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Ao professor

Olá, educadores e educadoras!

Este é o caderno de orientações para utilização 
em sala de aula do material “Língua da Rua, 
Rua da Língua”, segundo Objeto Digital de 
Aprendizagem (ODA) desenvolvido pelo Museu 
da Língua Portuguesa (MLP), por meio do Centro 
de Referência do MLP. O material é resultado 
do projeto “Na sua escola: objetos digitais de 
aprendizagem do Museu da Língua Portuguesa”.

Este documento tem como objetivo trazer 
inspirações para uso desse conteúdo, sugerindo 
atividades e materiais complementares, 
potencializando o poder criativo de professores 
e professoras. Aqui, não pretendemos trazer uma 
receita ou um passo a passo de uso, mas sim um 
referencial de possibilidades que pode se adaptar 
à realidade de cada sala de aula, aos estudantes e 
aos recursos disponíveis na sua escola, podendo 
ser utilizado por quem conhece ou não o acervo do 
Museu da Língua Portuguesa.

O material “Língua da Rua, Rua da Língua” e 
as informações contidas neste caderno foram 
construídos em colaboração com professores e 
formadores de Língua Portuguesa da Secretaria 
Municipal de Educação (SME) de Campinas. 
Esperamos que este Caderno do Professor oriente 
atividades de debate e troca e, sobretudo, fortaleça 
a relação do Museu da Língua Portuguesa com a 
comunidade escolar, colaborando com a construção 
de novas relações entre a língua portuguesa e a 
nossa identidade.

Bom trabalho!

Centro de Referência do Museu da Língua 
Portuguesa



Língua viva

O Museu da Língua Portuguesa, ao mobilizar 
a dinamicidade desta língua que impulsiona, 
pulsa e move a (re)criação das nossas culturas 
e identidades, não poderia deixar de trazer para 
dentro de sua exposição a representação de um dos 
espaços em que todo esse movimento se cristaliza 
em uma de suas formas mais potentes: a rua. Uma 
Rua da Língua para as línguas e linguagens da rua. 
Placas, jornais, pichações, sons: uma pulsação 
visual e sonora que nos atravessa, impacta e que é, 
justamente, criada por nós mesmos.

Aguçar os sentidos para essa dinamicidade, 
refletindo sobre o que isso representa em nós, é um 
dos meios pelos quais se pensou, coletivamente, 
o caminho de construção deste Objeto Digital 
de Aprendizagem. É também considerar este 
movimento como um processo potente que possa 
somar com as situações de aprendizagem de 
crianças e jovens nas escolas.

E é nesse trânsito que o Museu vem construindo 
suas ações, fortalecendo seu objetivo de alcançar 
e impactar as pessoas de maneira a contribuir para 
o desenvolvimento cultural, social e humano: um 
Museu em sintonia com o tempo presente, aliado 
aos desafios sociais contemporâneos.

O MLP é um equipamento da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do Estado de São Paulo, 
administrado pelo IDBrasil Cultura, Educação e 
Esporte, uma organização social de cultura. O Lab_
Língua Portuguesa é parte integrante de seu Centro 
de Referência.

Museu da Língua Portuguesa



A Rua da Língua… As Línguas da Rua.  
O que a rua nos conta?

A experiência formativa “Museu dá a Letra”, 
proporcionada pela parceria entre o Museu da 
Língua Portuguesa e a Secretaria Municipal de 
Educação de Campinas, oportunizou o encontro de 
professores e especialistas que trabalham com o 
ensino de língua portuguesa na Rede Municipal em 
diferentes realidades escolares, desde a Educação 
Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais até a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). Esse trabalho permitiu o 
diálogo e a troca de experiências entre os diferentes 
segmentos, que resultou no projeto “Língua da Rua, 
Rua da Língua”.

Essa atuação conjunta coloca o Museu da 
Língua Portuguesa e a Secretaria Municipal de 
Educação (SME) de Campinas como espaços 
de fortalecimento de redes e parcerias com 
os educadores, apoiando a articulação do 
equipamento com grupos estratégicos, 
amplificando as possibilidades de produção de 
conhecimento e de formas de interação do público 
com o seu acervo. Os objetivos centrais são a 
formação de leitores e autores com mais autonomia 
no uso da língua materna e das diversas linguagens 
e modalidades de recursos digitais, audiovisuais 
e midiáticos que participam da construção de 
sentidos dos textos contemporâneos.

O projeto “Língua da Rua, Rua da Língua” é uma 
potente ferramenta para ajudar os estudantes 
na compreensão da língua materna como 
manifestação cultural viva, relacional, heterogênea, 
complexa, rica de nuances e em constante 
transformação, nas mais diversas práticas sociais. 
Além disso, potencializa a ampliação do repertório 



cultural e traz novas aprendizagens aos envolvidos, 
auxiliando na formação de um aluno leitor e autor 
de variadas linguagens, que compreenda as 
diferentes tecnologias da sociedade letrada e saiba 
fazer uso delas.

E assim, ouvindo, brincando com as palavras, 
dialogando e produzindo materiais a partir 
das histórias que a rua nos conta é que nossa 
equipe de profissionais e nossos estudantes 
têm realizado estudos mediados pela 
lingua(gem) envolvendo diferentes áreas do 
conhecimento, atribuindo sentidos diversos às 
práticas sociais em que estão imersos.

Equipe Técnica do Programa Municipal de 
Leitura e Escrita (PMLE) 
Coordenação Setorial de Formação 
Departamento Pedagógico 
Secretaria Municipal de Educação de 
Campinas/SP
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A Língua da(S) Rua(S) que originaram o 

ODA “Língua da Rua, Rua da Língua”

O Objeto Digital de Aprendizagem (ODA) “Língua 
da Rua, Rua da Língua” foi criado a partir da 
experiência “Rua da Língua”, obra inédita que 
compõe a nova exposição principal do Museu da 
Língua Portuguesa (MLP). Uma tela de mais de 100 
metros de comprimento, que ocupa uma extensa 
faixa do segundo andar do Museu, surpreende os 
visitantes com fragmentos de poesia visual e sonora. 
Nela, há uma projeção de “poesias-relâmpago” que 
apresentam o dinamismo da língua portuguesa. 
A tela se transforma em paredes, muros, faces de 
edifícios, jornais e tantos outros suportes em que a 
língua surge nas cidades, na fala de todos os dias, 
nos provérbios e canções.

A “Rua da Língua” convida a refletir sobre a 
linguagem na vida urbana contemporânea. A 
proposta é pensar a tela como uma rua, um espaço 
onde o português do Brasil pulsa de modo livre, 
solto e pleno, unindo a escrita, a palavra da rua e a 
experiência audiovisual. Com roteiros de José Miguel 
Wisnik e Leandro Lima, conta com trabalhos dos 
artistas: Augusto de Campos, Arnaldo Antunes, Guto 
Lacaz, Filipe Grimaldi, Fábio Moraes, GG (Susto), 
Mana Bernardes, Ricardo Aleixo e o Coletivo Bijari.

SAIBA +
No aplicativo do Museu, você também encontra 
conteúdos complementares à experiência, como 
a descrição do espaço, o texto curatorial, e os 
sons dessa experiência, além de um conteúdo 
especial produzido em Libras. É possível acessar 
clicando aqui.

https://app.mlp.org.br/experiencia/4
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Língua da Rua, Rua da Língua:  

a língua viva e vivida

A concepção e a produção deste material, os 
vídeos e as informações contidas neste caderno 
foram construídos em parceria com professores e 
profissionais da educação da Secretaria Municipal 
de Educação de Campinas. O trabalho seguiu a 
metodologia de escutas e eixos orientadores da 
primeira edição do projeto, o “Nossa Língua do 
Brasil”, disponível no site do Museu da Língua 
Portuguesa gratuitamente. 

Partindo da premissa da participação colaborativa 
da comunidade escolar e da perspectiva do 
uso multidisciplinar, o grupo de trabalho desta 
edição identificou neste material a possibilidade 
de transposição do conteúdo e propostas de 
atividade que não só contemplam a diversidade 
linguística, de gênero e cultural, mas também os 
multiletramentos.

A escolha do formato audiovisual já havia sido 
proposta desde o início do projeto, contemplado no 
edital ProAC nº 28/2021, pela aderência do formato 
ao público juvenil e pela perspectiva de amplo 
acesso, com maior alcance e familiaridade do 
formato pelos professores. A temática a ser tratada 
neste ODA partiu da ideia de construir um material 
que representasse a amplitude e a diversidade do 
acervo do Museu e que estivesse ligado a temas 
contemporâneos em debate.

Assim, surgiu o “Língua da Rua, Rua da Língua”, 
que tem como proposta promover questões/
temas disparadores para discussão e conversas 
com alunos e professores, dentro e fora da sala de 

https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/oda/nossa-lingua-do-brasil/
https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/oda/nossa-lingua-do-brasil/
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aula. O objetivo é que este material seja aplicável a 
diferentes grupos escolares e proporcione variados 
usos e diversas camadas de interação.

A representatividade é um dos eixos norteadores 
do projeto e, consequentemente, deste material.  
A representação de cenários diversos e pessoas de 
diferentes perfis de gênero, faixas etárias e origens, 
tanto na composição da equipe de desenvolvimento 
do ODA quanto no conteúdo apresentado nos 
vídeos, contribui para a apresentação transversal 
e ampla da linguagem e a identificação com o 
público escolar que se pretende alcançar. Nesse 
sentido, a escolha do personagem central do vídeo 
considerou a diversidade e a presença múltipla que 
o projeto propõe. 

Nos vídeos, temos duas protagonistas: a Jana 
Fernandes, jornalista e apresentadora, e a Érika 
Motta, intérprete de Libras e MC do grupo Slam 
do Corpo. Jana narra o vídeo e circula pelas ruas 
da cidade. Érika interpreta em Libras o mesmo 
texto falado por Jana na exposição principal do 
Museu. Ao final do vídeo-síntese (“Língua da Rua, 
Rua da Língua”), as duas se cruzam na “Rua da 
Língua”, representando o encontro de diferentes 
linguagens, corpos e identidades no espaço do 
Museu, celebrando uma língua viva e vivida, uma 
rede em que as significações estão em permanente 
trânsito entre os falantes, com as palavras mudando 
de sentido conforme mudam os contextos, os 
interlocutores, as circunstâncias e as pressões 
envolventes.



11

Você conhece o Slam do Corpo?
O Slam do Corpo é um grupo que pesquisa e 
produz arte, aberto a surdos e ouvintes que 
se interessam pela Língua Brasileira de Sinais. 
Considerando a dimensão pública da arte e 
o constante interesse por inventar formas 
de comunicação, desde 2008 desenvolve 
documentários, performances e intervenções 
poéticas que dão visibilidade à cultura surda, 
utilizando a cidade enquanto espaço privilegiado 
de nossas proposições. O grupo foi responsável 
pelos vídeos poéticos em Libras que apresentam 
as experiências da exposição principal do Museu. 
Que tal apresentar os vídeos em Libras aos seus 
alunos? Acesse os materiais clicando aqui.

https://app.mlp.org.br
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Propondo uma atividade  

para além da sala de aula

Como parte integrante deste ODA, foi desenvolvido 
um vídeo-atividade. A proposta é que ele seja um 
desdobramento para a ação, com base no que foi 
visto e discutido no “Língua da Rua, Rua da Língua”. 
A edição alterna a linguagem de documentário 
clássica para uma linguagem de Reels/TikTok, com 
os recortes em módulos e diferentes camadas de 
som e imagem.

