação de testemunhas; 

Testemunhas: fornecem argumentos que podem reforçar a suposta inocência do 
acusado, ou sua responsabilidade no caso em questão; 

Réu: o acusado, cujo ato específico é o objeto de discussão do júri. Em um júri existe 
também a possibilidade de não existir réu. Assim, trata-se da acusação ou da defesa de um 
assunto específico. 

 

 A técnica, passo a passo: 

a. Coordenador apresenta o assunto e a questão a ser trabalhada. 

b. Orientação para os participantes. 

c. Preparação para o júri. 

d. Juiz abre a sessão. 

e. Promotor acusa o réu ou ré (a questão em pauta). 

f. Advogado de defesa defende o réu ou a ré. 

g. Advogado de acusação toma a palavra e continua a acusação. 

h. Intervenção de testemunhas, uma de acusação. 

i. Advogado de defesa retoma a defesa. 

j. Intervenção da testemunha de defesa. 

k. Jurados decidem a sentença, junto com o juiz. 
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l. O público avalia o debate entre os advogados, destacando o que foi bom, o que 
faltou. 

m. Leitura e justificativa da sentença pelo juiz. 

 

 Sugestões de uso: 

O júri simulado pode ser utilizado para debater a questão do desmatamento, tal que 
quem desmatou é o réu. Alguns irão defender esse réu (advogados), de forma a convencer 
o júri e o juiz de que esse é inocente, enquanto outros irão acusá-lo de cometer um crime 
(promotores). 

Com a falta de interesse da turma por um tema, como, por exemplo, a questão do 
uso de agrotóxicos, o professor pode utilizar o júri simulado como uma maneira de 
estimular os alunos. Esse assunto cotidiano pode se transformar em algo interessante se 
unido à técnica de júri simulado. Enquanto parte da turma pode defender o uso de 
agrotóxico como um inseticida que impede o estrago das frutas e verduras por meio dos 
animais, outra parte pode abordar a quantidade excessiva utilizada por agricultores, o que 
é prejudicial à saúde. Por meio dos debates recorrentes, os alunos acabam por serem 
instigados a se envolver no assunto, prontos a defender a tese proposta, fazendo com que 
eles não só aprendam melhor como também há o exercício do discurso, interação e 
discussão do grupo. 

Por fim, um dos temas pode ser a alimentação saudável, de maneira que o réu é 
representado pelas indústrias de fast food, os promotores podem levantar questões como: 
o excesso de gordura nas comidas fornecidas, a falta de alimentos vegetais e a venda 
despreocupada para com relação à saúde. Em contra partida os advogados deverão 
defender a indústria, abordar por que essa venda deve continuar ou, ainda, apresentar um 
cardápio favorável para ambos os lados (defesa e promotoria), o que provavelmente 
ocasionaria no término precoce da discussão. 

Todos os exemplos devem seguir o passo a passo da técnica do júri simulado 
apresentado acima. 

 

REFERÊNCIAS: 

Brasil Escola. Júri Simulado: clones. Disponível em: 
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/juri-simulado-clones.htm 
Acesso em 13 de março de 2018. Por Mariana Araguaia. 

Secretaria da Educação. Educadores: júri simulado. Disponível em: 
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo
=1275 Acesso em 13 de março de 2018. Por mundojovem.com.br. 

 

 

Alunas: Alice Grudeski e Natali Voeltz Da Silva 

Turma: 2°Ano de Pedagogia 

Disciplina: Didática 

Técnica: Paródia 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/juri-simulado-clones.htm
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1275
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1275
http://www.mundojovem.com.br/dinamicas/como-fazer-um-juri-simulado
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Descrição:  

  A paródia é basicamente a recriação de um texto ou música, na qual o autor faz 

apropriações e adaptações para o conteúdo que for trabalhar.  Essa técnica é usada para 

despertar maior interesse dos alunos. Os professores podem levar para a sala de aula 

instrumentos como: violão, gaita, teclado, entre outros, isso facilita a atividade a ser 

desenvolvida por ele, pois é uma maneira divertida de passar o conteúdo ao aluno.   

Sugestão de uso: 

 O professor pode usar essa técnica em matemática, criando, elaborando de acordo 

com os gostos musicais da sala uma paródia sobre os números na Educação Infantil. Nas 

séries inicias ele pode elaborar uma paródia sobre a tabuada. Outra forma de trabalhar e com 

as formas geométricas, estimulando o aluno a pesquisar fora de sala de aula.  

  

 

Fonte: www.rioeduca.net.com.br 

Referências:  

Disponível em: www.estudoprático.com.br  

Acesso em 01/04/2018 ás 16:00h 

 

Nome: Katriane Santos 

Turma: 2° ano – manhã 

Ano letivo: 2018 

Disciplina: Didática 

Técnica: O Velho e o Novo 

http://www.rioeduca.net.com.br/
http://www.estudoprático.com.br/
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Descrição: A técnica do velho e do novo é uma técnica comparativa. Serve para que as 

crianças reflitam sobre várias questões sociais. O professor deve escolher dois elementos de 

tempos históricos diferentes, estudá-los com as crianças e depois pedir que elas construam 

um texto narrativo para apresentar o diálogo entre os mesmos. A técnica pode ser adaptada 

para colocar em diálogo outros sujeitos ou elementos. 

 

Sugestão de uso:  

 Ao estudar a história de um município, a criança pode escolher um morador bem 

antigo da cidade e um morador recente. A criança pode entrevistar os dois, colhendo 

informações sobre como era a cidade e depois simular um diálogo entre os dois, 

contando as diferenças da vida na cidade nos dois momentos históricos. 

 

Referências: 

SAYAD Alexandre.  O velho e o novo na educação. Disponível em: 

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/educacao-e-midia/o-velho-e-o-novo-na-

educacao/. Acesso em: 10/03/2018  

 

 

Aldriessa Carolina da Luz 

Sandy Maila de Lima 

 

2º Pedagogia Manhã/disciplina Didática/2018-UNICENTRO 

 

TÉCNICA: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

DESCRIÇÃO: A resolução de problemas possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e 

desenvolver a capacidade para gerenciar as informações que estão ao seu alcance 

contextualizando questões do seu cotidiano para tornar o processo de aprendizagem 

significativo e fácil de ser solucionado, partindo da premissa de um conhecimento já 

adquirido anteriormente. Portanto, não se trata apenas de buscar a resolução do problema, 

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/educacao-e-midia/o-velho-e-o-novo-na-educacao/
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/educacao-e-midia/o-velho-e-o-novo-na-educacao/
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mas entender a finalidade e a utilidade da situação questionada e quais os objetivos de 

aprender um determinado conteúdo. É uma técnica de caráter construtivo, porque considera 

o aluno como sendo parte importante do processo, pois estará contribuindo para a solução 

de um problema a partir de seus próprios conhecimentos e no decorrer do processo 

agregando demais conceitos descobertos durante o processo de solucionar do mesmo. 

Também é usado em problemas matemáticos, quando nos enunciados são colocadas 

questões da vida do aluno, que levam à reflexão e a pensar no mundo de maneira mais crítica. 

 

SUGESTÕES DE USO:  

1.  Uma empresa demitiu 3/5 de seus funcionários. A empresa tinha 10 funcionários. 

Quantos foram demitidos? Se você fosse o patrão, como você decidiria quem seria 

demitido? Há outra solução para a questão? 

2. Em um ambiente aberto, desenhar no chão uma forma geométrica (quadrado, por 

exemplo) e lançar o desafio, também com divisão em grupos, para que coloquem o 

maior número de pessoas dentro deste quadrado, cada grupo pensará em uma 

estratégia, possibilitando ao final da atividade a exposição de várias formas de 

solucionar o desafio proposto. 

3. Testes de lógicas como enigmas são boas opções para a construção de estratégias de 

resolução de problemas. 

 

REFERÊNCIAS:  

RODRIGUES, Adriano. MAGALHÃES, Shirlei Cristina.  A resolução de problemas 

nas aulas de matemática: diagnosticando a prática pedagógica. Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/setembro2012/matematica_artigo

s/artigo_rodrigues_magalhaes.pdf  Acesso no dia 14/03/18 ás 21:50. 

HAMZE, Amélia. Resolução de problemas e a aprendizagem. Disponível em: 

http://m.educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/resolucao-problemas-

aprendizagem.htm  Acesso no dia 14/03/18 ás 22:08 

 

 

Nome: Vanilton e Ieda 

TÉCNICA:SEMINÁRIO 

 

DESCRIÇÃO 

 É uma prática didático-pedagógica de trabalho em grupo muito utilizada no ensino 

médio, pós-médio, graduação e pós-graduação, como técnica de ensino socializante.  Essa 

técnica de dinâmica em grupo envolve um conjunto de pessoas que irão pesquisar e discutir 

textos sobre um determinado tema especificado e orientado pelo professor. O seminário faz 

parte do gênero de exposição oral das práticas pedagógicas, além disso, é uma ação de 

linguagem que estimula o exercício da crítica e defesa de concepções; exteriorizando, deste 

modo, a competência discursiva dos estudantes no âmbito da oralidade e da escrita. 

PASSOS PARA A ELABORAÇÃO DE UM SEMINÁRIO 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/setembro2012/matematica_artigos/artigo_rodrigues_magalhaes.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/setembro2012/matematica_artigos/artigo_rodrigues_magalhaes.pdf
http://m.educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/resolucao-problemas-aprendizagem.htm
http://m.educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/resolucao-problemas-aprendizagem.htm
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 Inicialmente deve-se estabelecer com exatidão o problema a ser trabalhado, logo em 

seguida, é necessário definir o ponto de partida do problema e da hipótese. A partir disso, 

estabelece-se o tema, logo depois, entende-se e explica-se o tema-problema. Para produzir e 

elucidar um seminário de maneira eficiente deve-se: elaborar um plano de investigação 

(pesquisa), definir fontes bibliográficas confiáveis, realizar a documentação e críticas 

bibliográficas, e também executar a pesquisa e elaboração de um texto. 

PROCEDIMENTOS PARA MONTAGEM E REALIZAÇÃO DE UM 

SEMINÁRIO 

1. O professor deve fornecer aos alunos um texto roteiro apostilado, ou um tema de 

estudo que deve ser lido de forma antecipada, para que nas aulas possam ocorrer 

reflexões e discussões a respeito. 

