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APRESENTAÇÃO

Caro(a) Educador(a),
Este é o terceiro Manual do Educador e, tal como os dois primeiros, destina-se a
auxiliá-lo no desenvolvimento de seu trabalho de docência e orientação dos alunos.
O presente volume foi organizado em sete seções, cinco voltadas para cada área
de Formação Básica e uma para a Participação Cidadã. A sétima destina-se ao ensino
de Informática.
Desejamos que você tenha percebido o significado social de um programa como o
Projovem Urbano e esteja gostando de participar dele. Esperamos também que não sinta
dificuldade no desenvolvimento de suas aulas. Sabemos que, em muitos aspectos, você
está trabalhando de uma forma diferente da habitual e que isso pode gerar um pouco de
ansiedade. Mas, os desafios são um estímulo para você procurar compreender cada vez
melhor o Projeto Pedagógico Integrado e dar a sua importante colaboração nesta obra
de construção coletiva, que é o Projovem Urbano. Leve suas dúvidas para as reuniões de
planejamento e para os encontros de formação continuada.
Ao longo do manual, você encontrará orientações específicas para desenvolver suas
aulas. No Guia de Estudo apresentamos, na introdução, uma visão de conjunto dos
diferentes assuntos estudados na Unidade Formativa III. Como na Unidade Formativa
II, é importante que, nesta, os alunos leiam e discutam essa introdução com os educadores e, especialmente, com o PO de sua turma.
Bom trabalho!
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uNIDADE fORMATIvA III

O SEu MANuAL

Para cada unidade formativa você receberá um Manual do Educador divido em sete
componentes curriculares caracterizados por cores:

Ciências
Humanas

Matemática

Ciências da
Natureza

Língua
Portuguesa

Inglês

Participação
Cidadã

Informática

Os componentes são organizados em 10 tópicos, selecionados a partir do eixo
estruturante da Unidade Formativa correspondente. Em cada tópico, você encontrará
observações dos autores sobre o conteúdo a ser trabalhado, além de orientações para o
desenvolvimento das atividades propostas nos Guias de Estudo.
As imagens a seguir ilustram a estrutura do seu manual.

UNIDADE FORMATIVA I

UNIDADE FORMATIVA I

SUMÁRIO

Caro(a) Educador(a),
Você também está começando uma experiência nova, em que vai atuar de forma
um pouco diferente da que é habitual no ensino regular ofertado à população pelos
sistemas público e privado de educação. O ProJovem Urbano é um programa especial
dirigido a um público com características marcantes, credor de uma grande dívida social resultante de sua exclusão dos mundos da escola e do trabalho.

CONHEÇA SEU LIVRO / 9

As juventudes

CIÊNCIAS HUMANAS / 17
1. Quem sou eu? Quem somos nós? / 24
2. Por que estudar e aprender História? / 24

7. Por que estudar e aprender
História? / 24

3. A Geografia e o seu cotidiano / 24

8. A Geografia e o seu cotidiano / 24

4. Os jovens como produtores de cultura / 24

9. Os jovens como produtores
de cultura / 24

5. Os jovens como produtores de cultura / 24
6. Quem sou eu? Quem somos nós? / 24

10. Os jovens como produtores de cultura / 24

Ciências
Humanas

A juventude, ou melhor, as juventudes vivem uma situação complexa na atualidade: globalização econômica, financeira e tecnológica coexistem com singularidades,
especificidades culturais, religiosas e políticas. As nossas concepções de tempo e espaço estão em processo de mutação. A educação escolar e os professores enfrentam
enormes desafios neste século XXI.
As Ciências Humanas, de um modo geral, e a História e a Geografia, em particular,
oferecem contribuições importantes à formação dos jovens para que possam exercer
plenamente sua cidadania. Cabe a você, professor, promover a aprendizagem e o acesso aos saberes dessas disciplinas, orientando seus alunos para que se tornem protagonistas de sua própria educação e formação.