No vídeo, a nossa personagem convida o 
espectador a observar a rua e suas histórias.  
A proposta é que espectadores, alunos e 
professores possam ter um momento de 
contemplação e registro dos espaços que circulam 
na tela: “pode ser a sua rua, a rua da sua escola ou 
pode ser uma rua em que você passa todo dia”, 
diz a personagem. Como proposta de observação, 
surgem algumas perguntas que podem ajudar a 
encaminhar a atenção e ativar as reflexões:

• Olhe para a rua como se fosse um lugar 
desconhecido. Como se fosse um lugar estranho. 

• O que tem nessa rua? 
• Tem placa, tem picho, tem cartaz? 
• Tem banca, tem loja, tem padaria? 
• Tem casas velhas, casas novas? Tem prédio? 

Desde quando? 
• Passa muita gente? São pessoas conhecidas, 

que moram por ali ou estão só passando? 
• Tem árvore? 
• Tem muito carro? Tem ponto de ônibus? 
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• Preste atenção também nos sons, nos barulhos. 
O que você ouve?

• Que histórias essa rua contou a você?
Com essas perguntas, o vídeo propõe que os alunos 
e professores desenvolvam uma atividade sobre o 
tema no formato que desejarem e a compartilhem 
com o Museu. É um desejo de que os trabalhos 
realizados pelos alunos sejam referenciados no site 
da instituição e possam ser acessados por outros 
alunos e professores, estimulando a produção e a 
troca com estudantes de diferentes regiões do país.

Compartilhe com o  
Museu da Língua Portuguesa

Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos com 
base neste ODA podem ser compartilhados 
com o Museu. A proposta é que eles possam 
ser referenciados pelo Museu, ampliando o seu 
acervo e gerando novos conteúdos, podendo ser 
disponibilizados em seus canais oficiais. Você pode 
compartilhar esses trabalhos clicando aqui.

https://app.mlp.org.br
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Aqui, sugerimos alguns formatos possíveis para a 
construção desses trabalhos:

Áudio/Podcast: hoje é possível realizar gravações 
de boa qualidade com aparelhos celulares 
simples, bastando escolher locais mais 
silenciosos e direcionar a saída do microfone 
para quem está falando. Há na internet diversos 
softwares de edição de áudio gratuitos e de fácil 
manipulação, como o Audacity e o Audio Cutter 
– este último possibilita a edição on-line, sem 
necessidade de download. Caso planejem uma 
temporada de um podcast, sugerimos episódios 
curtos, com a participação de convidados e 
diversidades de vozes (aqui, a possibilidade 
de trabalhar com áudios gravados por meio do 
WhatsApp é uma importante ferramenta para 
captar pessoas de diferentes regiões).

Vídeo: os vídeos necessitam de um pouco mais 
de dedicação, especialmente na edição do 
material gravado. Gravações por celulares com 
uma boa iluminação natural funcionam bem. 
Há também a possibilidade de criar montagens 
com imagens, áudios e depoimentos que se 
complementem, gerando vídeos interessantes 
e dinâmicos. Ferramentas de redes sociais 
como TikTok e Instagram possibilitam a edição 
de vídeos curtos, enquanto o Wondershare 
Filmora e o Windows Movie Maker funcionam 
para edição no computador. Há aplicativos 
para celular, como o Kinemaste e o InShot, que 
também desempenham um bom papel. 

https://www.audacityteam.org/download/
https://mp3cut.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zhiliaoapp.musically&referrer=af_tranid%3Dy_RH9oQhwemfTWkIlorbdA%26af_web_id%3D79416ec1-90f5-46f2-bc46-e30b37dc3397-c
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=pt_BR&gl=US
https://filmora.wondershare.net/pt-br/ad/filmora-editor-de-video-brand.html?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODJYusvwme1EmOI001l6IO6pHXZFqoKXUPYSZ553hgcGIXB9qW9UlSRoClxMQAvD_BwE
https://filmora.wondershare.net/pt-br/ad/filmora-editor-de-video-brand.html?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODJYusvwme1EmOI001l6IO6pHXZFqoKXUPYSZ553hgcGIXB9qW9UlSRoClxMQAvD_BwE
https://www.tecmundo.com.br/como-fazer/26724-windows-movie-maker-como-criar-slideshows.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot
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Cartazes: ocupar os espaços da escola com 
cartazes e materiais visuais pode ser uma 
sugestão de execução simples e de impacto 
para troca com a comunidade escolar. Para 
criar materiais com maior apelo visual de forma 
simples, ferramentas como o Canva ajudam na 
composição de materiais visuais que podem 
ser ajustados conforme a proposta da atividade. 

Aplicativos: outra proposta é a construção 
colaborativa de painéis digitais ou jogos do 
tipo trivia. Podem ser utilizadas ferramentas 
como o Padlet, que permite criar diversos 
quadros virtuais que podem ser construídos 
colaborativamente entre grupos de alunos ou 
com outras turmas, enquanto o Kahoot! e o 
Mentimeter permitem gameficar atividades 
com quizzes e questionários que apresentam 
respostas em tempo real.

https://www.canva.com/pt_br/
https://pt-br.padlet.com/
https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/pt-BR
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Campos de atuação possíveis

Partindo da exploração do campo de estudo e 
pesquisa, atuação na vida pública e na pessoal, este 
material permite a prática de compreensão oral e 
análise linguística para identificação de traços de 
variação linguística do português contemporâneo 
e sua relação com contextos variados de uso. Além 
das misturas mencionadas de gêneros relacionados 
a diferentes referências culturais, o “Língua da 
Rua, Rua da Língua” ainda transfigura os dizeres 
da linguagem verbal em produções audiovisuais, 
contemplando não só a diversidade linguística, de 
gênero e cultural, mas também os multiletramentos, 
que também são considerados pelos documentos 
curriculares.

Aqui, compartilhamos algumas das habilidades e 
competências da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e do Currículo Paulista, e as Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica para o Ensino 
Fundamental da Secretaria Municipal de Educação 
de Campinas que se relacionam com o conteúdo 
deste material.
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Base Nacional Comum Curricular

EI03EO03

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo 
atitudes de participação e cooperação. Participar 
de brincadeiras de faz de conta, compartilhando 
propósitos comuns, representando diferentes pa-
péis e convidando outros colegas para participar. 
Levar em consideração o ponto de vista de seus 
colegas.

EF05CI05

Construir propostas coletivas para um consumo 
mais consciente e criar soluções tecnológicas para 
o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem 
de materiais consumidos na escola e/ou na vida 
cotidiana.

EI02EF01 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.

EI02EF03

Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura 
de histórias e outros textos, diferenciando escrita 
de ilustrações, e acompanhando, com orientação 
do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para 
baixo, da esquerda para a direita.  Plano de Aula 4

EI02EF04
Formular e responder perguntas sobre fatos da his-
tória narrada, identificando cenários, personagens 
e principais acontecimentos.

EI02EF05 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias 
ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.

EI02EO04
Comunicar-se com os colegas e os adultos, bus-
cando compreendê-los e fazendo-se compreender. 
 Plano de Aula 4

EI02EO06 Respeitar regras básicas de convívio social nas 
interações e brincadeiras.

EI02ET04
Identificar relações espaciais (dentro e fora, em 
cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e 
temporais (antes, durante e depois).  Plano de 
Aula 4

EI03EF01
Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas 
vivências, por meio da linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras 
formas de expressão.

EI03EF07
Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veicula-
dos em portadores conhecidos, recorrendo a estra-
tégias de observação gráfica e/ou de leitura.

EI03EF09
Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 
realizando registros de palavras e textos, por meio 
de escrita espontânea.
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EI03EO03 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo 
atitudes de participação e cooperação.

EI03EO04 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e 
grupos diversos.

EI03TS02
Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e tridimensionais.

EI03TS03
Reconhecer as qualidades do som (intensidade, 
duração, altura e timbre), utilizando-as em suas 
produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.

EF04LP17

Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e en-
trevistas veiculadas em rádio, TV e na internet, 
orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando 
conhecimento dos gêneros jornal falado/televisivo 
e entrevista.  Plano de Aula 2

EF04LP24
Identificar e reproduzir, em seu formato, tabelas, 
diagramas e gráficos em relatórios de observação e 
pesquisa, como forma de apresentação de dados e 
informações.   Plano de Aula 2

EF04GE04
Reconhecer especificidades e analisar a interde-
pendência do campo e da cidade, considerando 
fluxos econômicos, de informações, de ideias e de 
pessoas.  Plano de Aula 2

EF04GE07 Comparar as características do trabalho no campo 
e na cidade.  Plano de Aula 2

EF04GE08
Descrever e discutir o processo de produção (trans-
formação de matérias-primas), circulação e consu-
mo de diferentes produtos.  Plano de Aula 2

EF05GE11

Identificar e descrever problemas ambientais que 
ocorrem no entorno da escola e da residência 
(lixões, indústrias poluentes, destruição do patri-
mônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive 
tecnológicas) para esses problemas. Plano de 
Aula 2

EF09LP10
Comparar as regras de colocação pronominal na 
norma-padrão com o seu uso no português brasi-
leiro coloquial.

EF09LP12
Identificar estrangeirismos, caracterizando-os se-
gundo a conservação, ou não, de sua forma gráfica 
de origem, avaliando a pertinência, ou não, de seu 
uso.

Base Nacional Comum Curricular
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EF15LP01

Identificar a função social de textos que circulam 
em campos da vida social dos quais participa coti-
dianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) 
e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhe-
cendo para que foram produzidos, onde circulam, 
quem os produziu e a quem se destinam. Plano 
de Aula 2  e  Plano de Aula 3

EF15LP02

Estabelecer expectativas em relação ao texto que 
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, 
da forma e da função social do texto), apoiando-se 
em seus conhecimentos prévios sobre as condi-
ções de produção e recepção desse texto, o gênero, 
o suporte e o universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confir-
mando antecipações e inferências realizadas antes 
e durante a leitura de textos, checando a adequa-
ção das hipóteses realizadas.  Plano de Aula 2

EF15LP03 Localizar informações explícitas em textos.  Plano 
de Aula 2

EF15LP04
Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos.  Plano de Aula 3

EF15LP06

Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, para corrigi- 
-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, re-
formulações, correções de ortografia e pontuação.  
 Plano de Aula 3

EF15LP09

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra com tom de 
voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 
 Plano de Aula 2

EF15LP10
Escutar, com atenção, falas de professores e cole-
gas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 
solicitando esclarecimentos sempre que necessá-
rio.  Plano de Aula 2

EF15LP11

Reconhecer características da conversação es-
pontânea presencial, respeitando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, durante a conversação, 
formas de tratamento adequadas, de acordo com 
a situação e a posição do interlocutor.  Plano de 
Aula 2

EF15LP13
Identificar finalidades da interação oral em diferen-
tes contextos comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar experiências 
etc.).  Plano de Aula 2

Base Nacional Comum Curricular



20

EF35LP01
Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, 
em voz alta, com autonomia e fluência, textos cur-
tos com nível de textualidade adequado.  Plano 
de Aula 2

EF35LP03 Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global.  Plano de Aula 2

EF35LP05
Inferir o sentido de palavras ou expressões desco-
nhecidas em textos, com base no contexto da frase 
ou do texto.  Plano de Aula 2

EF35LP07

Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos lin-
guísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras 
básicas de concordância nominal e verbal, pontua-
ção (ponto final, ponto de exclamação, ponto de in-
terrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação 
do discurso direto, quando for o caso.