2. Prossegue-se à leitura e discussão do texto roteiro em pequenos grupos. 

3. Cada grupo escolhido deve: 

 

I. Exibir a temática do assunto utilizando diversas estratégias, tais 

como: exposição oral, quadro-negro, slides, cartazes, filmes etc. 

II. Contextualizar o tema ou pensamento e contexto histórico-filosófico 

cultural do autor de referencia. 

III. Mostrar os principais conceitos, ideias e doutrinas relevantes do 

texto. 

IV. Expor os problemas insinuados pelo texto e apresentar os mesmos 

na discussão. 

V. Providenciar bibliografia especializada sobre o assunto e comentá-la.  

 

4. Plenário é a exibição das conclusões de todos os grupos. Cada grupo, junto a seu 

professor apresentará as conclusões trabalhadas. A partir disso, o professor avaliará 

a apresentação dos grupos, levando em considerações diversos aspectos da 

apresentação, tais como: oralidade, domínio do conteúdo, técnicas e métodos 

utilizados de exposição do conteúdo.  

VANTAGEM 

 Trabalho em equipe estimula o espírito analítico e crítico, desenvolve hábitos sociais 

apropriados, ambiente natural de aprendizagem e permite trabalhar com as diferenças sociais. 

DESVANTAGEM 

 Divisão do trabalho (cada componente do grupo se responsabiliza por um tópico 

do conteúdo) e muitas das vezes o objeto não é delineado da forma correta. 

CLASSIFICAÇÃO 

 Seminário de texto e seminário de temas. O seminário de texto é desenvolvido 

quando o professor pretende discutir os textos para estimular o desenvolvimento de 

habilidades e competências, tais como: análise, interpretação, levantamento de hipótese, 

reflexão crítica e etc. Já o seminário de temas é realizado quando o professor tem o intuito 

de ampliar os conhecimentos dos participantes a respeito de um tema específico, sendo que 
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isto é realizado por meio de uma problematização, ou seja, por meio de questionamentos e 

discussões. 

3.3 SUGESTÃO DE USO 

 Abordar temas do cotidiano para a reflexão do problema, tais como: proteção 

ambiental, cuidados com os animais, alimentação adequada e etc. O professor deve utilizar 

um método didático-pedagógico adequado para o aluno, além de dever coordenar e dividir 

os grupos de estudo. Cabe ao educador também acompanhar o processo de desenvolvimento 

do trabalho dos educandos, além de observar e ajudar nas dificuldades encontradas durante 

o processo de elaboração do trabalho. 

 

            Fonte: http://excelencianodireito.com.br/apresentacao-de-seminario/ 

 

Referências: 

 

SOUZA, FARIAS. Produto da dissertação de mestrado: Avaliação no Processo Ensino 

e Aprendizagem: Seu significado para o Estudante-Trabalhador do Curso de Graduação em 

Enfermagem. Disponível em: < 

http://www2.unifesp.br/centros/cedess/producao/produtos_tese/produto_gilmara_klein

.pdf> 

EXCELÊNCIA NO DIREITO. Como Nunca Mais Passar Vexame Em Uma 

Apresentação de Seminário: As 6 Dicas Matadoras. Disponível em: < 

http://excelencianodireito.com.br/apresentacao-de-seminario/> 

NASCIMENTO, Polyanna de Lourdes Saraiva; PAZ, Erica de Carvalho Paz; SILVA, João 

Paulo. Seminário como estratégia na prática docente do ensino superior. Disponível 

em: < 

http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD

1_SA3_ID12599_17082016210253.pdf > 
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Como fazer um seminário. Disponível em: < https://www.coladaweb.com/como-

fazer/seminario>  

 

Andressa Sara Barboza da Luz 

Cauane de Fátima Lima Carneiro 

2° Ano – Pedagogia UNICENTRO – 2018 

Didática 

 

Técnica História em Quadrinho 

 As histórias em quadrinhos oferecem uma forma de aprendizado, abrangendo vários 

conteúdos. As QH não possuem uma faixa etária específica, pois mesmo que a criança não 

saiba ler convencionalmente, ela vai conseguir ter uma leitura visual. Nas histórias em 

quadrinhos podemos perceber a presença da crítica, humor, ironia etc. 

 

Descrição: Texto literário de entretenimento usado para contar histórias com ajuda de 

imagens para auxiliar na compreensão, possui uma sequência linguística de imagens verbais 

e não verbais, combinados ou apenas visual. 

Características: Apresenta elementos básicos para uma narrativa e enredo, contendo 

personagens, tempo, lugar e desfecho, os dois servem de suporte para o diálogo podendo 

haver várias formas, e cada um representa expressões como gritos, falas entre outros. 

 

 

Fonte: https//goo.gl/images/ghBKC 

 

Etapas para criação de uma história em Quadrinho 
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1- Personagens: São eles que conduzem os enredos. Os personagens têm vontades, dramas, 

conflitos, ironias. É por meio de suas falas e ações que as histórias são contadas.  

2- Balões: Criados especificamente para as histórias em quadrinhos (HQs), há vários tipos 

de balões, sendo os principais: de fala, pensamento de ira, berro, de sussurro. Neles 

são escritos os pensamentos e as falas dos personagens. O desenho deles é bem 

variado, mas em geral os de fala possuem um "rabinho" em direção ao personagem 

falante. 

3- Cenários: É nos cenários que as ações dos personagens acontecem. Há dois tipos 

de cenários, os internos (dentro de residências e outros prédios) e os externos (a rua, 

o espaço sideral, o céu). 

4- Onomatopeias: São palavras ou junções de palavras que imitam a voz de animais ou 

ruídos de objetos. Ex.: BUUM!!! (explosão), CRI_CRI!! (grilo), TOC-TOC! (batendo à 

porta), TIC-TAC! (bater do relógio). Embora sejam ou 

tro elemento exclusivo da linguagem das HQs, as onomatopeias são passíveis de criação livre. 

5- Recordatórios: É um tipo de balão usado especificamente para a narração. Não possuem 

"rabinho" em direção a personagens. Exemplos: "Enquanto isso..." e "No dia seguinte..." 

6- Quadros: Eles delimitam o enquadramento das cenas de uma HQ. Podem ser variáveis 

em tamanho e formato, de acordo com a necessidade da cena a ser desenhada. 

 

 

Sugestão de uso: Propor aos alunos a leitura individual de uma determinada História em 

quadrinho para posterior reflexão sobre os seguintes aspectos: 

 1) identificação das cores de fundo que representam dias ensolarados, noites e dias chuvosos;  

2) levantamento das formas utilizadas para representação dos sons (barulhos e ruídos);  

3) observação dos símbolos que denotam raiva, alegria, dor e medo. 

Escolher alguns temas específicos (por exemplo o desmatamento) explicar o que é, quais as 

consequências que ele traz para ao meio ambiente, como evitar, depois desse procedimento 

pedir para as crianças montarem uma história em quadrinho. 

Mostrar os diferentes tipos de balões que existem e quais os seus significados (fala, 

pensamento, grito e ideia) e pedir que desenhem e expliquem seus significados para a classe. 

Referências: 

BARBOSA, Alexandre. Os quadrinhos no ensino de Artes. In: RAMA, Angela;  

VERGEIRO, Waldomiro. Como usar histórias em quadrinhos na sala de aula. São 

Paulo: Editora Contexto, 2004. 

 

 

Nomes: Daniele Ramos e Taina Luiza Pereira da Silva Turma: 2º Pedagogia manhã  

http://3.bp.blogspot.com/_7Km_SPVMH9s/R-UIxty1hrI/AAAAAAAAAks/hEOHITx5Jgo/s1600-h/qwe.bmp
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Ano letivo: 2018  

Disciplina: Didática  

Técnica: Excursão 

 

 Uma excursão é um passeio ou uma viagem, que possui também um objetivo cultural, 

militar, desportivo, de estudo ou de observação geológica, botânica ou geográfica. O termo 

foi ampliado também para definir uma viagem de lazer ou turismo, entretanto o excursionista 

é um "turista com uma responsabilidade", uma vez que uma excursão é um passeio, mas não 

exclusivamente um passeio. O termo foi proposto pelo escritor alemão Philipp von Zesen 

(Exkursion) para designar uma viagem com fins de estudo ou pesquisa de campo. A excursão 

possui um caráter educativo e pedagógico, sendo comum em ambientes escolares e círculos 

estudantis, por tratar-se de um método de ensino prático, real e ativo. As excursões são 

eventos de turismo pedagógico que consolidam o aprendizado em sala de aula. Para organizar 

uma excursão escolar é necessário que a escola determine o local e se programe dias antes, e 

que além de ser uma diversão para os alunos o local deve ser pensando no currículo 

pedagógico, deve servir como estudo para os alunos. Pensado o local a secretaria da escola 

faz bilhetes pedindo autorização para os pais e orientando-os sobre o que devem fazer no 

dia do passeio. Algumas das orientações dependendo do lugar podem ser: passar protetor 

solar, sempre ir de uniforme, levar algum lanche entre outras coisas. 

Sugestões de excursão:  

Passeio ao museu: um passeio ao museu proporciona uma viagem cultural, entrar em um 

museu é mergulhar num universo à parte, que mistura passado, presente e futuro. O museu 

é uma construção cultural. Ele reflete o desenvolvimento e os valores de uma sociedade. 

Fonte: IMAGENS de excursão escolar no museu. Disponível em: . Acesso em: 11 mar. 2018. 

(Não há autor).  

 

Passeio a jardins e parques: Criança deve ter contato com a natureza e saber cuidar dela. Mas, 

este contato não favorece somente o meio ambiente, como também o desenvolvimento 

infantil. E, quando essa relação acontece em uma escola, por exemplo, ela estimula até o 
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aprendizado. Fonte: IMAGEM de excursão escolar a jardins. Disponível em: . Acesso em: 

12 mar. 2018. (Não há autor).  

 

Passeio a teatro: A linguagem do teatro ajuda a experimentar, por meio da representação, 

outras realidades e infinitos pontos de vista e pode ser utilizada em qualquer lugar, inclusive 

em sala de aula e também ajuda na formação da personalidade do estudante, enquanto ser 

humano.  