Histórias de vida
LÍNGUA PORTUGUESA / 67
1. Quem sou eu? Quem somos nós? / 24

6. Quem sou eu? Quem somos nós? / 24

2. Por que estudar e aprender
História? / 24

7. Por que estudar e aprender / 24

3. A Geografia e o seu cotidiano / 24

8. A Geografia e o seu cotidiano / 24
9. Os jovens como produtores / 24

4. Os jovens como produtores de / 24

10. Os jovens como produtores de / 24

Assim, ao desenvolver as aulas de História e Geografia, procure motivar e facilitar
a incorporação das experiências, da história de vida dos alunos nos processos de ensino e aprendizagem. Procure ajudá-los a refletir e a planejar o futuro, a se posicionar
perante as desigualdades e exclusões produzidas na dinâmica das sociedades atuais.

Bom trabalho!

5. Os jovens como produtores / 24

INGLÊS / 117
1. Quem sou eu? Quem somos nós? / 24

6. Quem sou eu? Quem somos nós? / 24

2. Por que estudar e aprender / 24

7. Por que estudar e aprender / 24

3. A Geografia e o seu cotidiano / 24

8. A Geografia e o seu cotidiano / 24

4. Os jovens como produtores
de cultura / 24
5. Os jovens como produtores
de cultura / 24

9. Os jovens como produtores / 24
10. Os jovens como produtores / 24
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No Sumário, você
encontra indicações dos
tópicos abordados nos
componentes curriculares
e o número das páginas
que iniciam cada um deles.
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Esta é a página de
abertura de cada
componente, diferenciado
por cor.

2

ProJovem Urbano

Nesta apresentação, os
autores apresentam os
conteúdos tratados em
cada unidade formativa.

O SEu MANuAL DO EDuCADOR

Título do
tópico
CIÊNCIAS HUMANAS

Número
do tópico

1

Quem sou eu?
Quem somos nós?

Objetivo ▸ Introduzir a discussão sobre

as identidades individuais e coletivas dos
participantes do grupo. O ponto de partida é estimular o autoconhe-cimento.

Objetivo do
tópico

Várias questões são levantadas para propiciar as reflexões sobre o eu, sobre a história pessoal do aluno e de sua família. Para isso, sugerimos que você ajude o grupo
a construir sua própria história. Aqui se inicia o processo de formação do conceito de
sujeito histórico, fundamental para formar as noções de cidadão e cidadania. O aluno deve sentir-se sujeito da história, que não apenas vive a história, que não apenas
está na história, mas faz, participa, produz, narra e escreve a sua própria história e a
de seu grupo.
Dessa maneira, contribuímos para combater posições auto-excludentes que se
manifestam nos alunos, de modo recorrente, no fim dos anos iniciais do Ensino Fundamental, como indicam muitas pesquisas. O aluno se auto-exclui da história, não se
sente sujeito da história, da sociedade, não acredita na sua capacidade de produzir
algo, o que o leva a desvalorizar a cultura de sua comunidade e aceitar como um
dado natural a desigualdade social, a história feita por heróis, por políticos “salvadores da pátria”. Essa posição auto-excludente é fruto de um processo social injusto e
de uma educação escolar que muitas vezes reproduz e reforça as exclusões operadas
na sociedade.
A formação do conceito de sujeito social e histórico é fundamental para a formação
dos conceitos de cidadão e cidadania. O aluno que se sente sujeito, ator social capaz
de produzir conhecimento e história, vai sentir-se e agir como cidadão, sujeito político
possuidor de direitos e, conseqüentemente, apto a lutar e defender esses direitos e sua
cultura e a participar da vida em sociedade. Agirá como um governante em potencial! A
discussão sobre a educação dos cidadãos pode ser mais bem apreendida em: CANIVEZ,
P. Educar o cidadão? Campinas: Papirus, 1991.