EF35LP11

Ouvir gravações, canções, textos falados em di-
ferentes variedades linguísticas, identificando 
características regionais, urbanas e rurais da fala 
e respeitando as diversas variedades linguísticas 
como características do uso da língua por diferen-
tes grupos regionais ou diferentes culturas locais, 
rejeitando preconceitos linguísticos. 
 Plano de Aula 3

EF35LP18
Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos 
realizadas por colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário.   Plano de Aula 3

EF35LP20

Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala 
de aula, com apoio de recursos multissemióticos 
(imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se 
por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e 
adequando a linguagem à situação comunicativa. 
 Plano de Aula 3

EF35LP23
Apreciar poemas e outros textos versificados, ob-
servando rimas, aliterações e diferentes modos de 
divisão dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de 
sentido.

EF35LP31
Identificar, em textos versificados, efeitos de senti-
do decorrentes do uso de recursos rítmicos e sono-
ros e de metáforas.

EF67LP20
Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões 
definidos previamente, usando fontes indicadas e 
abertas.  Plano de Aula 3

Base Nacional Comum Curricular
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EF67LP28

Ler, de forma autônoma, e compreender – selecio-
nando procedimentos e estratégias de leitura ade-
quados a diferentes objetivos  e levando em conta  
características dos gêneros e suportes –, romances 
infantojuvenis, contos populares, contos de terror, 
lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas 
de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, 
autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, 
poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cor-
déis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros, 
expressando avaliação sobre o texto lido e estabe-
lecendo preferências por gêneros, temas, autores.

EF67LP31

Criar poemas compostos por versos livres e de 
forma fixa (como quadras e sonetos), utilizando re-
cursos visuais, semânticos e sonoros, tais como ca-
dências, ritmos e rimas, e poemas visuais e vídeo-
-poemas, explorando as relações entre imagem e 
texto verbal, a distribuição da mancha gráfica (poe-
ma visual) e outros recursos visuais e sonoros.

EF67LP32 Escrever palavras com correção ortográfica, obede-
cendo às convenções da língua escrita.

EF69LP12

Desenvolver estratégias de planejamento, elabora-
ção, revisão, edição, reescrita/ redesign (esses três 
últimos quando não for situação ao vivo) e avaliação 
de textos orais, áudio e/ou vídeo, considerando sua 
adequação aos contextos em que foram produzi-
dos, à forma composicional e estilo de gêneros, a 
clareza, progressão temática e variedade linguística 
empregada, os elementos relacionados à fala, tais 
como modulação de voz, entonação, ritmo, altura 
e intensidade, respiração etc., os elementos ciné-
sicos, tais como postura corporal, movimentos e 
gestualidade significativa, expressão facial, contato 
de olho com plateia etc.  Plano de Aula 3

EF69LP37

Produzir roteiros para elaboração de vídeos de dife-
rentes tipos (vlog científico, vídeo-minuto, progra-
ma de rádio, podcasts) para divulgação de conheci-
mentos científicos e resultados de pesquisa, tendo 
em vista seu contexto de produção, os elementos e 
a construção composicional dos roteiros.  Plano 
de Aula 3

Base Nacional Comum Curricular
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EF69LP38

Organizar os dados e informações pesquisados 
em painéis ou slides de apresentação, levando em 
conta o contexto de produção, o tempo disponível, 
as características do gênero apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a apresentação, considerando 
também elementos paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de resultados de estudos 
e pesquisas, no tempo determinado, a partir do pla-
nejamento e da definição de diferentes formas de 
uso da fala – memorizada, com apoio da leitura ou 
fala espontânea.  Plano de Aula 3

EF69LP41

Usar adequadamente ferramentas de apoio a 
apresentações orais, escolhendo e usando tipos e 
tamanhos de fontes que permitam boa visualiza-
ção, topicalizando e/ou organizando o conteúdo 
em itens, inserindo de forma adequada imagens, 
gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, 
dimensionando a quantidade de texto (e imagem) 
por slide, usando progressivamente e de forma 
harmônica recursos mais sofisticados como efeitos 
de transição, slides mestres, layouts personalizados 
etc.  Plano de Aula 3

EF69LP44

Inferir a presença de valores sociais, culturais e hu-
manos e de diferentes visões de mundo, em textos 
literários, reconhecendo nesses textos formas de 
estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 
sociedades e culturas e considerando a autoria e o 
contexto social e histórico de sua produção.

EF69LP55
Reconhecer as variedades da língua falada, o con-
ceito de norma-padrão e o de preconceito linguísti-
co.  Plano de Aula 3

EF89LP27
Tecer considerações e formular problematizações 
pertinentes, em momentos oportunos, em situa-
ções de aulas, apresentação oral, seminário etc.  
Plano de Aula 3

EM13LP09

Comparar o tratamento dado pela gramática tradi-
cional e pelas gramáticas de uso contemporâneas 
em relação a diferentes tópicos gramaticais, de 
forma a perceber as diferenças de abordagem e o 
fenômeno da variação linguística e analisar motiva-
ções que levam ao predomínio do ensino da norma-
-padrão na escola.

Base Nacional Comum Curricular
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EM13LP13

Analisar, a partir de referências contextuais, esté-
ticas e culturais, efeitos de sentido decorrentes de 
escolhas de elementos sonoros (volume, timbre, 
intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros, sin-
cronização etc.) e de suas relações com o verbal, 
levando-os em conta na produção de áudios, para 
ampliar as possibilidades de construção de senti-
dos e de apreciação.

EM13LP14

Analisar, a partir de referências contextuais, es-
téticas e culturais, efeitos de sentido decorrentes 
de escolhas e composição das imagens (enqua-
dramento, ângulo/vetor, foco/profundidade de 
campo, iluminação, cor, linhas, formas etc.) e de sua 
sequenciação (disposição e transição, movimentos 
de câmera, remix, entre outros), das performances 
(movimentos do corpo, gestos, ocupação do es-
paço cênico), dos elementos sonoros (entonação, 
trilha sonora, sampleamento etc.) e das relações 
desses elementos com o verbal, levando em conta 
esses efeitos nas produções de imagens e vídeos, 
para ampliar as possibilidades de construção de 
sentidos e de apreciação.

EM13LP15

Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar 
textos escritos e multissemióticos, considerando 
sua adequação às condições de produção do texto, 
no que diz respeito ao lugar social a ser assumido 
e à imagem que se pretende passar a respeito de 
si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo e mídia 
em que o texto ou produção cultural vai circular, ao 
contexto imediato e sócio-histórico mais geral, ao 
gênero textual em questão e suas regularidades, à 
variedade linguística apropriada a esse contexto e 
ao uso do conhecimento dos aspectos notacionais 
(ortografia padrão, pontuação adequada, mecanis-
mos de concordância nominal e verbal, regência 
verbal etc.), sempre que o contexto o exigir.

EM13LP16

Produzir e analisar textos orais, considerando sua 
adequação aos contextos de produção, à forma 
composicional e ao estilo do gênero em questão, 
à clareza, à progressão temática e à variedade lin-
guística empregada, como também aos elementos 
relacionados à fala (modulação de voz, entonação, 
ritmo, altura e intensidade, respiração etc.) e à ci-
nestesia (postura corporal, movimentos e gestuali-
dade significativa, expressão facial, contato de olho 
com plateia etc.).

EM13LP09

Comparar o tratamento dado pela gramática tradi-
cional e pelas gramáticas de uso contemporâneas 
em relação a diferentes tópicos gramaticais, de 
forma a perceber as diferenças de abordagem e o 
fenômeno da variação linguística e analisar motiva-
ções que levam ao predomínio do ensino da norma-
-padrão na escola.

Base Nacional Comum Curricular
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EM13LP17

Elaborar roteiros para a produção de vídeos varia-
dos (vlog, videoclipe, videominuto, documentário 
etc.), apresentações teatrais, narrativas multimídia 
e transmídia, podcasts, playlists comentadas etc., 
para ampliar as possibilidades de produção de sen-
tidos e engajar-se em práticas autorais e coletivas.

EM13LP18

Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos 
e áudio, além de ferramentas e ambientes colabora-
tivos para criar textos e produções multissemióticas 
com finalidades diversas, explorando os recursos 
e efeitos disponíveis e apropriando-se de práticas 
colaborativas de escrita, de construção coletiva do 
conhecimento e de desenvolvimento de projetos.

EM13L 
GG303

Debater questões polêmicas de relevância social, 
analisando diferentes argumentos e opiniões mani-
festados, para formular, negociar e sustentar posi-
ções, frente à análise de perspectivas distintas.

EM13LP21

Produzir, de forma colaborativa, e socializar play-
lists comentadas de preferências culturais e de 
entretenimento, revistas culturais, fanzines, e-zines 
ou publicações afins que divulguem, comentem e 
avaliem músicas, games, séries, filmes, quadrinhos, 
livros, peças, exposições, espetáculos de dança 
etc., de forma a compartilhar gostos, identificar afi-
nidades, fomentar comunidades etc.

Base Nacional Comum Curricular
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Diretrizes Curriculares da  

Educação Básica – Secretaria  

Municipal de Educação de Campinas

Os princípios das Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica da Secretaria Municipal de 
Campinas defendem que o escrever na escola 
aconteça por meio de textos e a partir das 
características básicas de emprego da língua, a 
saber: a sua funcionalidade, a subjetividade de 
seus interlocutores e o seu papel mediador da 
relação homem-mundo. Qualquer produção de 
texto deve, pois, estar inserida em suas condições 
de produção, as quais determinam “o que escrever”, 
“para que”, “para quem”, “a partir de qual propósito 
comunicativo” e “em qual gênero”. O domínio de 
uma língua é o resultado de práticas efetivas, 
significativas e contextualizadas.

Os princípios das diretrizes, tanto nos anos iniciais 
como nos anos finais do Ensino Fundamental, focam 
o multiletramento e buscam o desenvolvimento 
de maior autonomia dos alunos em diversas 
linguagens e modalidades no uso de recursos 
digitais, audiovisuais e (hiper) midiáticos que 
participam da construção de sentidos dos textos 
contemporâneos e possibilitam contextualizar a 
aprendizagem.