 

REFERÊNCIAS:  

(NÃO HÁ AUTOR) ENTENDA por que lidar com jardim é tendência em escolas dos 

EUA. Disponível em: . Acesso em: 11 mar. 2018.  

(NÃO HÁ AUTOR) A IMPORTÂNCIA DOS PASSEIOS ESCOLARES NO 

APRENDIZADO DO ALUNO. Disponível em: . Acesso em: 11 mar. 2018.  

(NÃO HÁ AUTOR) OS BENEFÍCIOS do teatro para estudantes. Disponível em: . Acesso 

em: 11 mar. 2018. 
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RECURSOS 

 
Nomes: Laís Milena A. Oliveira e Tatiane Lustosa Azevedo 
Turma: 2º PEM        Ano letivo: 2018          Disciplina: Didática 

Recurso: Ábaco 

O ábaco é um recurso matemático para representar quantidades, permitindo cálculos 

de adição e subtração até cálculos mais complexos, facilitando a aprendizagem dos alunos 

em perceber as relações presentes nos cálculos convencionais dessas operações. Dentre os 

diversos modelos de ábaco, observamos os seguintes: 

 

https://pedagogiadamatematica.files.wordpress.com/2015/09/abaco-escolar.jpg
https://pedagogiadamatematica.files.wordpress.com/2015/09/img-20150923-wa0000.jpg
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O sorobã é um instrumento utilizado para trabalhar cálculos e operações 

matemáticas; espécie de ábaco que contém cinco contas em cada eixo e borracha 

compressora para deixar as contas fixas. Já o ábaco fechado e o ábaco de pinos, agrupam-se 

peças em um pino à direita no qual representam as unidades, ao atingirem 10 peças, devemos 

retirá-las e coloca-las no próximo pino imediatamente à esquerda que representará uma 

dezena, e assim sucessivamente, representando a ordem decimal unidade, dezena, centena e 

milhar. 

Além disso, o sorobã é importante para o desenvolvimento dos processos mentais, 

da memória e raciocínio lógico-matemático, exercitando sua capacidade de observar, 

perceber, sentir, concentrar, seriar, comparar, classificar, relacionar, deduzir, criticar, julgar, 

transferir, enfim, todas as operações mentais que promovem o equilíbrio entre o pensamento 

e a ação. 

Dentre os ábacos existentes, o mais simples é o que foi desenvolvido na Rússia, 

chamado de TSCHOTY, o qual contém 10 contas, bastando contá-las para obtermos suas 

quantidades numéricas. O ábaco chinês possuí 2 conjuntos por fio, contendo 5 contas no 

conjunto das unidades e 2 contas que representavam 5 unidades. O ábaco foi um instrumento 

de cálculos disseminando por todo o mundo, sua função em diferentes países é a mesma, 

mudando apenas a sua nomenclatura.  

Uma importante curiosidade sobre esse recurso é que uma pessoa que manuseia um 

ábaco com agilidade consegue fazer uma multiplicação de 5 algarismos com a mesma rapidez 

que outra pessoa faz atualmente fazendo uso de uma calculadora digital. Além disso, após 3 

mil anos da sua invenção, comerciantes de algumas regiões da Ásia, nos dias atuais, fazem o 

uso desse recurso. 

 Portanto, por meio do trabalho com o ábaco, a criança amplia sua capacidade de 

aprendizado e desenvolve competências fundamentais para a sua vida, tais como, a 

concentração, coordenação motora, raciocínio lógico, percepção e compreensão do material 

concreto para o registro escrito das operações realizadas no decorrer das aulas. 

Exemplos de uso: 1- No ábaco fechado, o cálculo começa à esquerda, ou na coluna mais 

alta envolvida em seu cálculo, trabalha da esquerda para a direita. Assim, se tiver 548 e desejar 

somar com 637, primeiro colocará 548 na calculadora. Após adiciona 6 ao 5. Segue o padrão 

ÁBACO DE PINOS 
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6 = 10 – 4 por remover o 5 na vara das centenas e adicionar 1 na mesma vara (- 5 + 1 = - 

4), adicione uma das contas de milhares à vara da esquerda. Passa o três ao quatro, o sete ao 

oito, no ábaco fechado aparecerá a resposta: 1.185. Por operar assim, da esquerda para a 

direita, o cálculo pode ser iniciado assim que souber o primeiro dígito. Na aritmética mental 

ou escrita, o cálculo começa a partir das unidades ou do lado direito do problema.  

2- Atividade com o ábaco de pinos tem como objetivo fazer com que o aluno compreenda 

o agrupamento de valores e que a mesma peça do jogo tem um valor diferente, dependendo 

do pino (posição) em que estiver. Com os Ábacos em mãos, divida a turma em duplas ou 

trios. Cada aluno deve estar com o seu Ábaco e o grupo deve ter dois dados. Lembre os 

alunos da regra principal do jogo: não pode ficar mais de 9 peças em cada pino. Os alunos 

deverão cada um na sua vez, jogar os dois dados, observar os números e somar o valor obtido 

na jogada. O valor final deverá ser representado no Ábaco. Para representá-lo, deverão ser 

colocadas as peças correspondentes ao valor obtido no primeiro pino, da direita para a 

esquerda (porque esse pino representa as unidades). Se forem acumuladas 10 peças no pino 

da unidade, o jogador deve retirar essas 10 peças e trocar por uma peça que será colocada no 

pino seguinte (esse pino representa as dezenas). Depois da primeira jogada dos dados, os 

alunos continuam jogando e somando os dados e colocando as peças, cada um em sua vez. 

Nas jogadas os alunos vão marcando os pontos (colocando as peças), colocando nos pinos 

das unidades, trocando dez peças por uma dezena, aumentando o número de dezenas. Vence 

o jogo quem colocar a primeira peça no terceiro pino, que representa as centenas. 

3- Que número está representado pelo soroban abaixo, considerando que as duas fileiras à 

direita estão reservadas para os decimais? 

   R= 60.108,20 

 

Referências: 

Autor desconhecido. Como utilizar os ábacos escolares. Disponível em < 

https://pedagogiadamatematica.wordpress.com/2015/09/26/como-utilizar-os-abacos-

escolares/> Acesso em 12/03/2018. 

 

https://pedagogiadamatematica.wordpress.com/2015/09/26/como-utilizar-os-abacos-escolares/
https://pedagogiadamatematica.wordpress.com/2015/09/26/como-utilizar-os-abacos-escolares/
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DORNELLAS, V. Correa. O uso do Ábaco de Pinos nas operações aditivas. 2014. 

Disponível em < 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=55753> Acesso em: 

30/03/2018. 

 

SÁ, Elizabet D. de; CAMPOS, Izilda M. de; SILVA, Myriam B. Campolina. Atendimento 

educacional especializado: Deficiência Visual. São Paulo: MEC/SEESP, 2007 em: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee> Acesso em: 13/03/2018. 

 

 

 

 

Nomes: Adriana da Silva Roque  

               Mariele kuchaki Pereira 

Turmas: 2° Pedagogia – manhã 

Ano letivo: 2018 

Disciplina: Didática 

Recurso: Computador 

 

É uma máquina eletrônica que se destina a receber e processar  dados para a 

realização de diversas atividades, possibilitando ao professor armazenar diversos recursos 

para serem usados em sala de aula. 

                     
jjshshshshhdbdbdbdbb 

Autoria: Marcos Dantas                                   

Seu objetivo é estimular as mentes e potencializar seu desenvolvimento intelectual, 

juntamente com seu desenvolvimento psicossocial. Foi criado para facilitar a aprendizagem, 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=55753
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee
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tanto no movimento, motricidade, desenvolvimento motor, inteligências múltiplas, 

criatividade, tomadas de decisões, entre outros. 

Com o uso do computador pode-se apresentar ao indivíduo várias atividades que 

desenvolvam seu raciocínio, técnicas que o professor deve utilizar na sala de aula com 

sabedoria, proporcionando aos alunos uma nova maneira de aprendizado, mais divertida. 

Ex: jogos: por meio deles o professor pode ensinar diversos assuntos para as 

crianças, podendo apresentar jogos de reciclagem ensinando-os a separar o lixo 

corretamente, matemática fazendo cálculos com o auxílio de figuras, jogo da memória 

buscando a atenção do aluno. 

Vídeos ou desenhos educativos: por meio deles a criança pode desenvolver sua 

criatividade, entender noções de moral e sociedade. 

Leitura: além de histórias o professor pode possibilitar que as crianças leiam revistas 

e jornais, este processo vai desenvolver a busca de conhecimento da criança além de 

desenvolver uma criticidade. 

O computador como recurso na sala de aula gera possibilidades para que o 

professor trabalhe com os alunos, diversas técnicas que levam a criança a aprender de 

forma mais rápida, além de desenvolver a criatividade da criança. 

Podemos apresentar algumas vantagens e desvantagens do uso do computador em 

sala de aula.  

Como vantagem ele melhora o rendimento dos alunos e professores, amplia suas 

possibilidades de pesquisa, possibilita os alunos a conhecer novas versões da realidade além 

da troca de trabalhos entre eles. 

As desvantagens são explícitas como o aluno irá ter acesso a várias informações 

muitas delas podem não ser verdadeiras ou inadequadas, ele isola as crianças, pode torná-

las sedentárias. 

O computador é um ótimo recurso para ser usado em sala de aula, porém deve ser 

usado com sabedoria pelo professor e alunos. O professor deve praticar atividades por 

meio do computador mas não se deter somente a este recurso. 

Referências:  

Miguel Bento. Vantagens e desvantagens do uso do computador. Disponível em 

https://prezi.com/blcddpskckqg/vantagens-e-desvantagens-do-uso-do-computador/ 

acesso em 25/03/2018 

Conceito.de. Conceito de computador. Disponível em https://conceito.de/computador 

acesso em 25/03/2018 

 

 

Nomes: Amanda Pazinato, Natali Gonsalves Madureira. 