Texto que
apresenta o
conteúdo de
cada tópico

Orientações para
o desenvolvimento
das atividades

Atividade 1

Sequência de
atividades

A resposta da atividade 1 é pessoal. Você pode auxiliar os alunos na leitura dos documentos e no preenchimento das fichas com os dados pessoais. Esse momento deve
propiciar o autoconhecimento por parte do jovem e do grupo. Sugerimos que discuta
com os alunos o conceito de fonte histórica, estimulando o reconhecimento, a valorização e a preservação de tudo aquilo que constitui registro da história humana.

Atividade 2
A atividade 2 pede que os alunos façam uTma lista de fontes, de registros que po-

Manual do Educador
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CIÊNCIAS HUMANAS

gistro da história davida de uma pessoa. Autobiografia é o registro da história de vida pela
própria pessoa.

Vamos fazer mais
Além das atividades sugeridas neste tópico, outros exercícios podem ser realizados, por exemplo:

1 - Exercício do espelho.

Exemplo de
sugestão de
atividade
complementar

Cole um espelho dentro de uma caixa com tampa. Organize a turma em círculo e peça que cada aluno abra a caixa e observe o que está dentro dela. Ele
verá algo especial, único, diferente dos demais e muito importante para o grupo.
Entretanto, ele deverá apenas observar e permanecer em silêncio até que todos
do grupo tenham a oportunidade de ver o que há dentro da caixa. Quando todos
já tiverem observado o espelho, peça que alguns alunos relatem o que viram e
como eles se sentiram ao ver a própria imagem. Estimule os alunos a falar como
se vêem e se relacionam consigo mesmos.

2 - Linhas de tempo e livro de memória.
Há várias maneiras de construir linhas de tempo sobre histórias de vida. Sugerimos que sejam utilizadas de três a cinco folhas de papel sulfite coladas no
sentido horizontal. Cada aluno deverá dividir a sua idade em períodos de cinco
anos, conforme o exemplo:

História da minha vida
Nome:
De 0 a 5 anos

De 5 a 10 anos

De 10 a 15 anos

De 15 a ____
anos

Registro de
fatos da própria
vida, usando meios
verbais
e não-verbais.

Após a construção da linha de tempo, as folhas poderão ser recortadas e montadas em forma de livros ou álbuns, com título e capa sugestivos. Seria interessante uma leitura das linhas de tempo, para os alunos verificarem se há elementos
comuns à vida dos diferentes membros da turma. Por que há diferenças? As narra-

Manual do Educador
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uNIDADE fORMATIvA III

OuTROS MATERIAIS

Além do Manual do Educador, você utilizará os seguintes
materias durante o curso.

Agenda do Estudante
AGENDA DO ESTUDANTE • PROJOVEM URBANO

ano:

Agenda do
Estudante

mês:

2a–

: de
semana

a
seman

da
Segun

P

Terça

a

P

Quarta

P

Quinta

P

Sexta

P

e
Sábado
o
Doming

P

A agenda é uma
ferramenta importante
para que os estudantes
organizem suas tarefas
e suas rotinas do
curso. Ela é um dos
principais instrumentos
para seu trabalho de
orientação sobre os
procedimentos de
estudo com a turma.
O Caderno de Registro de Avaliação reúne os formulários e a descrição dos critérios para que Umet
volum repuditae coriatusam qui delese ipis dolorer
ferunto voluptati debis ariscius rerum ea quiae non
net quia voluptatur, core, cum utatur, sequi conet
et.Ferupta aut fuga. Ut andant re eiuntenimil ipis
volest que num quo blaut utempor.

integrado

UNIF

I

UNIDADE
FORMATIVA

I

Este material
desempenha um
papel essencial no
desenvolvimento do
currículo integrado
do Projovem Urbano.
Esperamos que no
trabalho com o Guia
de Estudo, orientado
por você, os jovens
possam desenvolver sua
autonomia para estudar.
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Avaliação

UNIDADES
FORMATIVAS I e II

O Caderno de Registro de Avaliação reúne os formulários e a descrição dos critérios para que Umet
volum repuditae coriatusam qui delese ipis dolorer
ferunto voluptati debis ariscius rerum ea quiae non
net quia voluptatur, core, cum utatur, sequi conet
et.Ferupta aut fuga. Ut andant re eiuntenimil ipis
volest que num quo blaut utempor.