As Diretrizes Curriculares Municipais para a 
Educação Infantil do município de Campinas 
concebem conhecimentos como experiências 
vivenciadas por crianças-crianças, crianças-adultos 
e adultos-adultos, às quais são atribuídos sentidos 
e os constituem enquanto sujeitos singulares, 
históricos, criadores de culturas.
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Ao eleger os gêneros discursivos como uma 
das categorias organizadoras das práticas de 
ensino, essas diretrizes assumem a necessidade 
de se promover a sistematização escolar 
adequada dos gêneros, num trabalho pedagógico 
intencionalmente voltado para o domínio da 
produção e da compreensão textual.

Objetivos Gerais para os Ciclos III e IV

• Reconhecer o processo de variação linguística 
decorrente de fatores geográficos e sociais, 
bem como do grau de formalidade da situação 
de uso da linguagem, compreendendo que esse 
processo participa da construção do sentido e 
da expressividade dos textos em que ocorre.

• Posicionar-se criticamente diante de textos 
verbais e não verbais em várias linguagens, 
formulando apreciações estéticas e éticas, 
compreendendo a construção de efeitos de 
ironia, humor, entre outros, a partir dos elementos 
que os constituem.

• Expressar-se diante de textos verbais e não 
verbais em várias linguagens, apresentando 
indícios de apreciações estéticas e éticas, 
compreendendo a construção de efeitos de 
ironia, do humor, entre outros, com base nos 
elementos que os constituem.
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Objetivos Específicos para o Ciclo III 

6º ano

• Reconhecer o processo de variação linguística 
decorrente de fatores geográficos e sociais, bem 
como do grau de formalidade da situação de uso 
da linguagem.

7º ano

• Reconhecer e compreender o processo de 
variação linguística decorrente de fatores 
geográficos e sociais, bem como do grau de 
formalidade da situação de uso da linguagem.   

Objetivos Específicos para o Ciclo IV

8º ano

• Compreender o processo de variação linguística 
decorrente de fatores geográficos e sociais, 
bem como do grau de formalidade da situação 
de uso da linguagem, percebendo que esse 
processo participa da construção do sentido e 
da expressividade dos textos em que ocorre. 

9º ano

• Ler, compreender e interpretar textos dos 
gêneros selecionados para o ciclo, a partir do 
estabelecimento de relações entre diversos 
segmentos do texto, identificando as relações 
intertextuais, reconhecendo marcas de 
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autoria e valorizando a leitura como fonte de 
conhecimento de mundo e de si mesmo.

• Utilizar procedimentos de leitura como: 
identificar o tema de um texto, localizar 
informações explícitas, inferir o sentido de uma 
palavra, expressão ou informação implícita, 
distinguir um fato da opinião relativa a esse 
fato, considerando os objetivos da leitura e as 
características do gênero.

• Escrever textos coerentes e coesos, 
considerando as condições de produção 
textual (interlocutor, objetivo, situação, gênero 
e suporte), empregando mecanismos coesivos 
adequados e recursos relativos à paragrafação, 
pontuação e outros sinais gráficos.

• Posicionar-se criticamente diante de textos 
verbais e não verbais em várias linguagens, 
formulando apreciações estéticas e éticas, 
compreendendo a construção do efeito de ironia, 
humor, entre outros, a partir dos elementos que 
os constituem.

• Na produção de textos, empregar procedimentos 
que garantam a qualidade do trabalho: planejar, 
por meio de anotações, o que se vai escrever, 
consolidando o conceito de projeto de texto; 
fazer rascunhos e compartilhá-los com colegas 
ou professor; revisar o próprio texto e de 
outros; consolidar a versão final de seu texto, 
submetendo-a a uma apreciação coletiva.

• Participar oralmente de situações comunicativas 
formais, tais como seminários e debates 
regrados, bem como expressar-se por meio de 
exposições orais, selecionando informações 
ou argumentos em razão dos objetivos da 
exposição ou discussão, manifestando e 
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acolhendo opiniões e adequando a linguagem à 
situação de comunicação.

• Utilizar os conhecimentos gramaticais 
decorrentes das análises linguísticas como 
instrumentos de aprimoramento da leitura e  
da escrita. 

• Reconhecer o processo de variação linguística 
decorrente de fatores geográficos e sociais, 
bem como do grau de formalidade da situação 
de uso da linguagem, compreendendo que esse 
processo participa da construção do sentido e 
da expressividade dos textos em que ocorre.



30

Planos de Aula

Proposta 1

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA – OZIEL 25 ANOS

Realização
Professora Fabrícia Martins Gomes –  
EMEF/EJA Oziel Alves Pereira.

Apresentação
Esta é uma das atividades desenvolvidas na 
EMEF\EJA Oziel Alves Pereira como parte da 
comemoração dos 25 anos da ocupação chamada 
“Parque Oziel”, que inclui Parque Oziel, Gleba B e 
Monte Cristo. A comunidade ganhou esse nome 
em homenagem a Oziel Alves Pereira, membro 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), o mais jovem entre os trabalhadores 
rurais assassinados pela polícia militar paraense 
no Massacre de Eldorado de Carajás, em 1996. 
Esta atividade tem, portanto, a finalidade de 
aprofundar o olhar sobre o cotidiano da “Língua 
da Rua, Rua da Língua” nessa comunidade.

Objetivos
• Proporcionar o letramento visual mediante a 

leitura de imagens fotográficas, estabelecendo 
uma interpretação crítica da realidade e 
enfatizando a multimodalidade;

• Considerar outros usos da linguagem, além da 
linguagem verbal;

• Ler imagens criticamente; 
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• Reconhecer elementos que estabeleçam  
sentidos em imagens; 

• Mediar a utilização de aparelhos tecnológicos: 
celular e câmera fotográfica em atividades 
pedagógicas;

• Conhecer a história do bairro Parque Oziel;
• Conhecer os princípios básicos de composição 

visual e aplicá-los à fotografia;
• Reconhecer a importância dos fundamentos 

da linguagem visual para a realização de obras 
visuais;

• Reconhecer e valorizar a importância da fotografia 
como linguagem documental e artística;

• Estimular diferentes formas de olhar o mundo;  
• Estimular a oralidade.

Grupo escolar trabalhado
Alunos da EJA

Habilidades da BNCC e do Currículo Paulista

Desenvolvimento
Para o desenvolvimento desta proposta, 
faremos uma exposição que traz diversos 
olhares e maneiras de contar e narrar, por meio 
da fotografia, dos estudantes participantes 
da modalidade de ensino EJA. Desse modo, 
continuaremos nos seguintes “trajetos”:

1. Aula expositiva suscitando questões como: 
Como vocês têm visto as ruas em que circulam? 
O que tem nelas? O que vocês enxergam ou 
deixaram de enxergar?
2. Exibição dos vídeos: “Língua da Rua, Rua 
da Língua” e “Língua da Rua, Rua da Língua  – 
Atividade”.
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3. Discussão sobre os vídeos.
4. Produção do cartaz-convite.
5. Exposição das fotografias compartilhadas pelos 
alunos.

Reflexão final
O desenvolvimento dessa atividade se deu em 
três aulas, em que foram apresentadas a ideia da 
atividade, a discussão dos vídeos e a explicação 
teórica sobre linguagem/língua. Os alunos 
pontuaram que esse trabalho, além de muito 
inspirador, possibilitou que coisas vistas todos 
os dias, durante a ida à escola, ao trabalho ou à 
praça do bairro, pudessem contar histórias que 
estavam escondidas atrás de olhos acostumados 
com o cotidiano monótono e cansativo. Portanto, 
a atividade funcionou como um filtro, no qual 
todas as coisas pareciam ter uma seta apontada 
para elas com os dizeres: “Por quê?” “Por que 
esta rua tem esse nome?” “Por que aquela escola 
homenageia tal pessoa?” “Quem foi fulano?” 
Além do benefício com as descobertas do bairro, 
esse projeto plantou o sentimento de curiosidade, 
de não apenas querer saber mais sobre o bairro, 
mas sobre o mundo. Na sequência, o recebimento 
das fotos dos alunos ficou dividido entre mim e 
mais dois professores.
Chama a atenção nas imagens enviadas que o 
olhar dos alunos participantes se voltou para 
o todo, em uma espécie de frame artístico. Há 
poucos elementos da linguagem verbal, como 
placas, colagem, grafite etc. Esse é um aspecto 
que merece aprofundamento e uma pergunta:  
A linguagem verbal é menos presente em regiões 
periféricas, assim como nas comunidades rurais? 
Deixo cá essa inquietação…
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Proposta 2

AS RUAS NO ENTORNO DA ESCOLA

Realização
Professora Ana Cristina dos Santos –  
EMEF Francisco Ponzio Sobrinho.

Apresentação
Este plano de aula tem como principal objetivo 
oferecer subsídios para que o(a) professor(a) 
possa aproveitar vários elementos que as ruas do 
entorno da escola têm a oferecer para o estudo de 
alguns conteúdos de geografia do 4º ano, em um 
primeiro momento, bem como para a realização 
de um posterior trabalho de pesquisa em que 
os alunos são os protagonistas, com base nos 
vídeos-síntese e na atividade “Língua da Rua, Rua 
da Língua”. 
A disciplina de língua portuguesa está presente 
em todas as etapas do plano, contemplando tanto 
a leitura como a escrita e a oralidade, por meio de 
vídeos, imagens, textos informativos, palavras, 
frases e sinais encontrados nas ruas;  
de registros escritos e fotográficos; de conversas, 
levantamento de saberes prévios e hipóteses, 
interpretação oral, socialização de descobertas  
e observações.

Objetivos
• Utilizar os vídeos como ponto de partida para 

outras atividades (projetos ou sequências 
didáticas) relacionadas à educação para o 
trânsito, a problemas sociais e ambientais das 
cidades, e a atividades econômicas;

• Utilizar os vídeos como ponto de partida para o 
trabalho dos alunos com pesquisa, estimulando  
o interesse em temas relacionados às 
observações feitas nas ruas;
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• Sensibilizar os alunos para que observem com 
mais atenção tudo o que há nas ruas;

• Direcionar a atenção deles para a sinalização 
do trânsito e problemas diversos (sociais e/ou 
ambientais) encontrados nas ruas;

• Levar os alunos a registrar suas observações por 
meio da escrita e/ou de fotos;

• Levar os alunos a socializar as observações com a 
turma, realizando o registro de forma organizada 
por temas;

• Instigar os alunos a questionar, a querer saber 
mais a respeito de algo que foi observado nas 
ruas, a fim de delimitar um ou mais temas para 
pesquisa a ser realizada posteriormente.

Grupo escolar trabalhado
Alunos do 6º ano (EF anos iniciais)

Habilidades da BNCC e do Currículo Paulista
EF15LP01, EF15LP02, EF15LP03, EF15LP09, 
EF15LP10, EF15LP11, EF15LP13, EF35LP01, 
EF35LP03, EF35LP05, EF04LP17, EF04LP24, 
EF04GE04, EF04GE07, EF04GE08, EF05GE11

Desenvolvimento
• Exibir o vídeo “Língua da Rua, Rua da Língua” para 

os alunos e conversar sobre ele, questionando:  
O vídeo fala sobre o quê?  
O que vocês observaram nele?

• Passar o vídeo-atividade, fazer um levantamento 
oral de memória sobre o que tem nas ruas do 
entorno da escola, e pedir que registrem no 
caderno.