Turma:2° Pedagogia 

https://prezi.com/blcddpskckqg/vantagens-e-desvantagens-do-uso-do-computador/
https://conceito.de/computador
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Ano letivo:2018 

Disciplina: Didática 

 

Recurso: Flanelógrafo; 

O flanelógrafo é um recurso didático dos mais úteis e versáteis. Sua grande vantagem 

é que dispensa o uso de aparelhos sofisticados para a utilização, possibilitando, por exemplo, 

mobilidade na contação de histórias. Além disso, o flanelógrafo é acessível em preço e o 

material necessário para a sua fabricação, facilmente encontrado. 

Muito usado como recurso didático, revestido de feltro, flanela ou similar, sobre o 

qual podem ser fixados papeis, objetos, avisos. Pode ser usado para ilustrar textos lidos ou 

narrados, conceitos numéricos, apresentar formas geométricas, desenhos com tecido, 

trabalhos e atividades realizadas pelos alunos. Pode ser usado para desenvolvimento de jogos, 

nos quais a criança relaciona a figura a seu nome. Também para expor trabalhos realizados 

pelos alunos e avisos. 

 

Fonte: Maria Catequista comunidades. 

Referências: 

O que é Flanelógrafo. Disponível em: <https://www.cpt.com.br/cursos-educacao-

infantil/artigos/flanelografo-importante-recurso-didatico-na-educacao-infantil> Acesso 

em: 29 de março de 2018. 

Imagem exemplo de flanelógrafo. Disponível em: 

<http://mariacatequista.comunidades.net/flanelografo-e-lembrancinhas> Acesso em: 09 de 

março de 2018. 

 

Lucas Phelipe Pinto de Oliveira 

Maria Caroline Alves  

http://mariacatequista.comunidades.net/flanelografo-e-lembrancinhas
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2º Ano- Pedagogia UNICENTRO- 2018 

Didática 

 

Recurso: Globo 

 1   

2 

Fonte1:https://http2.mlstatic.com/mini-globo-terrestre-politico-educativo-decorativo-

western-D_NQ_NP_860899-MLB26481059814_122017-F.webp 

Fonte2:https://www.megatnt.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/440x/9df7

8eab33525d08d6e5fb8d27136e95/g/l/globoterrestre1.jpg 

 

Descrição: O globo como ferramenta didática seria uma representação em pequena escala 

do planeta terra em formato esférico. Representando o planeta terra dessa perspectiva 

esférica e muito boa para ilustrar com exatidão algumas partes do planeta, porém acaba que 

deixa outras partes extremamente distorcidas como ambos os polos, norte e sul, afinal o 

planeta tem formato de elipse(achatado nas extremidades). 
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Vantagens: Estimula a aprendizagem e desenvolve uma noção de perspectiva no aluno, 

interpretação, distâncias, escalas, observação. Possibilita trabalhar temas que requerem uma 

exposição mais clara de distancias e população do planeta. 

Sugestões de uso: Pode ser utilizado de forma a dinamizar a aula referenciando o assunto 

em discussão, trabalhando a noção de perspectiva, onde o globo pode ser manuseado em 

diversas direções fazendo o movimento de rotação e também para desenvolver a experiência 

com materiais concretos para que futuramente possam fazer reflexões mais complexas de 

espaço. 

 

Referências: 

Autor desconhecido. O Globo Terrestre. Disponível em: 

<https://www.mundovestibular.com.br/articles/9575/1/O-Globo-Terrestre-

/Paacutegina1.html>. Acesso em: 8  abr. 2018. 

 

Andressa Sara Barboza da Luz 

Cauane de Fátima Lima Carneiro 

2° Ano – Pedagogia UNICENTRO – 2018 

Didática 

 

Escala de Cuisenaire 

 O material favorece a correspondência entre as estruturas mentais da criança e a 

relação que ela estabelece com as peças, através das atividades trabalhadas. 

 Pode-se trabalhar sucessão numérica comparação e inclusão, as quatro operações, o 

dobro e a metade de uma quantidade e fração. 

Descrição: O material de cuisenaire é constituído por uma série de barras de madeira 

constituído por modelos de prismas quadrangulares sem divisão em unidades e com 

tamanhos variados de 1 até 10 unidades, cada tamanho corresponde a uma cor especifica. 

Pode ser trabalhada com crianças a partir dos 3 anos. 



' 

 

 

Fonte: 

http:/www.google.com.br/search?q=escala+de+cuisenaire&source=lnms&tbm=isch&as=

X&ved=0ahUKEwiHvPybsKTaAhUJG5AKHQWpCHQQ_AUICiqB&biw=1366&bih=

637#imqrc=tvolWsfMKYJ87M: 

Sugestão de uso: 1) Pedir a crianças que construam casinhas e trenzinhos e que 

discriminem os tamanhos e as cores, usando apenas as barras menores e as maiores para 

fazer as montagens, ou aquelas que sejam da mesma cor.  

2) Entregue uma barrinha diferente para cada criança. Em círculo as crianças irão mostrar a 

sua barrinha e comparar com as dos outros. O professor deverá fazer perguntas como: 

 Quem tem a barrinha maior? 

 Quem tem a barrinha menor? 

3) usar duas barrinhas de cores diferentes para comporem as adições: 

1+4; 3+1; 2+3; 5+1; 7+1; 5+3; 8+1 

 

Referências: 

http:/mundobrink.com/blog/2016/05/você-sabe-o-que-e-escala-cuisenaire-confira-12-

dicas-de-como-ultilizar/ 

http:/www.utfpr.edu.br?cornelioprocopio?cursos?licenciaturas?Ofertados-neste-

Campus/matematica/laboratórios/material-didatico/escala-cuisenaire 

 

 

Lais Caroline Pereira  

Rafaella Medlo Barrozo 

2º Ano- Pedagogia UNICENTRO- 2018 

Didática 
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Recurso: Quebra-Cabeça 

 1   2 

Fonte 1: https://img.elo7.com.br/product/original/1367677/montando-o-alfabeto-abc-

abcdario.jpg 

Fonte 2: 

http://www.bambalalaobrinquedos.com.br/imagens/uploads/produto/61/img/20131204

1805392wedR0nr2w.jpg 

 

Descrição: O quebra cabeça é um recurso que agrada diversas faixas etárias desde crianças 

até idosos, pois pode ser “jogado” tanto individualmente, quanto coletivamente. Neste 

passatempo, o jogador deve resolver o que é proposto à ele, ou seja, deve unir as peças que 

encaixam perfeitamente para que juntas, elas formem a figura desejada. Na escola, ele pode 

ser utilizado, além de para diversão, como um recurso didático, para trabalhar conteúdos 

planejados pelo professor. 

 

Vantagens: Estimula a aprendizagem e desenvolve diversos aspectos, como por exemplo: 

atenção, pensamento lógico, coordenação motora, domínio do corpo, inteligência, atuação 

da memória, observação, comparação. Ou seja, auxilia no campo cognitivo, motor, visual e 

social. 

 

Desvantagens: Pode gerar desconforto se for um quebra cabeça não indicado para 

determinada idade, por exemplo, aplicar com crianças de 3/4 anos um jogo com a faixa etária 

indicada para 10+, não só pelo desenvolvimento cognitivo, mas também o tamanho das 

peças, que pode ser facilmente ingerido pela criança. Outra desvantagem é que o extravio de 

uma peça ocasiona na perda do jogo, pois com uma peça faltando, o quebra cabeça já não se 

completará mais como um todo. 

 

Sugestões de uso: O quebra cabeça pode ser utilizado na escola para fixar conteúdos já 

trabalhados pelo professor, como por exemplo, em português pode-se trabalhar o alfabeto, 

em matemática os números, em geografia os mapas, em artes paletas de cores e em ciências 

os animais.  

 

 

Referências: 
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Autor desconhecido. 7 motivos para utilizar quebra-cabeça na educação infantil. 

Disponível em: <https://canaldoensino.com.br/blog/7-motivo-para-utilizar-quebra-

cabeca-na-educacao-infantil>. Acesso em: 13  mar. 2018. 

GEISA&TAIS. Quebra-cabeças. Disponível em: 

<http://quebracabecaedu.blogspot.com.br/2011/06/quebra-cabecas.html>. Acesso em: 

13 mar 2018.  

 

 

ALUNAS: DAIANE MOREIRA SOUZA 

MARCIA REGINA VULCZAK DA LUZ 

TURMA: 2º ANO PEDAGOGIA MANHÃ 

DISCIPLINA: DIDÁTICA 

PROFESSORA: MARLENE  

 

 

Recurso: PLANETÁRIO 

  

O planetário é sem dúvida uma excelente ferramenta didática que possibilita 

desenvolver o aprendizado dos alunos e o interesse para com temas relacionados às ciências.  

O planetário escolar ou educativo é destinado a uma nova abordagem do ensino 

da ciência, fazendo com que o aluno a partir da visualização do fenômeno ou fato científico 

simule os detalhes: aspectos do dia e da noite, o sol, a luz, a sombra, a nascente e o poente.  

Pode ser usado para estudar: 

 Aparecimento e desaparecimento do sol e iluminação pelo sol. 

 Orientação: pontos cardeais, estações do ano, posições do sol ao 

amanhecer e anoitecer nas diferentes estações; 

 Movimentos da terra: rotação, translação e fusos horários; 

 Lua movimentos: rotação, translação, revolução, fases, eclipses, mares, 

apogeu e perigeu; 

 Sistema Solar: posição da terra no sistema solar, disposição dos planetas 

em ordem de distância ao sol; 

 Órbita dos planetas. 

 

 

 

 



' 

 

 

 

Figura 1 – “Planetário Escolar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <https://uniaocomercial.loja2.com.br/5892898-
PLANETARIO-ESCOLAR>. 
Acesso em: 01 de abril de 2018. 

 
 
REFERÊNCIAS: 
 

CIA EDUCA BRASIL. Planetário Escolar. Disponível em: 
<http://www.ciaeducabrasil.com.br/home/digishop/planetario-escolar>. Acesso em: 01 
de abril de 2018. 