3 Caderno
de Registro de
Avaliação

UNIDADES
FORMATIVAS IV e V

Guia de Estudo
Guia de
Estudo

1 Caderno
de Registro de

Cadernos
de Registro de
Avaliação

O Caderno de Registro de Avaliação reúne os formulários e a descrição dos critérios para que Umet
volum repuditae coriatusam qui delese ipis dolorer
ferunto voluptati debis ariscius rerum ea quiae non
net quia voluptatur, core, cum utatur, sequi conet
et.Ferupta aut fuga. Ut andant re eiuntenimil ipis
volest que num quo blaut utempor.

2 Caderno
de Registro de
Avaliação

UNIDADES
FORMATIVAS III e IV

Nestes cadernos, estão as
fichas de acompanhamento
de desempenho e de
avaliação da aprendizagem
dos estudantes em
cada ciclo. O registro
periódico, previsto nos
cadernos, deve ajudá-lo a
reformular ou enriquecer
seu planejamento e a criar
estratégias para atender
as necessidades específicas
de seus estudantes.

OuTROS MATERIAIS

Inglês 2

ã

o

Ge
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cr e
Se
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Urba

t©
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Copy

no

Caderno do Plano
de Ação Comunitária

da

Pre

sid
ênc
ia d
a Re

aç
O seu Caderno do Plano de Ação
en
rd
Comunitária reúne os formuláoo
–C
de critérios
udos
rios e a descrição
ent
v
n
u
públi
l de J volum repuditae
que Umet
ca – Secret para
aria Naciona
coriatusam qui delese ipis dolorer ferunto voluptati debis ariscius rerum ea quiae non net quia
voluptatur, core, cum utatur, sequi conet et.Ferupta aut fuga. Ut
andant re eiuntenimil ipis volest
que num quo blaut utempor.

Caderno do
Plano de Ação
Comunitária

DVD de Inglês

UNIDADES
FORMATIVAS I à VI

Este DVD reúne vídeos, especialmente
produzidos para o curso do Projovem
Urbano, relacionados aos tópicos
de Inglês.

Apresenta o roteiro para o desenvolvimento do Plano de Ação
Comunitária do seu grupo. Este Plano é um dos instrumentos
de integração curricular do Projovem Urbano, é uma
atividade do componente Participação Cidadã que utiliza os
conhecimentos desenvolvidos também nas demais dimensões
do currículo – Formação Básica e Qualificação Profissional.

Manual do
Educador –
Estudos
Complementares
A
B
C
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Manual do
Educador

CD dos Estudos
Complementares
com atividades

Urba
no

ria
ta

cio

na

cr e
Se

ld
oP

08
20

ro j
ove
m

t©
righ
Copy

Este Manual reúne
as oficinas de Língua
Portuguesa e Matemática,
direcionadas para a
superação de dificuldades
de aprendizagem
evidenciadas pelos
estudantes ao longo de
um ciclo de estudos, com
orientações dos autores
para seu desenvolvimento.

Estudos
Complementares

Ge
ra
l

Na

MANUAL DO EDUCADOR • PROJOVEM URBANO

Estudos Complementares

ã
aç

o

Os Estudos Complementares autecus mil idenisit
quodis sit quodicium eosaper ecepererum faccus
rem volupta temque nam fugit quam ut ulpa nos
dellori squunt lit latecea rcidel ius nonseque core
nimin et lique omnitat uriae. Ga. Nonsequae. RatFuga. Maximagnis rero debit molorrum et posant
is intum aut lam se est plitae niet vollorepedic tenecus nonet lanti quo odi ditatem qui dolecuptatum

4x

da

Pre

sid
ênc
ia d
a Re

públi

ca – Secret ia Nacional de J
ar

en t
unv

–
ude

Co

d
or

en

Além do Manual,
você receberá um CD
para reprodução das
atividades de estudos
complementares a
serem realizadas pelos
estudantes.
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Formação Técnica Geral