• Explicar a proposta: os alunos farão uma 
caminhada no quarteirão da escola, juntamente 
com a professora, e deverão observar e registrar, 
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por meio da escrita ou de fotos (utilizando o 
próprio celular, se possível), a sinalização do 
trânsito, se existem problemas nessas ruas ou 
outras coisas que chamem sua atenção. Como 
eles já terão um registro prévio de hipóteses do 
que tem nas ruas, poderão somente dar um ok 
no caderno ou acrescentar novas observações. 
Tempo estimado: 2 horas/aula.

• Caminhada no quarteirão da escola: em grupos 
(previamente definidos) de 4 ou 5 alunos, com 
pelo menos um escriba, e os demais ajudarão 
com as observações e/ou fotos. 
Socialização e registro das observações: projetar 
na lousa uma tabela de três colunas com os 
títulos: Problemas, Sinalização do trânsito e 
Outros. Preencher a tabela com as observações 
dos alunos e pedir que registrem no caderno. 
Solicitar que, com base nas observações feitas 
nas ruas do entorno da escola, escolham um tema 
de interesse deles para fazer uma pesquisa. 
Tempo estimado: 3 horas/aula.

• Levantamento do conhecimento prévio e das 
hipóteses do que são “atividades econômicas”; 
leitura oral compartilhada e silenciosa de texto 
previamente selecionado sobre o assunto; 
identificação das atividades econômicas 
observadas no entorno da escola e questões  
de interpretação de texto.

• Propor um registro de roteiro para entrevistar 
uma pessoa da família sobre o trabalho dela, com 
as seguintes questões:

1 - Qual é sua profissão?
2 - Onde você trabalha?
3 - Seu trabalho faz parte de qual atividade 
econômica (comercial, industrial ou prestação  
de serviços)?
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4 - O que você faz no seu trabalho?
5 - Você gosta do seu trabalho? Por quê?
Tempo estimado: 2 horas/aula.

• Socialização e registro das entrevistas: projetar 
na lousa três tabelas com os títulos: Atividades 
econômicas industriais, Atividades econômicas 
comerciais, Atividades econômicas prestação 
de serviços. Cada tabela deve ter três colunas: 
profissão, local de trabalho e atividades 
realizadas. Preencher as tabelas com as respostas 
das entrevistas e orientar os alunos a registrar em 
suas tabelas (impressas). 
Tempo estimado: 2 horas/aula.

Reflexão final
A experiência dos alunos ao assistir ao vídeo- 
-síntese foi como a minha: precisaram assistir 
mais de uma vez para perceber coisas que a gente 
não vê na primeira. E então eles fizeram mais 
observações. Ao lembrarem o que tem nas ruas 
ao redor da escola, fizeram vários apontamentos 
que depois foram, em sua maioria, confirmados.
Ficaram muito animados com a possibilidade 
de levar o celular para a escola e utilizá-lo para 
tirar fotos, porém, alguns não puderam levar. 
Fizeram a caminhada com bastante atenção e 
tiraram muitas fotos. Infelizmente, poucos as 
compartilharam comigo.
Um momento interessante da caminhada foi 
quando paramos para ouvir os barulhos. O 
quarteirão da escola é muito grande; na frente, 
fica uma avenida movimentada, e, atrás, uma 
rua calma. Então paramos duas vezes, uma na 
frente e outra na rua atrás da escola. Os relatos 
que fizeram em cada uma das situações foram 
bem interessantes: barulhos de veículos diversos, 
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pessoas andando e falando, cachorros latindo, em 
contraposição a barulhos de passarinhos e folhas 
de árvores.
Com relação à escolha de um tema para pesquisa 
posterior, deixei claro que não vamos ter tempo 
neste ano para realizar uma pesquisa longa (que 
necessitaria de várias etapas, como fizemos com 
o PESCO-Pesquisa e Conhecimento na Escola), 
mas que seria interessante escolher um tema 
sobre o qual pudessem pesquisar sozinhos, por 
conta própria, sem a obrigação de fazer para a 
escola. Acredito que não há melhor maneira de 
incentivá-los a fazer uma pesquisa do que por 
interesse próprio. Imaginei que surgiriam vários 
temas e que teríamos que fazer uma votação para 
escolher o melhor, porém, poucos alunos deram 
sugestões. 
No 4º ano A, elas giraram em torno de questões 
ambientais, como: “Por que as pessoas jogam lixo 
na rua? Como resolver esse problema?”  
No 4º ano B, giraram em torno das pichações: 
“Qual é a diferença entre picho e grafite? Qual 
deles é permitido e qual não é? Eles estão em 
todos os países? Quando começou a existir o 
picho? Qual é o prazer de fazer pichação? Por 
que deixaram fazer pichação dentro da Estação 
Cultura (local que visitamos na Caminhada 
Histórica pelo centro de Campinas)? Por que 
tem uma barata pichada em todo lugar?” Nessa 
turma, conforme alguns falavam a respeito das 
pichações, outros eram estimulados a falar 
também, de modo que percebi um grande 
interesse da maioria por esse assunto, o que 
resultaria em uma interessante pesquisa.
A ideia é utilizar este plano de aula no início do ano, 
de modo a cumprir os objetivos elencados para 
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que os vídeos sejam disparadores para outros 
trabalhos. Como eu ainda não havia trabalhado 
temas como a educação para o trânsito, problemas 
sociais e ambientais das cidades e atividades 
econômicas, utilizei os vídeos com essa finalidade, 
mas de forma mais sucinta.
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Proposta 3

A LÍNGUA DA MINHA RUA

Realização
Professoras Vânia Nepomuceno Eugênio e 
Carolina Ricarte –  
EMEF/EJA Edson Luís Lima Souto.

Apresentação
Este plano de aula visa ajudar professores de 
língua portuguesa que trabalhem com o 9º ano 
e que tenham como objetivo dar a seus alunos a 
oportunidade de observar aspectos linguísticos 
visuais, sonoros, estéticos e discursivos presentes 
nas ruas dos bairros onde eles moram e estudam. 
Ele permite ainda trabalhar conteúdos de língua 
portuguesa na produção de textos de gêneros nas 
esferas jornalística e publicitária. 

Objetivos
Promover uma discussão com os alunos sobre as 
diferentes formas de falar a língua portuguesa, 
pensando variados recortes, como geográfico, 
etário e por grupos sociais, em determinado 
contexto, bem como reconhecer a presença 
de outras variantes do português ou de outras 
línguas por meio da convivência com familiares 
ou colegas migrantes na escola.

Grupo escolar trabalhado
Alunos do 9º ano (EF anos finais)

Habilidades da BNCC e do Currículo Paulista
EF15LP01, EF15LP04, EF15LP06, EF35LP18, 
EF35LP20, EF67LP20, EF69LP37, EF69LP38, 
EF69LP41, EF89LP27.

Desenvolvimento
O trabalho, com base nos vídeos-síntese e na 
atividade “Língua da Rua, Rua da Língua”, deve 
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ter como premissa a abordagem de critérios 
objetivos de seleção em relação aos elementos 
escolhidos (placas, avisos, gravuras, pichações, 
arquitetura, equipamentos públicos, empresas, 
transporte, comércio, laser etc.), seguida de 
pesquisa sobre a origem e a função social dos 
objetos de estudo, que nortearão a produção dos 
textos, as discussões em sala de aula e a produção 
de vídeos. Para isso, sugere-se apresentar o 
vídeo-atividade, fazer um levantamento oral de 
memória sobre o que tem nas ruas do entorno da 
escola, e pedir que registrem no caderno.

• Momento 1:  Exibição do vídeo “Língua da Rua, 
Rua da Língua”, no fim das aulas, várias vezes, 
com o objetivo de fazer os alunos se acostumarem 
com sua estrutura e dinâmica. 

• Momento 2: Grupos de conversas entre os alunos 
para discutir as impressões positivas e negativas 
que têm do bairro e incentivá-los a registrar os 
objetos dessas impressões em fotos e vídeos.

• Momento 3: Uso do Street View do Google Maps 
para escolher a(s) rua(s) do bairro apropriada(s) 
para representar essas impressões. 
As salas foram divididas em cinco grupos para 
que pudessem analisar e escolher as ruas que 
seriam trabalhadas. 

• Momento 4: Trabalho de campo para captação 
de imagens baseadas em critérios objetivos e 
subjetivos. Esta etapa ocorreu em momentos 
distintos.

• Momento 5: Edição e seleção de vídeo e/ou fotos. 
Os alunos fizeram as edições preliminares dos 
vídeos e reuniões de produção dos textos para 
inserção nos letterings dos vídeos ou na gravação 
de áudios.

https://www.youtube.com/watch?v=7jKXJxuS3Pg
https://www.youtube.com/watch?v=7jKXJxuS3Pg
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• Momento 6: Finalização e entrega do trabalho 
(correções e adequações, se necessário).

Reflexão final
Inicialmente, a notícia da minha visita ao Museu da 
Língua Portuguesa foi uma oportunidade de me 
preparar para a excursão que meus alunos fariam 
ao museu quinze dias depois. Já desde o início das 
nossas reuniões, pude vislumbrar a possibilidade 
de trabalhar com meus alunos fora dos muros 
da escola. Nossas discussões, entretanto, 
mostraram-me inúmeras possibilidades a abordar 
no meu plano de trabalho, mas, devido ao pouco 
tempo, eu teria que vinculá-lo ao conteúdo que já 
estava trabalhando, ou seja, textos que circulam 
nos meios jornalísticos e publicitários.
Devido à dinâmica de atividades coletivas da 
escola e a visitas externas que ocorreram em 
seguida, começamos o trabalho propriamente 
dito na segunda quinzena do mês de outubro. 
Apresentei os vídeos e os alunos ficaram todos 
animados, pois já conheciam as instalações do 
museu e reconheceram os equipamentos que 
apareciam. Tive que repetir a exibição pelo menos 
duas vezes a pedido. Assistimos novamente aos 
vídeos já com o objetivo de iniciar os trabalhos de 
campo. As salas foram divididas em cinco grupos 
e usamos o mapa dos bairros e o Street View 
do Google Maps para que pudessem analisar e 
escolher as ruas que seriam trabalhadas. Para 
minha surpresa, a escolha recaiu quase por 
unanimidade sobre as principais avenidas que 
atravessam os bairros limítrofes dos municípios 
de Campinas e Sumaré (Avenidas Minasa, Emílio 
Bôsco, José Mosca Filho e Aladino Selmi).
Nos dias seguintes, as equipes foram a campo, 
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em momentos distintos, para colher as imagens. 
Em seguida, fizeram as edições preliminares dos 
vídeos e as reuniões de produção dos textos para 
inserção nos letterings dos vídeos ou na gravação 
de áudios. Essa etapa demorou um pouco e teve 
interferência direta da professora (depois da 
pandemia, a defasagem na produção de texto 
é grande). Após a inserção de texto e áudio, 
partimos para a análise do vídeo como um todo. 
No momento, temos dois trabalhos prontos, vários 
em finalização e alguns ainda em andamento e 
refação.
A experiência foi e está sendo ótima para os 
alunos e a professora.
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Proposta 4

O QUE TEM NO MEIO DO CAMINHO?