 

Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO 

2⁰ Pedagogia Docência e Gestão Educacional – Manhã  
Acadêmicas: Nathaélli Ribeiro Chiquito Spyra  

Rosangela Aparecida Pulga de Oliveira 
Disciplina: Didática  

Ano letivo: 2018 
 

Recurso: Ampulheta 
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Descrição: A ampulheta é um dos objetos mais antigos de 

medir tempo, conhecida também como relógio de areia. É 

constituída por duas ambulas – recipientes cônicos ou 

cilíndricos, transparentes que se comunicam entre si por um 

pequeno orifício que deixa passar uma quantidade 

determinada de material em pó (historicamente areia) de 

uma ambula para a outra – o tempo decorrido para a outra 

corresponde, em principio, sempre ao mesmo período de 

tempo. Fatores que podem alterar a quantidade de material, 

a grossura do material, a quantidade de material e o tamanho 

da abertura das ambulas. Eram frequentemente utilizadas 

em navios, em igrejas, foi utilizada na arte para simbolizar a 

transitoriedade da vida.  

 

Sugestão de uso: 

 Conhecendo vários tipos de relógio: existem muitos tipos de relógios, que fascinam 

as crianças, bem como adultos e estão associados à história, sendo encontrados em 

diferentes lugares, possuem tamanhos e desenhos diferentes, mas todos mostram as 

horas por meio de números ou pela posição dos ponteiros. Mostre a eles um relógio 

digital e um de ponteiros (analógico).  Compare os dois. É interessante desenvolver 

com os alunos uma pesquisa para verificar os diversos tipos de relógios, inclusive, 

do passado. Leve para a sala de aula diferentes imagens de relógios: de pêndulo, 

cuco, torre, números romanos, solar, d’água, bolso, parede, pulso, analógico, entre 

outros; Ao comparar os relógios, o professor pode levar para a sala de aula a 

ampulheta, realizando uma comparação, mostrando aos alunos que pode-se marcar 

os minutos pela ampulheta; 

 

 Aprenda a fazer uma ampulheta, construa um instrumento para medir a passagem 

do tempo. Você vai precisar de: 2 Garrafas plásticas de refrigerante (600 ml) bem 

limpas e secas (uma delas com tampa) Areia fina, sal seco ou farinha fina de mesa, 

Fita gomada ou durex, 1 Prego bem largo. 
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 Brincando de mímica: o professor divide a sala em grupos, cada grupo tem um 

representante que deverá realizar mímica para que o restante do grupo adivinhar 

qual a palavra que o professor falou para o representante, para marcar o tempo o 

professor pode utilizar a ampulheta. O tema das mímicas pode ser conteúdo de 

alguma outra disciplina que o professor está trabalhando com a turma, como por 

exemplo: as estações do ano, meios de transporte, cidade/estados, entre outros. 

 

Referências:  

DORNELLAS, V.C. Medida de tempo: que horas são?.Disponível em 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=52298. Acesso em 10 de 

março de 2018. 

 

 

Bárbara Canali Dalla Corte 

Lucas Rodrigues de Souza      

2° Ano – Pedagogia UNICENTRO - 2018 

Didática  

 

Recurso: Cartaz de Pregas 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=52298
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1.       2. 
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3.  

Referência 1: <https://www.elo7.com.br/cartaz-
chamadinha/dp/3B6D55?pp=16&pn=1> Acesso em: 15 de março de 2018. 
 

Referência 2: <http://wwwmarcelacristina.blogspot.com.br/2013/04/quadro-de-pregas-

como-fazer.html> Acesso em: 31 de março de 2018. 

 

Referência 3: <https://www.slideshare.net/joaopiaget/cartaz-de-pregas > Acesso em: 7 de 

abril de 2018. 

 

 

Descrição: O cartaz de pregas é um objeto utilizado como recurso visual multiuso, 
composto por um cartaz (ou quadro) com pequenos bolsos rasos para que a criança tenha 
facilidade ao acesso e compreensão da leitura do cartaz após montado, podendo ser feito 
de diversos materiais como por exemplo: cartolina, e.v.a, papelão, plástico, entre outros. 
O cartaz de pregas é de uso muito comum na educação infantil, pois é simples e prático. 
Normalmente é utilizado nas fases preparatórias (chamadinhas) e até mesmo no processo 
de alfabetização e ensino fundamental (sistema de numeração decimal, tabuada, unidades, 
alfabeto). 
 
Vantagens: Atrai a atenção das crianças e pode ser manuseado por elas próprias, com isso 
contribui para o desenvolvimento motor, criatividade, representações visuais e associação. 
 
Desvantagens: É de difícil fabricação, e se não usado corretamente pode confundir as 
crianças sobre sua devida função. 
 
Sugestões de uso:  
 

1. O professor pode ensinar a partir do cartaz de pregas o sistema de numeração 
decimal, com palitos de sorvete, material dourado, bolinhas, etc.  

2. Ensinar o alfabeto associando imagens com as letras. 
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3. Criar um cartaz que mostre a rotina semanal das crianças na escola e mostrar quando 
tem alguma atividade a ser feita. 

 
Referências:  
 
BLOG CEFAPRO. Como fazer cartaz de pregas. Disponível em: 
<http://alfabetizacaocefaproponteselacerda.blogspot.com.br/2013/04/flwswag003gif-
20085-bytes.html> Acesso em: 15 mar. 2018.  
 
BLOG EDUCAÇÃO BÁSICA. Cartaz de Prega. Disponível em:                                                          
<http://socorrobritopedagogia.blogspot.com.br/2013/09/cartaz-de-prega.html> Acesso 
em: 31 mar. 2018. 
 
 

 

Anelize Mandrik Stimer 
Leila Monalisa Schneider 
Thamilis Eleandres Mandrik Lemes 
2° Ano – Pedagogia UNICENTRO - 2018 
Didática  
 
Recurso: Filmes 

 
Descrição: O filme é uma obra de arte realizada através da sucessão de imagens em vídeo 
e com som. O cinema ou a arte de fazer filmes de diversos tipos é considerado uma das 
sete artes e é hoje em dia uma das mais populares, pois chega a uma importante e variada 
quantidade de público. Os filmes apresentam certas características gerais. Um filme se 
estrutura em base na sequencia de imagens que são postas uma atrás da outra, e que 
projetadas de maneira contínua, simulam movimento. 
As obras cinematográficas para complementar o conteúdo ministrado em sala de aula ou 
para sensibilizar os alunos, tem sido bastante utilizado. No entanto, se não for bem 
pensado, esse recurso pode desviar os alunos do objetivo e deixá-los ainda mais dispersos e 
desinteressados. 
Existe alguns critérios que deixam o filme ser um recurso fácil para se trabalhar em sala de 
aula, em diferentes idades mas sempre levando em conta que o filme deve ser especifico 
para determinada faixa etária. 
 
Sugestões de uso:  
 
Ter um objetivo didático claro: Deve-se perguntar primeiramente: para que eu vou passar 
esse filme? Isso é um bom critério de escolha porque um filme que seria adequado para 
sensibilizar os alunos para algum tema a ser abordado, não seria adequado para ser um 
complemento um tema já abordado. 
 
O filme, um recurso pedagógico que precisa promover o ensino 
 
A sala de aula não é espaço para eu mostrar minha erudição cinematográfica: o professor 
deve levar apenas filmes relacionados ao conteúdo ou filmes escolhidos por alunos, pois se 
o professor for levar apenas os filmes que lhe fazem bem, não será proporcionado um 

http://socorrobritopedagogia.blogspot.com.br/2013/09/cartaz-de-prega.html
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clima agradável para a turma. Pode-se ter a mesma discussão com filmes melhores e que dê 
mais prazer aos alunos. 
 
Metodologia: 
 
Escolher o filme é só uma das etapas do trabalho, uma preparação prévia antes da exibição 
do filme pode auxiliar nisso. Uma crítica ou uma lista de questões as quais os alunos terão 
que responder e pode ser entregue. Pela pouca duração das aulas, dificilmente um filme 
pode ser exibido integralmente, a não ser que seja um curta-metragem ou que haja uma 
negociação com outros professores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugestões de filme para usar na educação infantil 
 

FILME RESUMO SUGESTÃO DE 
CONTEÚDOS QUE 

PODEM SER 
TRABALHADOS 

PONYO – Uma amizade 
que veio do mar 

Um menino chamado 
Sosuke resgata um peixinho 
do mar e o chama de Ponyo, 
a partir daí os dois 
embarcam numa aventura 
fantástica, uma jornada 
onde eles encontram 
amizade e sabedoria. Mas o 
pai de Ponyo, um poderoso 
feiticeiro, o força a voltar 
para a sua casa no mar. No 
entanto Ponyo deseja se 
tornar humano, e esse 
desejo pode desiquilibrar a 
própria mãe natureza. Será 
que Ponyo realizará o seu 
sonho? 

Vida Marinha 

WALL-E  Após entulhar a Terra de 
lixo e poluir a atmosfera 
com gases tóxicos, a 
humanidade deixou o 

Preservação da Natureza 
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planeta e passou a viver em 
uma gigantesca nave. O 
plano era que o retiro 
durasse alguns poucos anos, 
com robôs sendo deixados 
para limpar o planeta. Wall-
E é o último destes robôs, 
que se mantém em 
funcionamento graças ao 
auto-conserto de suas peças. 
Sua vida consiste em 
compactar o lixo existente 
no planeta, que forma torres 
maiores que arranha-céus, e 
colecionar objetos curiosos 
que encontra ao realizar seu 
trabalho. Até que um dia 
surge repentinamente uma 
nave, que traz um novo e 
moderno robô: Eva. A 
princípio curioso, Wall-E 
logo se apaixona pela 
recém-chegada. 

MONSTROS S.A Monstros S.A. é a maior 
fábrica de sustos existente. 
Localizada em uma 
dimensão paralela, a fábrica 
constrói portais que levam 
os monstros para os quartos 
das crianças, onde eles 
poderão lhes dar sustos e 
gerar a fonte de energia 
necessária para a 
sobrevivência da fábrica. 
Entre todos os monstros 
que lá trabalham o mais 
assustador de todos é James 
P. Sullivan (John 
Goodman), um grande e 
intimidador monstro de 
pêlo azul e chifres, que é 
chamado de Sully por seus 
amigos. Seu assistente é 
Mike Wazowski (Billy 
Crystal), um pequeno ser de 
um olho só com quem tem 
por missão assustar as 
crianças, que são 
consideradas tóxicas pelos 
monstros e cujo contato 

Atitudes  



' 

com eles seria catastrófico 
para seu mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RATATOUILLE Remy reside em Paris e 
possui um sofisticado 
paladar. Seu sonho é se 
tornar um chef de cozinha e 
desfrutar as diversas obras 
da arte culinária. O único 
problema é que ele é um 
rato. Quando se acha dentro 
de um dos restaurantes mais 
finos de Paris, Remy decide 
transformar seu sonho em 
realidade. 

