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PÚBLICO-ALVO

Fundamental I e II 

DURAÇÃO

1 semestre (fevereiro a junho, por exemplo)

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Língua Portuguesa, História e Educação Artística.

OBJETIVOS

• Perceber as diferenças entre fala e escrita de diferentes épocas.

• Promover a interação de familiares e alunos.

• Ampliar vocabulário e escrita dos alunos.

• Explorar as histórias dos tempos passados para entender me-
lhor o presente dos bairros, das regiões e da própria cidade.

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

1. O educador deverá apresentar em sala vários textos da 
tradição oral para os alunos.

2. Incumbir os alunos da tarefa de pesquisar com familiares e 
vizinhos causos e contos orais tradicionais da região.

3. Os alunos apresentam as histórias descobertas para a turma. 
Promover um debate sobre:

• pontos em comum ou divergências entre as histórias;

• esses contos explicam algo que acontece na cidade (ou 
bairro) no momento presente?;

• palavras encontradas que não são mais usadas;

• objetos que não tem mais função etc. 

TEMA



4. Os alunos deverão produzir novos contos utilizando como base as histórias e objetos que foram levantados anteriormente, propondo 
direções e/ou finais diferentes. Os textos devem ser acompanhados de desenhos.

SUGESTÃO PARA LIVRO COLETIVO OU INDIVIDUAL

Após as atividades, os alunos deverão escolher, com auxílio do professor, um de seus textos e desenhos elaborados, para fazer parte de um 
livro coletivo de sua turma ou ano. 

Caso a ideia seja um livro individual, é necessário trabalhar de forma que se produzam textos maiores e 4 a 6 desenhos para compor a 
história.

Títulos sugeridos para a produção dos livros:

• Antigamente era assim

• Guia de palavras engraçadas de antigamente

• Os objetos e costumes de ontem (explicações sobre o uso do telefone com disco, fax, vitrola, mimeógrafo, toca-fitas, telegrama, telex, 
lenço de bolso, ficha telefônica, discos de vinil...)

• Causos do meu bairro

• “nome da cidade” ontem e hoje



Sabia que o projeto didático e as atividades realizadas por seus alunos 
podem ser transformadas em livros? 

Conheça nossa proposta! Acesse: 

www.semeandoautores.com.br

 (14) 3243-0560 

 contato@semeandoautores.com.br  
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