Realização
Professoras Débora Laís Bernadochi, Luzia Helena 
Paulo, Priscila Melini Nogueira –  
CEI Recanto Infantil Vila Rica Alaíde  
Lourenço Santiago.

Apresentação
Ao ouvir a proposta do Museu da Língua 
Portuguesa para a construção do Objeto Digital 
de Aprendizagem “Língua da Rua, Rua da Língua”, 
lembramos do material audiovisual criado no ano 
anterior pela nossa equipe o qual propõe observar 
o que há no meio do caminho. Vinculamos ele a 
duas propostas em que teríamos a oportunidade 
de sair da nossa unidade escolar. Em uma 
delas, partimos a pé pelo bairro para ir a outra 
escola assistir a uma apresentação musical. 
Em outra, fomos a um sítio utilizando o ônibus 
como meio de transporte. Concluímos, então, 
que seriam oportunidades ideais para pensar 
sobre a língua e a rua e, como propõe o museu, 
observar atentamente o que há nas ruas por onde 
passamos. Além disso, propusemo-nos a ouvir 
e refletir sobre o que acontece na rua quando a 
escola a ocupa, com enfoque nas conversas entre 
crianças-crianças e adultos-crianças. 

Objetivos
• Observar e refletir sobre o espaço cotidiano da rua; 
• Observar e refletir sobre o espaço não cotidiano 

da turma; 
• Reconhecer as características dos espaços 

urbano e rural; 
• Fazer a leitura do espaço que ocupa 

cotidianamente: o bairro; 
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• Percorrer espaços nunca antes percorridos e 
fazer a leitura desses novos lugares; 

• Localizar-se geograficamente; 
• Estabelecer diálogos que compõem os espaços 

da rua; 
• Envolver as famílias nas propostas escolares e 

expandir espaços e diálogos.

Grupo escolar trabalhado
AGII (crianças de 2 e 3 anos)

Habilidades da BNCC e do Currículo Paulista
EI02EO04, EI02EF03, EI02ET04.

Desenvolvimento

Momento 1: Contextualização do tema
• Exibição dos vídeos “Língua da Rua, Rua da Língua”;
• Contação de história do livro O que é que tem no 

caminho, de Bia Vilela; 
• Declamação do poema: “Tinha uma pedra no meio 

do caminho”, de Carlos Drummond de Andrade 
(com imagens da pintura do poema no chão da 
escola, realizada pelas crianças); 

• Poesia autoral da equipe “O que tem nos nossos 
caminhos?”, com base em lugares, animais e 
objetos que as crianças apontam nos caminhos 
que percorremos na escola, acompanhada de 
imagens.

Momento 2: Proposta do planejamento às crianças
• Roda de conversa para explicar a proposta 

de observar o que terá no caminho que será 
percorrido pela turma até outra escola próxima.
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Momento 3: Percurso do caminho da rua e diálogos 
• Percorrer dois quarteirões com as crianças 

conversando sobre o que observam no caminho e 
gravar o áudio da conversa. Fotografar aquilo que 
for possível.

Momento 4: Envolvimento das famílias e expansão 
do espaço da rua 
• Sugerir às famílias que também conversem com 

suas crianças sobre o que veem no caminho 
que percorrem de casa à escola. Solicitar que o 
registro seja feito em áudio, vídeo ou escritas.

Percurso do caminho que leva ao sítio
• Percorrer 22 quilômetros de ônibus com as 

crianças e alguns de seus familiares observando 
e estabelecendo diálogos sobre o que veem 
pelo caminho, tanto no espaço urbano como 
nos espaços rurais. Anotar as observações das 
crianças e gravar alguns áudios. Fotografar aquilo 
que for possível.

Momento 5: Socialização dos registros 
• Apresentar às crianças, famílias e comunidade 

os diálogos que se estabeleceram nos espaços 
das ruas na Mostra Anual da Unidade Escolar. 
Organizar o espaço com as palavras ditas, com 
as fotografias daquilo que observaram e os 
áudios gravados, possibilitando que os visitantes 
adentrem os caminhos percorridos pelas crianças.

Relato da experiência
Foi a primeira vez que apresentamos contações 
de histórias e declamações de poemas em 
formato audiovisual a essa turma, e notamos que 
as crianças se mantiveram interessadas nessa 
outra maneira de ouvir, ver e ler textos. 
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Também foi a primeira vez que saímos do espaço 
escolar com essas mesmas crianças e pudemos 
ouvir o que desperta o interesse delas no espaço 
da rua, ou seja, fora dos muros da escola. 
No diálogo de rua entre crianças-crianças e 
crianças-adultos, ganharam destaque: o caminhão 
de lixo; pessoas, como lixeiros e policiais; animais, 
como cachorro e pombinha; e elementos da 
natureza, como a água que escorria pela calçada 
e fezes de animais. 
Nesta língua da rua, cada criança expressava o 
que via da maneira que sabia se fazer entendida, 
por exemplo, chamando o cachorro de cachorro 
ou au-au, e a pombinha de pato. 
Ouvindo o áudio, é possível destacar a 
importância da escuta atenta das crianças pelas 
educadoras e as potencialidades que emergem 
do grupo.
Nas gravações dos momentos que ocorreram 
exclusivamente com as famílias e na ida ao sítio, 
na qual alguns familiares acompanharam as 
crianças, pudemos ampliar nossas observações 
sobre as línguas da rua, acompanhando as 
conversas entre crianças e famílias. Quando 
dizemos nossas, incluímos as observações das 
crianças, dos familiares e das educadoras.
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Experiências  

dos professores

Relato 1
A rua que a gente tem é a gente que faz!

Só quem já trabalhou ou trabalha na Rede Municipal 
de Campinas sabe da multiplicidade de processos 
formativos que a rede oferece aos seus professores.

Em uma dessas oportunidades, pude conhecer o 
Programa Municipal de Leitura e Escrita (PMLE) e 
a parceria que a Secretaria Municipal de Educação 
estabeleceu com o Museu da Língua Portuguesa. 
Assim, em visita ao Museu – localizado no município 
de São Paulo – eu e um grupo de professores da 
rede fomos convidados a desenvolver um trabalho 
sobre a “Rua da Língua”. Aceito o desafio, ideias 
começaram a surgir e a povoar nossa mente com 
possibilidade de trabalho. 

De volta a Campinas, articulei com a orientadora 
pedagógica (OP) da Escola EMEFEI João Alves dos 
Santos uma saída para explorarmos o entorno da 
escola. Nessa toada, a OP articulou a possibilidade 
com a equipe gestora da escola, o departamento de 
trânsito, as famílias e demais professores do Ciclo II 
do Ensino Fundamental (4º e 5º anos). Aqui cabe 
sinalizar que sou professora polivalente de uma 
turma de 5º ano que foi muito prejudicada pelos 
processos de isolamento social e afastamento das 
atividades escolares no período pandêmico.

Mas enfim, na data marcada para a saída 
pedagógica, conversei com os estudantes 
sobre a necessidade de seguir os combinados 
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coletivos, que registramos na lousa à medida que 
conversávamos sobre os objetivos de nossa saída. 
Sendo assim, ressaltei que ao longo da atividade 
teríamos que nos atentar ao entorno de nossa 
escola de modo a identificar quais estruturas 
e equipamentos públicos existem nos bairros 
próximos à escola e perceber o que há nas ruas 
de nosso bairro: se há cartazes, muros e placas 
curiosas ou interessantes que chamam a atenção.  

Diante de tantas incumbências, a turma do 5º ano A, 
em companhia dos alunos das duas turmas do  
4º ano, de professores, mães de alguns estudantes 
e uma funcionária da limpeza, explorou o entorno 
da escola. Iniciamos o percurso em uma rua de 
terra que nos levou a uma área de ocupação na 
qual muitos estudantes moram. Ao lado, havia uma 
fazenda que era atravessada por uma linha de trem. 
Subimos uma rua muito íngreme, agora já no asfalto, 
e nos deparamos com uma construção ainda inicial 
de uma igreja. Paramos para descansar, tirar fotos 
e brincar um pouco. Algumas crianças levaram bola 
e cordas, mas não conseguimos brincar com esses 
itens porque o sol estava muito forte.

Posteriormente, seguimos por uma rua totalmente 
asfaltada e muito movimentada, porém com 
calçadas largas e cobertas por grama e árvores 
frutíferas. Pés de amora, manga, jabuticaba, 
siriguela, jaca, entre outras frutinhas não 
identificadas. Gira-gira, escorregador, barra, trepa-
trepa e balanço. Sobe, desce, anda e corre. Água, 
boné, uniforme e tênis. Foi cansativo, mas foi ótimo. 
As crianças amaram, colaboraram e seguiram os 
combinados. Ao longo do percurso, observamos 
os muros com mensagens, as placas com nome de 
rua, com informações dos comércios locais e com 
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mensagens de organização do bairro, como: “Não 
jogue lixo”. 

Também durante essas atividades, as crianças 
degustaram frutas, brincaram no parquinho do 
bairro e utilizaram os equipamentos da academia 
comunitária. De volta à escola, conversamos sobre 
a caminhada e sobre o que observaram. Fizemos 
diferentes registros; as crianças foram orientadas 
a desenvolver dois registros: poderiam escrever 
ou desenhar sobre o percurso que fizemos e o que 
mais se destacou. E foi lindo, descobri múltiplos 
talentos entre os meus alunos.

Imagem: 
desenhos dos 

alunos da EMEFEI 
João Alves do 

Santos. Créditos 
da imagem: 

Adriana do Carmo 
de Jesus.
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Mais tarde descobri que o caderno de desenho 
entregue pela escola para os estudantes têm um 
desenho de tucano em sua capa, fato que facilitou 
o registro da ave na atividade proposta, e, segundo 
alguns alunos, pode até ter inspirado a pintura no 
muro “Vai saber, né Prô?”.

Ao compartilhar as produções com toda a turma, 
fomos comentando os registros dos estudantes, 
observando os detalhes e rememorando o 
percurso. Comentei que iríamos fazer uma nuvem 
de palavras para registar respostas para alguns 
questionamentos, a saber: O que nossa rua nos diz? 
O que ela tem que chama a nossa atenção? O que 
mais gostamos nela? 

E foi durante essa atividade que algumas crianças 
sugeriram usarmos uma árvore para fazer a nuvem 
de palavras, em vez de a própria nuvem. Isso porque 
“as nossas ruas têm muitas árvores, Prô”.  
“E também não vai caber tudo que tem na nossa  
rua em uma nuvem”, disseram entusiasmados. 
Então, fizemos a nossa árvore. Entre as expressões 
que apareceram, destacaram-se:

• A rua traz vida e alegria;

• Sabores e cores;

• Traz imaginação;

• A rua tem aventura e descoberta;

• O lixo é ruim;

• A rua é colorida;

• Movimento, cuidado!

• A rua é vida;

• A rua diz não jogue lixo;

• Essa rua tem inteligência porque é a rua da escola;
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• O caminho da saída pedagógica trouxe alegria;

• Na minha rua tem figurinhas da Copa do Mundo 2022;

• O parquinho me faz feliz;

• Minha rua é assim...