Higiene das mãos 

REI LEÃO Este desenho animado da 
Disney mostra as aventuras 
de um leão jovem de nome 
Simba, o herdeiro de seu pai, 
Mufasa. O tio malvado de 
Simba, Oscar, planeja 
roubar o trono de Mufasa 
atraindo pai e filho para uma 
emboscada. Simba consegue 
escapar e somente Mufasa 
morre. Com a ajuda de seus 
amigos,Timon e Pumba, ele 
reaparece como adulto para 
recuperar sua terra, que foi 
roubada por seu tio Oscar. 

Animais; Família 

A BELA E A FERA Moradora de uma pequena 
aldeia francesa, Bela tem o 
pai capturado pela Fera e 
decide entregar sua vida ao 
estranho ser em troca da 
liberdade do progenitor. No 
castelo ela conhece objetos 
mágicos e descobre que a 
Fera é na verdade um 
príncipe que precisa de 

Partes do corpo; Medidas 
de tempo 
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amor para voltar à forma 
humana. 

URSINHO POOH Ió perde a cauda no Bosque 
dos Cem Acres, o que faz 
com que Pooh e seus 
amigos tentem encontrar 
uma cauda substituta. Logo 
em seguida eles encontram 
um bilhete deixado por 
Christopher Robin, de que 
voltaria logo. O Corujão 
entende errado e acredita 
que ele foi capturado por 
um monstro chamado 
Voltogo. É o suficiente para 
que toda a turma elabore um 
plano para capturá-lo e 
salvar o amigo. 

Matemática; 

A ERA DO GELO Vinte mil anos atrás, num 
mundo coberto de gelo, o 
mamute Manfred e a 
preguiça Sid resgatam um 
bebê humano órfão. Agora, 
os dois vão enfrentar muitas 
aventuras até devolver o 
filhote de gente à sua tribo, 
que migrou para um novo 
acampamento. 

Estações do Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINDERELA Após a trágica e inesperada 
morte do seu pai, Cinderela 
fica à mercê da sua terrível 
madrasta e suas filhas. A 
jovem é obrigada a trabalhar 
como empregada na sua 
própria casa, mas continua 
otimista com a vida. 
Cinderela recebe um convite 
para o grande baile, mas 

Diferença das Classes 
Sociais 
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seus planos vão por água 
abaixo quando a madrasta 
má rasga seu vestido. Agora, 
será preciso uma fada 
madrinha para mudar o seu 
destino. 

PONTE PARA 
TERABITIA  

Jess sente-se um estranho na 
escola e até mesmo em sua 
família. Durante todo o 
verão ele treinou para ser o 
garoto mais rápido da 
escola, mas seus planos são 
ameaçados por Leslie, que 
vence uma corrida que 
deveria ser apenas para 
garotos. 

Bullying 

 
 
 
Referências:  
 
PEREIRA, Wigvan. 7 dicas de como utilizar filmes como recurso didático. Disponível 
em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/7-dicas-como-utilizar-
filmes-como-recurso-didatico.htm> Acesso em: 08 abr. 2018.  
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BLOG PEQUENADA. 10 filmes animados que todas as crianças devem ver. 
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devem-ver/> Acesso em: 08 abr. 2018. 
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RECURSO: CALCULADORA 

1. Descrição: 

A calculadora, assim como o computador, é um recurso de ensino – especialmente 
nas aulas de matemática – que apesar de não se tratar de um material manipulativo como os 
demais recursos, em razão de que foi criada com o objetivo de simplificar o trabalho humano 
de calcular, sabemos que com a proposição de atividades adequadas, digitando e observando 
o visor da máquina os alunos podem formular hipóteses e perceber regularidades do Sistema 
de Numeração Decimal e das Operações. Como recurso para aprendizagem a calculadora 
não é um fim em si mesma, ela apoia a atividade que tem como objetivo levar à construção 
de uma ideia ou procedimento pela reflexão. 

2. Sugestão de uso: 
2.1 Descobrindo a calculadora (2º ano) 
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Coloque a calculadora em cima de sua mesa. 

a) Quantas teclas existem? 

b) Localize nas teclas: 

 Os algarismos de 0 a 9 

 Os sinais das operações: +, -, x, : 

 Qual a tecla que liga a máquina? 

 Qual a tecla que apaga o que está no visor? 

 Qual a tecla que desliga a máquina? 

2.2 Cruzadinha (3º, 4 º,5º ano) 

É possível escrever palavras em uma calculadora simples. Basta digitar os números 
certos, virar a máquina de cabeça para baixo e ler a palavra escrita. Por meio de alguns 
exemplos, o professor pode motivar seus alunos a resolver ou criar expressões numéricas 
cujos resultados transformam-se em palavras que preenchem as lacunas de um texto, 
cruzadinhas ou até mesmo uma carta enigmática. Por exemplo, se o visor apresentar o 
número 705, a palavra escrita é SOL; já o número 0.735 origina a palavra SELO. 

 

 

 

 

 

 

 

Para resolver uma expressão numérica na calculadora simples, de quatro operações, 
o aluno deverá utilizar regras da mesma forma como faria manualmente, pois essas máquinas 
estão programadas para efetuar os cálculos conforme forem teclados os números e as 
operações. Então, o conhecimento da ordem em que os cálculos devem ser efetuados e a 
prioridade dos sinais de associação (parênteses, colchetes e chaves) é imprescindível para ter 
êxito no trabalho. 

Os números que se transformam em letras na calculadora são os seguintes: 

0: Letra O     1: Letra I      3: Letra E      4: Letra h     5: Letra S    7: Letra L    
8: Letra B   9: Letra G 

2.3 Frações x Números decimais (4º e 5º ano) 

Para fazer uma conexão entre frações e decimais, primeiramente o professor pode 
solicitar aos estudantes que descubram como introduzir uma fração na calculadora simples. 
Eles logo descobrirão que deverão efetuar uma divisão. Assim, 1/2 é o mesmo que 1: 2 e 
5/4 obtém-se fazendo 5: 4. Depois, é hora de os estudantes explorarem diferentes frações e 
seus decimais para realizarem descobertas. Por exemplo: 

a) as frações 2/3, 1/6, 3/7 originam decimais periódicos; 

b) as frações 1/5, 7/4 e 3/8 originam decimais exatos; 
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c) as frações 4/3, 7/2 e 16/6 possuem o número antes da vírgula maior ou igual a 1 pois são 
frações maiores que o inteiro; 

d) as frações 1/4, 5/6 e 3/9 possuem o número antes da vírgula igual a zero pois são números 
menores que o inteiro; 

e) as frações 8/4, 5/5 e 21/7 resultam em números inteiros. 

Então, entre outras, as relações que podem ser estabelecidas são as seguintes: 

 Quando uma fração tem o numerador menor que o denominador, o decimal que a 
representa é menor que um inteiro. Este decimal pode ser um número finito ou 
infinito. No primeiro caso, é chamado de decimal exato e, no segundo, decimal 
periódico. 

 Quando uma fração tem o numerador igual ao denominador ou quando o numerador 
é um múltiplo do denominador, obtém-se um número inteiro. 

 Quando uma fração tem o numerador maior que o denominador, o decimal que a 
representa é maior que um inteiro. Este decimal pode ser, também, exato ou 
periódico. 
 

3. Referências 
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Disponível em: < http://vidadeprofa.blogspot.com.br/2009/04/o-uso-da-calculadora-
proposta-de.html> Acesso em: 11/03/2018. 

ROSELICE. Ensinando matemática: atividades com a calculadora no ensino 
fundamental. 2017.Disponivel em :< http://www.ensinandomatematica.com/atividades-
com-calculadora-ensino-fundamental/> Acesso em: 11/03/2018. 
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RECURSO: FANTOCHE, BONECOS E DEDOCHES 
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Fonte: Pinterest 

 

 

Descrição: 

 

O fantoche é um recurso muito utilizado nas escolas contando com suas variações 

como: marionetes, dedoches e bonecos, por proporcionar e estimular Diversas 

potencialidades da criança dentre as quais: sua imaginação, criação, além de incentivar a leitura 

entre outras. 

Tal recurso oferece diversas possibilidades no processo de ensino aprendizagem, 

desde sua confecção até as formas de se trabalhar. Fantoche, também conhecido como 

“marionete de luva”, pois é um boneco que se usa como luva, animado pela mão da pessoa, 

que irá reproduzir movimentos, dando vida ao personagem. 

O objetivo de se trabalhar com fantoches é desenvolver as habilidades de observação 

e de expressão oral, de ouvir, de expressar-se com clareza e objetividade de transmitir e receber 

informações. O professor é o verdadeiro protagonista na contagem de histórias com 

fantoches na vida das crianças, tornando-se, então uma atividade prazerosa, interessante, 

criativa e atraente para todos. 

Os fantoches normalmente são mais utilizados em contagem de histórias. Há várias 

maneiras de ensinar utilizando fantoches, como musicais, ensinando números, alfabeto, 

animais, entre muitos outros. E também para ensinar a alimentação saudável, com fantoche 

de legumes, por exemplo.  

 

 

 

 

SUGESTÃO DE USO: 

 

Confecção de fantoches com materiais alternativos: 
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   Ao serem confeccionados pelos alunos, torna-se mais prazeroso para a criança 

ainda mais quando são utilizados materiais alternativos como os recicláveis. Além de 

estimular mais seu aprendizado, passam a trabalhar alguns aspectos educacionais: a expressão 

oral, a plástica, emoções, e conteúdos por exemplo a reciclagem. Exemplo: fantoche de meias 

Materiais: meias (que não se utiliza mais), botões, linha, agulha, retalhos de tecido, e cola 

quente. 