Dando prosseguimento às atividades, assistimos 
ao vídeo disparador e ao vídeo-atividade “Língua 
da Rua, Rua da Língua”, desenvolvidos pela equipe 
do Grupo de Trabalho (GT) da SME em conjunto 
com a do Museu da Língua Portuguesa. Dentro 
do plano mais idealizado de uma sequência de 
atividades, esses vídeos deveriam ser apreciados 
e problematizados em uma fase inicial. À primeira 
vista, para alguns, parece-nos arbitrária a 
apreciação de um vídeo disparador no meio de uma 
sequência de atividades, contudo, a realidade não 
é linear e nem sempre segue a lógica formal, ela 
é dinâmica. Os prazos para produção, publicação 
e compartilhamento dos vídeos não dialogam de 
forma direta com o início das atividades desta 
sequência didática, e, para garantir a qualidade 
do processo, a saída pedagógica para estudo do 
meio e o tempo hábil para a produção dos registros 
por parte dos estudantes, optamos por iniciar a 
proposta na primeira semana do mês de outubro, 
antes do término da produção dos vídeos – coisas 
que quem trabalha em escola entende muito bem.   

Após a apreciação dos vídeos, conversamos sobre 
o que aparecia nas imagens, o que eles sentiram ao 
assistir e as aproximações e os distanciamentos da 
nossa região, de nosso município, com o local em 
que o vídeo foi gravado. Os estudantes disseram 
que nossas ruas são diferentes do local em que 
o vídeo foi gravado, relataram que São Paulo tem 
o rio poluído e muito trânsito. Mas também tem o 

https://www.youtube.com/watch?v=7jKXJxuS3Pg
https://www.youtube.com/watch?v=7jKXJxuS3Pg
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Museu Catavento (que já tivemos a oportunidade 
de conhecer) e o Museu da Língua Portuguesa (“[...] 
que a professora disse que talvez iremos conhecer 
ainda este ano de 2022”).

Feito isso, voltamos novamente nossos olhares 
para as imagens capturadas pelos estudantes no 
percurso que fizemos dias atrás, mas agora com 
o objetivo de produzir legendas. Com fita adesiva, 
prendi na lousa as imagens impressas, e as crianças 
escolheram livremente uma imagem para analisar e 
para produzir uma legenda. Não foi simples, precisei 
explicar o que é legenda, sua função e os pontos 
a serem observados, e fiz algumas intervenções, 
inclusive ortográficas. Algumas imagens foram 
mais escolhidas que outras – o gira-gira  
teve atenção especial das crianças.

Em outro processo, seguimos para os nomes das 
ruas. Sorteamos quatro estudantes para pesquisar 
os significados dos nomes das ruas pelas quais 
passamos ao longo de nosso percurso.  Para tal 
atividade, usamos o computador da sala de aula, 
contudo, pouco encontramos sobre a origem das ruas, 
havia mais informações sobre a origem do bairro. 

Então, solicitei que os estudantes realizassem 
pequenas entrevistas com os moradores mais 
antigos do bairro ou até mesmo familiares e 
trouxessem os resultados para compartilhar com 
os colegas. Algumas crianças da sala ainda estão 
se apropriando do sistema alfabético de escrita 
e, nesse momento, necessitam de mais apoio e 
intervenção para o registro das atividades; nesses 
casos, a professora indicou uma dupla de trabalho 
ou atuou ela mesma como escriba.
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Imagem: 
desenhos dos 

alunos da EMEFEI 
João Alves do 

Santos. Créditos 
da imagem: 

Adriana do Carmo 
de Jesus.

Alguns leram, outros falaram rapidamente, e 
houve aqueles que pediram para a professora ler. 
Assim, construímos pequenos textos informativos 
para compor nosso painel. Esses textos 
ficaram no formato de: “Você sabia?” Abaixo, as 
produções dos estudantes Luan e Matheus.
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Os alunos Julia e Rycardo pesquisaram as origens 
do nome da rua da nossa escola, no Google e 
no YouTube, contudo, não acharam resultados 
relacionados. Na busca aparecia o nome “Manoel 
Thomaz”, mas referente a outros casos. Nesse 
momento, uma professora antiga na escola e 
moradora do bairro aparece na porta da sala e 
aproveitamos para perguntar a ela a origem do 
nome da rua Manoel Thomaz. Ela explicou que se 
tratava de um dos antigos donos de terras da região 
e que várias ruas levam o sobrenome Thomaz. Nas 
palavras dela: “não é qualquer Tomás, é Thomaz, 
com th e z”.

E como último processo produtivo dessa sequência, 
conversamos sobre como o entorno da escola 
poderia ser diferente se cuidássemos melhor 
do que já temos, mas percebemos também que 
ainda faltam algumas coisas para nossas ruas 
serem melhores para as crianças. Assim, solicitei 
aos estudantes que colocassem no papel ideias 
para melhorar nossa região, nosso bairro e nossas 
ruas. Apareceram ideias como a necessidade de 
mais lombadas, mais parques, pontos de ônibus 
melhores, com bancos e bebedouros. Alguns 
acham que poderiam ter ainda mais árvores 
frutíferas em nossas ruas. Por fim, chegou a hora 
de montar nosso painel para expor. A orientação 
foi que deveriam caprichar, pois muitas pessoas 
conhecerão nosso material. E ficou lindo!

Para finalizar, é preciso dizer que não fizemos nada 
incrível ou extraordinário, foram atividades simples, 
adequadas às potencialidades e limitações dos 
meus alunos. Assim, juntos desenvolvemos um 
trabalho educativo apoiado na promoção do espírito 
investigativo, na observação e análise colaborativa, 
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buscando valorizar a pluralidade de ideias e 
a construção de práticas mais democráticas. 
Portanto, respaldada nesses referenciais, construí 
e desenvolvi esta sequência de atividades em uma 
turma real, com 30 crianças de idades entre 10 e 13 
anos – crianças com inúmeras potencialidades e 
dificuldades incontáveis. 

Enfim, as atividades que desenvolvemos estão 
articuladas entre si e reforçam o princípio de que 
a escrita é aprendida e aperfeiçoada por meio da 
prática cotidiana.

Professora Adriana do Carmo de Jesus

EMEFEI João Alves dos Santos
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Relato 2
O mosaico da rua, ou cuidado com a bruxa

A turma da Ararinha-Azul – crianças da Educação 
Infantil, entre 4 e 6 anos incompletos – assistiu ao 
vídeo-atividade “Língua da Rua, Rua da Língua”. 
Em seguida, na roda de conversa, as crianças 
compartilharam o que acharam interessante do 
filme. Apontaram que viram “Árvore cheia de flor” 
(Aylla, 6 anos), “Cachorrinho” (Helena, 5 anos), 
“Carro” (Isabella, 5 anos), “Um monte de ônibus” 
(Laura Leite, 6 anos), “Uma menina” (Eloah, 4 anos), 
“Uma padaria” (Henrique, 6 anos), “Uma mulher” 
(Agatha, 6 anos), “Uma pessoa” (Laura Brito, 5 
anos), “Uma padaria de sanduíche” (Derick, 6 anos) 
e “Um mercado” (Rafael, 4 anos). Além do professor 
e das crianças, participaram dessa atividade – a 
roda de conversa – a professora Joelma, que nesse 
momento atua como apoio pedagógico de um 
aluno com transtorno do espectro autista (TEA), 
e a funcionária Márcia, que estava na sala porque 
nos acompanharia na sequência da atividade. 
Combinamos que iríamos sair e observar a rua, 
com base na sensibilização que o vídeo trouxe, e 
uma das crianças, Laura (6 anos), faria registros 
fotográficos desse momento com a câmera. 

Essa observação seria feita do lado de dentro da 
escola, pois esta não tem muros, mas grades que 
permitem a visão do espaço externo. E porque, com 
um número grande de crianças (28 matriculadas, 
sendo uma delas especial), considerei arriscado 
sair em um espaço com grande fluxo de veículos.

Saímos da sala e fomos próximo à grade, junto a um 
ponto de ônibus que fica bem ao lado da escola. 
Foi uma grande festa quando os ônibus passaram: 
as crianças acenaram para os motoristas, que 
responderam buzinando. No momento em que 
chegamos perto da grade, um senhor idoso estava 

https://www.youtube.com/watch?v=Zu8hckgbivM
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próximo a ela. Os alunos também acenaram para 
ele, que respondeu de forma muito simpática. 
Ficamos observando a rua, com suas nuances e 
falas, enquanto Laura ia registrando as imagens. 
Depois, retornamos à sala para fazer uma lista 
na lousa das coisas que havíamos observado. Os 
estudantes apontaram para essas “falas da rua”: 
ônibus, caminhão, cachorro, moça, carro, moço 
e árvore. Nesse dia, no final da aula, as crianças 
produziram trabalhos com a massinha de modelar – 
material que é muito caro a elas – para representar 
esses elementos. Fiz o registro fotográfico desses 
trabalhos e depois uma composição formando 
uma colcha de retalhos digital, um mosaico dessas 
produções.

Além desse trabalho, aproveitando que a turma 
havia acabado de concluir o curta-metragem sobre 
o livro de poesias da sala, decidimos produzir um 
vídeo-poema sobre a rua. Como a aluna Esther 
havia feito – para outra atividade – uma gravação de 
imagens da rua com duração de 1 minuto, a primeira 
etapa foi assistir a esse material e observar os 
elementos registrados por Esther. Ou seja, acolher a 
palavra-imagem da rua por meio da experiência do 
cinema, feito pelas crianças.

No fim da exibição, fizemos uma roda de conversa, 
na dinâmica de um cineclube, para discutir o que 
as crianças haviam observado dessa produção. O 
fato de o filme ser mudo (formato Minuto Lumière, 
ou seja, preto e branco, mudo e com a câmera), 
parece ter aguçado mais o olhar das crianças para 
as imagens. Agatha (6 anos) observou uma moto 
passar na rua no filme; Laura Leite (6 anos) viu “Um 
monte de carro”; e Aylla chamou a atenção para a 
sombra da árvore. Assistimos a um segundo filme, 



58

também tendo a rua como objeto de gravação, 
feito pela aluna Isadora (5 anos), da outra turma 
da escola (o trabalho de produção dos curtas foi 
feito em conjunto com as duas salas). No filme de 
Isadora, as crianças destacaram um caminhão, 
citado pelo aluno Derick (6 anos); um homem, 
observado por Laura Brito (5 anos); e “Carros”, 
mencionados por Isabella (5 anos). Começávamos  
a ter elementos para o nosso vídeo-poema.

Ainda nesse movimento de acolher a fala da 
rua, foi feita a captação dos sons, utilizando um 
notebook e o programa Audacity. As crianças já 
vinham realizando gravações como essa, tendo 
se debruçado sobre os sons da janela, porta do 
armário, brinquedo gira-gira do parque e o som 
dos carros, todos elencados por eles/elas). No 
áudio da rua captado pela turma foi registrado o 
som do vento e dos automóveis. Elementos que 
se somariam aos elencados nos filmes de Esther e 
Isadora. Nosso vídeo-poema já tinha um corpo.

Mas qual seria o tema do nosso poema sobre a rua? 
Surgiu então a ideia de retomarmos um texto que 
tinha o caráter de levar a fala das crianças para a 
comunidade escolar e – como uma amostra dele 
estava no portão da escola – também para a rua: a 
placa da bruxa. No ano passado, período em que 
as aulas presenciais retornavam, foi produzida 
essa placa com base no texto coletivo das crianças. 
Como o tema “bruxas” era algo que despertava 
o interesse das crianças, esse foi o grande pano 
de fundo dessa placa, que traz a frase “Proibido a 
entrada de bruxas más”. Por que não elaborar um 
poema sobre as bruxas, pensando nos elementos 
que as crianças haviam observado nos filmes –  
carros, moto, caminhão, homem e sombra da árvore 
– tendo a rua como pano de fundo?

https://www.audacityteam.org/download/
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Na roda de conversa, combinamos que esses 
“elementos” – falas da rua – poderiam vir a ser 
transformados pela bruxa em nosso texto coletivo. 
Mas em quê? Lorena (4 anos) sugeriu que o 
caminhão poderia ser transformado pela bruxa em 
um jacaré; Catarina (4 anos) indicou que o homem 
que aparece no filme (gravado por Isadora) poderia 
ser transformado em cobra; a moto poderia virar 
um elefante, sugestão de Enzo (4 anos); o carro 
poderia ser transformado em um tubarão, indicação 
de Laura Brito (5 anos); a sombra da árvore poderia 
virar o bicho-papão, ideia de Derick (6 anos); e 
o vento (presente na captação dos sons da rua) 
poderia ser transformado em fantasma, sugestão 
do Henrique (6 anos). Em outras palavras, cada uma 
dessas personagens seria um dos elementos (falas 
da rua) citados anteriormente – carro, caminhão 
etc. –, que no poema seriam transformados pela 
bruxa na rua.

O poema coletivo foi decorado com imagens, 
desenhos produzidos pelas crianças: jacaré, cobra, 
elefante, tubarão, fantasma e bicho-papão. Nosso 
vídeo-poema estava pronto. Abaixo, segue o texto 
final de nosso poema coletivo, com base nos 
elementos que acolhemos da fala da rua, em suas 
imagens-palavras e sons.
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CUIDADO COM A BRUXA NA RUA

Turma da Ararinha-Azul – 2022 – CEI Estrelinha 
(Campinas, SP)

Cuidado com a bruxa na rua

ela transforma caminhão em jacaré

homem em cobra

carro em tubarão

moto em elefante

o vento em fantasma

e a sombra da árvore em bicho-papão.

Professor André Carlos Barbosa
CEI Estrelinha
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Relato 3
Enquanto espero o ônibus… quem fala comigo?

A visita ao Museu da Língua Portuguesa fez a 
cabeça fervilhar de ideias: quanta informação para 
levar aos alunos! Mas aí vem a preocupação: como 
levar essas experiências para as crianças pequenas, 
que ainda nem sabem ler? Por meio dos encontros 
oferecidos pelo projeto da SME Campinas em 
parceria com o Museu da Língua Portuguesa, foi 
possível discutir desdobramentos para trabalhar a 
paisagem linguística.

A escola infantil CEI Adão Emiliano localiza-se no 
Parque Cidade, em Campinas. Atende crianças de 
3 a 6 anos que chegam à escola, na sua maioria, 
com o transporte escolar, uma vez que moram nos 
bairros vizinhos: CDHU, Mirassol, Vila Olímpia e 
Campo Florido – que se localizam a cerca de  
2,5 quilômetros da escola.

A espera do ônibus escolar, segundo as crianças, é 
divertida: encontram os colegas das outras turmas, 
as famílias batem papo. Mas o que os olhos atentos 
das crianças podem observar com a provocação 
“quem fala comigo, enquanto espero ônibus” nos 
cartazes, muros e nas placas que cercam esses 
pontos e qual é a intenção dos dizeres e das 
imagens nesse local? Vale destacar que o ponto de 
ônibus, onde elas esperam o transporte, não é uma 
estrutura física (com bancos e cobertura), mas sim 
um espaço de calçada rodeado de comércios.

Na Educação Infantil, a roda de conversa é um 
momento coletivo extremamente importante para 
que as crianças se expressem oralmente, ouçam 
histórias, façam os combinados e as avaliações do 
dia. Foi em nossa roda de conversa que se deu a 
provocação inicial. Foi possível ouvir das crianças 
os detalhes não somente dos pontos de ônibus, 
mas também do espaço urbano que ocupam e 
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como elas exploram e interagem com a rua e sua 
paisagem linguística. Vale destacar que o brincar é 
uma prática permanente no cotidiano da Educação 
Infantil. Ao considerar a importância da organização 
do tempo e do espaço, destacamos a relevância 
de uma ação educativa pautada nas múltiplas 
linguagens: os gestos, a brincadeira, o desenho, 
a dança, a música, a manipulação de objetos e 
materiais artísticos. Por isso, os momentos do 
desenvolvimento foram repletos de conversas, 
brincadeiras, músicas, já que a rotina é flexível 
e conduzida, algumas vezes, de acordo com os 
interesses das crianças.

As crianças se interessaram muito pela ferramenta 
Google Maps: conseguimos identificar a casa delas, 
o comércio, o posto de saúde, o ponto de ônibus 
localizados no bairro.

Neste projeto, as famílias também se envolveram 
e permitiram que as crianças tirassem as fotos 
dos pontos de ônibus. Todas enviaram as fotos 
via WhatsApp, algumas, até mais de uma foto. Foi 
interessante perceber os diferentes olhares para o 
mesmo espaço. Ao apresentar todas as fotos para 
as crianças, elas puderam perceber coisas que 
nunca observaram no seu cotidiano, por meio do 
olhar do colega.

Nesse mês de outubro, fizemos um passeio de 
trenzinho pelos bairros em que as crianças moram: 
a experiência foi incrível e, durante o passeio, 
elas reconheceram e mostraram alguns espaços 
que frequentam. Vivenciamos a observação das 
ruas e suas dinâmicas: sons, paisagens, lojas, 
pedestres, casas, prédios – ligando as crianças a 
sua comunidade.
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Ao apresentar o vídeo “Língua da Rua, Rua da 
Língua” para as crianças, foi necessário explicar 
o que é a “língua” tão falada. As crianças se 
identificaram com as ruas exibidas, reconheceram 
algumas imagens e sons (carro do ovo, comércios, 
pessoas, picho, fachadas das lojas etc.) e, algumas 
acreditaram que estavam vendo a própria rua na 
tela. Nesse momento, também foram apresentadas 
algumas imagens e explicado o que é e onde fica o 
Museu da Língua Portuguesa, pois nada escapou 
aos olhos atentos dos pequenos.

Por fim, as crianças expressaram por meio de 
desenhos e pinturas o que elas gostariam de ver nos 
pontos de ônibus: imagens de crianças brincando, 
doces, brinquedos, natureza foram recorrentes.  
A maioria deseja ver um ambiente colorido, alegre  
e divertido.

Imagem: 
produção do 

mural “Nossa 
Língua da Rua” 

pelos alunos 
da CEI Adão 

Emiliano. Créditos 
da imagem: 

Josiane do Carmo 
Gonçalves.

Professora Josiane do Carmo Gonçalves  
CEI Adão Emiliano

https://www.youtube.com/watch?v=7jKXJxuS3Pg
https://www.youtube.com/watch?v=7jKXJxuS3Pg
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Links utilizados neste material

Rua da Língua: 
  https://app.mlp.org.br/experiencia/4

Língua da Rua, Rua da Língua: a língua viva e vivida 

  Lab_Língua Portuguesa: https://www.
museudalinguaportuguesa.org.br/educacao/lab_
lingua-portuguesa/

Você conhece o Slam do Corpo?

  https://app.mlp.org.br/

Propondo uma atividade para além da sala de aula

Compartilhe com o Museu da Língua Portuguesa:

  https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/oda/
oda

Áudio/podcast:

  Audacity: https://www.audacityteam.org/download/

  Audio Cutter: https://mp3cut.net/

Video:

  Tik Tok: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.zhiliaoapp.musically&referrer=af_
tranid%3Dy_RH9oQhwemfTWkIlorbdA%26af_web_
id%3D79416ec1-90f5-46f2-bc46-e30b37dc3397-c

  Instagram: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.instagram.android&hl=pt_BR&gl=US

  Wondershare Filmora: https://filmora.wondershare.
net/pt-br/ad/filmora-editor-de-video-brand.
html?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODJYusv 
wme1EmOI001l6IO6pHXZFqoKXUPYSZ553hgcGIXB 
9qW9UlSRoClxMQAvD_BwE

  Windows Movie Maker: https://www.tecmundo.com.
br/como-fazer/26724-windows-movie-maker-como-
criar-slideshows.htm

https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/educacao/lab_lingua-portuguesa/
https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/educacao/lab_lingua-portuguesa/
https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/educacao/lab_lingua-portuguesa/
https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/oda/nossa-lingua-do-brasil/
https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/oda/nossa-lingua-do-brasil/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zhiliaoapp.musically&referrer=af_tranid%3Dy_RH9oQhwemfTWkIlorbdA%26af_web_id%3D79416ec1-90f5-46f2-bc46-e30b37dc3397-c
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zhiliaoapp.musically&referrer=af_tranid%3Dy_RH9oQhwemfTWkIlorbdA%26af_web_id%3D79416ec1-90f5-46f2-bc46-e30b37dc3397-c
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=pt_BR&gl=US
https://filmora.wondershare.net/pt-br/ad/filmora-editor-de-video-brand.html?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODJYusv
wme1EmOI001l6IO6pHXZFqoKXUPYSZ553hgcGIXB
9qW9UlSRoClxMQAvD_BwE
https://filmora.wondershare.net/pt-br/ad/filmora-editor-de-video-brand.html?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODJYusv
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https://filmora.wondershare.net/pt-br/ad/filmora-editor-de-video-brand.html?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODJYusv
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9qW9UlSRoClxMQAvD_BwE
https://filmora.wondershare.net/pt-br/ad/filmora-editor-de-video-brand.html?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODJYusv
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https://filmora.wondershare.net/pt-br/ad/filmora-editor-de-video-brand.html?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODJYusv
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9qW9UlSRoClxMQAvD_BwE
https://www.tecmundo.com.br/como-fazer/26724-windows-movie-maker-como-criar-slideshows.htm
https://www.tecmundo.com.br/como-fazer/26724-windows-movie-maker-como-criar-slideshows.htm
https://www.tecmundo.com.br/como-fazer/26724-windows-movie-maker-como-criar-slideshows.htm


65

  Kinemaster: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree

  InShot: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.camerasideas.instashot

Cartazes:

  Canva: https://www.canva.com/pt_br/

Aplicativos:

  Padlet: https://pt-br.padlet.com/

  Kahoot: https://kahoot.com/

  Mentimeter: https://www.mentimeter.com/pt-BR

Materiais complementares

Planos de Aula

Planos de Aula 1 a 4
  Vídeo “Língua da Rua, Rua da Língua”

Relato  2
  O mosaico da rua ou cuidado com a bruxa

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot
https://www.canva.com/pt_br/
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