Modo de fazer: Inicialmente, deve-se vestir a meia na mão para fazer a medida, de forma 

que o polegar fique no calcanhar da meia. Após basta fazer duas marcações na parte superior 

da meia e com o auxílio de agulha e linha ou cola quente para fixar os botões. Em seguida 

pode se usar retalhos de tecido para fazer a boca do fantoche, e decorá-lo conforme a 

preferência. 

Contação de histórias: Os fantoches na maioria das vezes são utilizados na contação de 

histórias, especificamente nas séries iniciais e ensino fundamental.   E a dramatização, faz-

de-conta, ajuda a criança a construir a sua identidade, pois, nestes jogos, ela poderá 

desempenhar diversos papeis sociais (personagens) e experimentar diferentes sensações e 

emoções. 

 

A encenação com cenário utilizando bonecos, fantoches ou dedoches, faz enriquecer ainda 

mais a criatividade e o lúdico.  Tendo em vista que a criança tem uma relação direta com o 

concreto e o lúdico. Trabalhando, conteúdos, valores entre outros. 

 

Alimentação saudável: 

 

Os fantoches podem ser usados até para ensinar sobre a alimentação saudável. Uma 

cenoura que conversa e fala o quanto é importante para a saúde pode ser convincente ao 

explicar que é preciso comer legumes. O mesmo vale para fantoches de verduras ou frutas, 

que podem ser usados na sala de aula. 

 

O professor pode realizar um diálogo ou cantar uma canção explicando os benefícios 

que trazem para a saúde e bem estar do ser humano. 

 

Referências:  

MUNDOBRINK, 7 ideias para a utilização de fantoches na Educação Infantil 

Disponível em:  <mundobrink.com/blog/2016/10/7-ideias-para-a-utilizacao-de-fantoches-

na-educacao-infantil/> Acessado em: 14 de março de 2018 
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Imagem. Atividades sobre alimentação Disponível em:  

<br.pinterest.com/pin/541346817693006895/> Acesso em: 06 de março de 2018. Não há 

autores 

 

Colunista, Portal da educação. Fantoche na Educação Infantil: Melhorando 

aprendizado Disponível em:  

<www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/fantoche-na-educacao-infantil-

melhorando-o-aprendizado/48118 > Acesso em: 14 de março de 2018. Não há autores 
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Recurso: Calendário 
 

Descrição: Um sistema para contagem e agrupamento de dias que visa atender 

principalmente às necessidades civis e religiosas de uma cultura. A palavra deriva do latim 

calendarium, "livro de registro", que, por sua vez, deriva de calendae, que indicava o primeiro 

dia de um mês romano. As pesquisas indicam que o primeiro calendário surgiu na 

Mesopotâmia, por volta de 2700 a.C., provavelmente entre os sumérios, e foi aprimorado 

pelos caldeus. O calendário possuía 12 meses lunares (entenda o sistema Sol-Terra-Lua), de 

29 ou 30 dias, e serviu de base para o adotado pelos judeus. O calendário é um instrumento 

utilizado para medir o tempo e que é usado com frequência em nosso dia a dia. Nós humanos, 

temos uma considerável necessidade de marcar o tempo, para assim, organizarmos atividades 

diárias, bem como demarcar datas comemorativas. Por isso, a compreensão do calendário, 

pode auxiliar os alunos na consulta e entendimento das informações nele contidas. 

 

Sugestão de uso 

 

Calendário em libras: é utilizado nas escolas anualmente e por professores de Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) da UFVJM, que elaboram em formato digital o calendário em 

língua de sinais para os profissionais e interessados em aprender os dias da semana e meses 

do ano. 
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Calendário do tempo de aniversariantes 

 

Com as atividades propostas o aluno poderá conhecer as datas de aniversário dos colegas da 

turma; compreender como surgiu a necessidade humana de marcar a data de nascimento; 

vivenciar atividades de construção de painel de aniversariantes; compreender a quantidade 

de meses do ano; observar o calendário anual; construir representações simbólicas para cada 

dia da semana, de acordo com o dia a dia dos alunos e interpretar histórias infantis que 

abordam os dias da semana. 
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Calendário do tempo: O qual também é utilizado para ver a previsão do tempo podendo 

identificar se o tempo está nublado, chuvoso ou ensolarado. 

 

 

REFERÊNCIAS 
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Recurso: Maquetes 

Descrição:  

 A maquete é um recurso didático que pode ser usado por professores para apresentar, 

materializar, ilustrar aos seus alunos as dimensões de diferentes matérias, relevos, lugares e 

formas por eles a serem estudados. Ela pode ser feita de diversas matérias: papelão, isopor, 

matérias recicladas, etc. O uso da Maquete em sala de aula como um recurso didático 

aumenta a capacidade de observação, visualização do conteúdo, aumenta a curiosidade sobre 

o assunto fazendo com que ele busque saber mais e estimula a pesquisa fora de sala.  

Sugestão de uso 

 A maquete pode ser usada em todas as séries como um suporte lúdico na 

aprendizagem da geografia, por exemplo. O professor pode mostrar os relevos, as 

dimensões. E ainda pode instruir os alunos para que eles façam maquetes do sistema solar.  
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Fonte: https://www.olimpia.sp.gov.br 

 

Referências:  

Disponível em: https://geografiaifmg.files.wordpress.com  

Acesso em: 01/04/2018 ás 16:00h  
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Recurso: Material Dourado 

 

 

 

 

 

 

O que é? 

O material dourado é um recurso desenvolvido pela médica e educadora Maria 
Montessori, com o objetivo de trabalhar de maneira sensorial a matemática com as crianças. 

O nome “Material Dourado” vem do original “Material de Contas Douradas”, por 
ser de madeira e de cor amarelo-dourado. Esse material contém cubos, que representam as 
unidades; barrinhas com 10 cubos, que representam as dezenas; placas com 100 cubos que 
representam as centenas; e um bloco ou cubo maior, que representam 1000 cubos pequenos, 
ou seja, a casa do milhar. 

Objetivo 

 Desenvolver na criança a independência, confiança em si mesma, a 
concentração, a coordenação e a ordem; 

 Gerar e desenvolver experiências concretas estruturadas para conduzir, 
gradualmente, a abstrações cada vez maiores; 

 Fazer a criança, por ela mesma, perceber os possíveis erros que comete ao 
realizar uma determinada ação com o material; 

 Trabalhar com os sentidos da criança. 

Exemplo de uso 

Figura 3 http://matematicana2016.wixsite.com/meusite/single-
post/2016/09/05/Material-dourado 

https://geografiaifmg.files.wordpress.com/
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 Ao trabalhar adição com crianças do 1º ano, como 1+1=2, deve-se colocar 1 
cubo menor mostrando a unidade, mais outro cubo menor mostrando a outra 
unidade, e assim ao contá-los a criança entenderá de modo concreto que ela 
alcança o resultado com a soma das unidades. Isso pode ser feito com mais 
ou menos unidades, e se caso a conta seja de uma dezena, ela pode manipular 
a barra com as 10 unidades.  

 Ao se trabalhar subtração com crianças do 2º ano, como 27-12=15, pode-se 
colocar duas barras de dezena e mais 7 unidades do cubo menor para 
materializar as 27 unidades, e deste tirar uma barra de dezena e duas unidades, 
ao contar quantas sobraram a criança chegará no resultado trabalhando não 
apenas o lado cognitivo, mas entendendo a matemática de forma lúdica e 
mais significativa. 

 Ao se trabalhar multiplicação no 3º ano, pode-se multiplicar as unidades 
pedidas usando o material dourado, como 3x4=12, a criança pode fazer três 
montes de 4 unidades ou quatro montes de 3 unidades, ao contar chegará no 
resultado. Assim a criança não irá decorar a tabuada, e sim vai entender de 
modo concreto o que significa um número vezes o outro. 

 

Referências: 

BATISTA, Adriana Machado; JUNIOR, Ernesto Backes. A importância do material 
dourado no contexto de ensino-aprendizagem do sistema decimal. Disponível em 
http://educbackes.blogspot.com.br/2014/07/a-importancia-do-material-dourado-no.html. 
Acesso em 11 de março de 2018. 

MOURA, Manoel Oriosvaldo. Materiais pedagógicos para o ensino de matemática. 
Disponível em: 
http://paje.fe.usp.br/~labmat/edm321/1999/material/_private/material_dourado.html. 
Acesso em 11 de março de 2018. 
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Recurso Blocos Lógicos 

A Geometria exige uma maneira específica de raciocinar, explorar e descobrir, 

fatores que desempenham importante papel na concepção de espaço pela criança. 

As figuras geométricas mais conhecidas pelos alunos são o quadrado, o retângulo, 

o triângulo e o círculo que são trabalhadas desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 

http://educbackes.blogspot.com.br/2014/07/a-importancia-do-material-dourado-no.html
http://paje.fe.usp.br/~labmat/edm321/1999/material/_private/material_dourado.html
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Os Blocos Lógicos ou Blocos Atributos são bastante eficientes para que os alunos 

exercitem a lógica e evoluam no raciocínio abstrato.   

As atividades de jogo com os blocos lógicos foram idealizadas pelo matemático e 

psicólogo húngaro Zoltan Paul Dienes, professor da Universidade Sherbrooke, no 

Canadá, descrito na sua obra ”Pensamento Matemático e Jogos Lógicos”.  

Foram utilizados de modo sistemático com crianças pelo psicólogo russo Vygotsky 

(1890-1934), quando ele estudava a formação dos conceitos infantis, os quais facilitarão a 

vida dos alunos nos futuros encontros com números, operações, equações e outros 

conceitos da matemática.  

Este manipulativo concreto chegou ao Brasil na década de 1970 e foi amplamente 

divulgado com o nome Blocos Lógicos “de Dienes”, parecendo indicar, ou fazendo crer na 

época, que eles tivessem sido criados por Dienes.  

Sua função é dar aos alunos ideias das primeiras operações lógicas, como 

correspondência e classificação. Essa importância atribuída aos materiais concretos tem 

raiz nas pesquisas do psicólogo suíço Jean Piaget (1896-1980). Segundo Piaget, a 

aprendizagem da Matemática envolve o conhecimento físico e o lógico-matemático. No 

caso dos blocos, o conhecimento físico ocorre quando o aluno manuseia, observa e 

identifica os atributos de cada peça. O lógico-matemático se dá quando ela usa esses 

atributos sem ter o material em mãos (raciocínio abstrato). 

Inicialmente os Blocos Atributos possuíam 48 (quarenta e oito) peças em madeira, plástico, 

cartolina ou ainda de borracha EVA, concebidas com as seguintes características 

(atributos): 

Cores: azul, vermelho, amarelo (são as cores primárias); 

Formas: quadrado, retângulo, círculo e triângulo, sendo que nos conjuntos de blocos mais 

modernos foi acrescentada uma nova forma, o hexágono. 

Espessuras: fino e grosso. 

Tamanhos: grande e pequeno. 

 

Sugestões de uso:  

Por meio de atividades lúdicas manipulativas com os blocos lógicos               podem ser 

explorados o conhecimento das formas geométricas, o desenvolvimento das primeiras 

noções de operações lógicas e suas relações como comparação, classificação e seriação para 

a construção do raciocínio lógico-matemático. Apresentar o material as crianças sem 



' 

nenhuma especificação, para que manipulem livremente, para posteriormente reconheçam 

os atributos. A tendência que as crianças formem figuras de seu cotidiano como carros, casas, 

animais e torres fazendo pequenas organizações. Então as peças vão sendo colocadas para 

serem agrupadas conforme os atributos especificados. Cores, tamanhos, formas e espessuras 

fazendo classificações e seriação.  

FIGURA 1 e 2: Imagem ilustrativa de blocos lógicos 
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Descrição: O jogo da memória é um clássico jogo formado por peças que apresentam 

uma figura em um dos lados. Cada figura se repete em duas peças diferentes. Para começar 

o jogo, as peças são postas com as figuras voltadas para baixo, para que não possam ser 

vistas. Cada participante deve, na sua vez, virar duas peças e deixar que todos as vejam. Caso 

as figuras sejam iguais, o participante deve recolher esse par e jogar novamente, caso as peças 

estejam diferentes, estas  devem ser viradas e novamente passar a vez ao participante 

seguinte. Ganha o jogo quem tiver mais pares ao final do jogo. 

 
(Acervo Colégio Adventista de Guarapuava) 

 

SUGESTÕES DE USO: 

1. Para desenvolver memória e a 

coordenação motora fina: construção 

do jogo de memória com recorte e 

colagem, no modelo de jogo de pares 

de imagem iguais. 

2. Visando a associação lógica numérica: jogo da memória de matemática, são cartas 

com a quantidade de imagens que correspondem a cada número (por exemplo: o 

número 1 faz par com a imagem de um trem, o numero 2 faz par com a imagem de 

duas borboletas, e assim por diante). 

3. Para auxiliar no processo de alfabetização: jogo da memória com letras, os pares 

são compostos por uma letra e imagem (por exemplo, a peça com a letra “A” faz 

par com a peça da imagem de uma abelha, o “B” com uma bola, e assim por diante) 
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DESCRIÇÃO  

O bingo é um jogo lúdico utilizado na educação infantil e no ensino fundamental. 

Esse jogo promove o desenvolvimento da aprendizagem das crianças, estimula o raciocínio, 

a observação e o trabalho em equipe. O jogo apresenta bolas numeradas que são inseridas 

dentro de um globo, e que logo em seguida são sorteadas uma a uma. Na educação infantil 

e no ensino fundamental existem diversos tipos de bingos, tais como: bingo matemático, 

bingo de letras, dentre outros. 

 

BINGO MATEMÁTICO 

 É um jogo muito utilizado na educação infantil e no ensino fundamental, pois auxilia 

no reconhecimento de números e no desenvolvimento de operações matemáticas básicas. 

Existem diversos tipos de bingos matemáticos, tais como: adição, multiplicação, subtração, 

divisão e de identificação de números. Esse tipo de bingo auxilia no desenvolvimento do 

raciocínio logico matemático, no aprimoramento da rapidez em cálculos e no 

aperfeiçoamento da escrita dos números. 

 

SUGESTÕES DE USO DO BINGO MATEMÁTICO 

 No bingo de números é essencial providenciar uma cartela de bingo contendo quinze 

números para cada aluno. Logo depois, sorteie os números e peça para os alunos circularem 

com o lápis o número falado. O professor deve registrar os números sorteados no quadro 

também, para que o aluno possa comparar com o número de sua cartela. 

 No bingo de adição e subtração pode-se utilizar uma cartela composta por quinze 

números para cada aluno. Após a entrega da cartela, escreva uma operação de cada vez no 

quadro negro. Os alunos em seguida devem realizar os cálculos matemáticos e apresentar os 

valores encontrados na cartela. Se encontrarem dificuldades nos cálculos, podem utilizar o 

caderno como auxílio para realizarem as operações. 

 O bingo por extenso é quase semelhante ao bingo de números, porém o registro dos 

números ocorre por extenso. Dessa maneira, o aluno escuta o número falado pelo professor 

e logo em seguida o registra na cartela se houver. Nota-se que para realizar esta atividade, é 

necessário que o aluno seja capaz de realizar a leitura por extenso. 

 O bingo das quatro operações utiliza uma cartela contendo as quatro operações 

matemáticas, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. O professor sorteará fichas 

com as respostas das operações. Cabe ao aluno a cada ficha sorteada procurar em sua cartela 

a operação que corresponde ao resultado sorteado e marcar com um lápis ou marcador. 

 

BINGO DE LETRAS 

 É um jogo de caráter relevante na educação infantil e no ensino fundamental, pois 

auxilia na fixação dos nomes das letras. Este jogo facilita o desenvolvimento da leitura, pois 

a atividade envolve a identificação de letras (grafemas) na cartela do jogo, e também o 

reconhecimento de fonemas já conhecidos pela oralidade. A partir dessa relação então, cria-
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se uma melhor compreensão dos grafemas. Os bingos de letras são fundamentais para 

trabalhar a formação das palavras nas primeiras etapas da educação, além disso, estimulam a 

oralidade e a escrita.    

 

SUGESTÕES DE USO DO BINGO DE LETRAS 

 Utilização de material didático, tais como: cartelas e letras impressas. As cartelas 

devem conter palavras incompletas, ou seja, com letras faltando para serem completadas. As 

letras devem ser recortadas de forma isolada e de preferencia serem guardadas em um 

saquinho plástico para não serem perdidas. O professor atuante da atividade deve 

primeiramente ler as regras do jogo em voz alta, logo em seguida deve dialogar com os alunos 

como o jogo funcionará; e por último, perguntar se algum dos alunos não compreendeu de 

maneira clara alguma das regras citadas. Ao decorrer do jogo podem ocorrer novas dúvidas 

em relações às regras. Diante disso, o docente deve ler novamente o texto das regras do jogo, 

expondo aos alunos assim que é necessário compreender de maneira clara como as regras 

funcionam e que elas devem ser obrigatoriamente obedecidas. A realização desse processo 

colabora com uma melhor interação entre as crianças, além de auxiliá-la a se habituar ao 

gênero textual e as instruções de jogos.  

Antes de inicializar o jogo, o professor deve necessariamente exibir para os alunos 

que as fichas com as palavras estarão dentro do saquinho, e que além disso, o professor irá 

emitir em tom de voz alta cada palavra que for sorteada. A partir da leitura da palavra em 

voz alta, deve-se dar um intervalo de tempo para realizarem a marcação dela; caso ocorrerem 

dúvidas em relação ao termo falado, deve-se reler a palavra novamente. Isso tudo garante 

que todas as crianças possam compreender a informação emitida pelo professor, além de 

terem tempo para comparar o som do vocábulo com as imagens das palavras recortadas. O 

jogo deve ser preferencialmente jogado em grupos de dois ou três alunos, tendo como 

objetivo principal completar a palavra que se apresenta incompleta na cartela. Esse objetivo 

será realizado com a  cooperação em equipe, na qual envolve o diálogo e a colaboração entre 

os colegas, para que possam assim encontrar a letra mais adequada para marcarem em sua 

cartela.  

 

 

Fonte: http://matosmedeiros.blogspot.com.br/2013/06/bingo-do-

alfabeto.html#.WqMSpnxv-00 
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Descrição: 

O boliche tem por objetivo estimular a reutilização de materiais, que geralmente vão 

direto para o lixo, para construir brinquedos; refletir sobre o consumo excessivo de 

brinquedos que nem sempre são interessantes, divertidos e mais duráveis; experimentar 

o prazer em construir seu próprio brinquedo exercitando a criatividade, partilhando com 

os colegas as habilidades e dificuldades e ajudando o outro nesse processo de 
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construção; conhecer e experimentar o jogo de boliche, que, muitas vezes, é restrito a 

um determinado público.  

Sugestão de uso:  

 Com crianças de 4 a 5 anos podem ser organizadas dez garrafas pet cobertas 

com papel colorido e, na frente das mesmas colocar uma etiqueta com um 

número (de 1 a 10 neste caso) e, também será necessário uma bola qualquer, de 

preferência de borracha. Organizar as garrafas e pedir que cada criança 

experimente jogar a bola para ver quantas garrafas consegue derrubar. 

 Jogando Boliche de Letras: boliche, feito com material diferente (garrafas PET), 

no qual cada garrafa tem letras de EVA representando as letras do alfabeto. 

Professor diz aos alunos que o objetivo do jogo é nomear as letras das garrafas 

derrubadas. Como são muitas garrafas é bom que seja proposto que a regra desse 

jogo em específico, seja o de uma jogada para cada jogador. Quem nomear mais 

letras é o vencedor. Portanto o professor deve registrar quantas letras cada 

jogador nomeou para se ter o resultado final. 

 Boliche dos Numerais: Dividir a turma em dois grupos. Cada Criança na sua vez 

joga a bola com o objetivo de derrubar as garrafas. Marca-se os pontos conforme o 

número de garrafas derrubadas. A criança deve escrever os numerais das garrafas caídas, 

ou separar o número de tampinhas correspondente ao número de garrafas caídas, ou 

somar dois ou três numerais das garrafas caídas.  

 Boliche das Frutas: Cada participante deverá lançar a bola na tentativa de derrubar 

o maior número de garrafas. Após derrubar deverá identificar a cor da garrafa PET e 

qual a fruta que está na garrafa. 
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