Guia de Estudo e Manual do Educador

UF

Ie II

Ie II

Manual do
Educador

UF

Formação Técnica Geral

Ie II
Formação Técnica Geral • PROJOVEM URBANO

FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL • PROJOVEM URBANO

Formação

UNIDADES
FORMATIVAS

A Qualificação Profissional é uma das dimensões do ProJovem Urbano. Está estruturada em
três partes complementares que configuram um
processo de ensino-aprendizagem inovador no
cenário de políticas públicas de formação para
oTécnica
mundo do Geral
trabalho: Formação Técnica Geral
(FTG), Formação Técnica Específica (FTE) e o
Projeto de Orientação Profissional (POP). Este
Qualificação Profissional
Manual contém orientações para o desenvolvimento dos conteúdos da FTG e para a elaboração
do POP do estudante.
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Caro(a) Educador(a),
Esta Unidade Formativa tem como objetivo refletir sobre as relações dos jovens com
o mundo do trabalho, as transformações e permanências nos modos de viver e trabalhar na realidade brasileira. Assim, sua experiência de vida e de trabalho e a de seus
alunos, bem como os conhecimentos e a experiência de vida que eles trazem para o
curso serão os pontos de partida do nosso diálogo.
Você sabe que, por meio do trabalho, conseguimos os meios que permitem a satisfação de nossas necessidades básicas, produzimos as condições materiais que nos
possibilitam sobreviver e reproduzir. Mas, não é só isso. Concebemos o trabalho como
um direito, um valor, uma necessidade, fonte de realização pessoal e profissional.
O trabalho tem vários e diferentes significados para os jovens! Por isso, acreditamos
que é importante pensar sobre o trabalho, compreendê-lo, transformá-lo para que
nossa vida seja melhor.
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1

Os significados do trabalho
para a juventude

Objetivo ▸ Problematizar e debater os

significados do trabalho para os jovens.

Atividade 1
É muito importante que o professor estimule o jovem a falar, a narrar suas experiências, suas histórias. O aluno é sujeito da história, faz história, é um cidadão, tem
voz e direito. Logo, ele é centro, o ponto de partida. Várias questões podem ser levantadas, como o texto já indica: Como os jovens encaram a questão do trabalho? Quais
os sentidos, os significados do “trabalho”, do “trabalhar”? Após o diálogo e a troca de
experiências no grande grupo, estimular a leitura crítica da história da jovem Malu,
do Estado do Grande do Sul na Atividade 1. Em seguida, como indicado na letra B:
Com seu grupo, discutir as questões seguintes: A) O que levou Malu a buscar o seu
primeiro emprego?; B) Quais eram as condições de trabalho de Malu no primeiro emprego?; C) E no segundo emprego?; D) Para Malu, o que significou estar empregada?
E desempregada?; E) O que significou para a vida de Malu o encontro com o hip hop?
Outras questões em relação ao texto, provavelmente, surgirão. Na letra C, solicitamos
que o aluno “escreva os pontos que mais chamaram sua atenção e explique por quê”.
Trata-se de um registro pessoal. Na letra D, o aluno deve ser estimulado a escrever
algo sobre a sua própria experiência de vida com o mundo do trabalho.
Lembremo-nos de que estamos falando de trabalho, e não apenas de emprego.
Nesse sentido, ressaltamos que devemos combater os preconceitos, os estereótipos,
a discriminação em relação a determinados tipos de trabalho. Ao contrário, devemos
estimular o respeito às escolhas, às necessidades e possibilidades encontradas pelos
jovens. Também relembramos que, como tratado na Unidade I, os jovens brasileiros
vivem situações muito variadas, o que quer dizer que os significados do trabalho para
a vida dos jovens são muito diferentes.

2

Objetivo ▸ Desenvolver a compreensão

O trabalho e as transformações
do espaço geográfico

das transformações do espaço geográfico
como fruto do trabalho social, fruto das
ações de homens e mulheres no processo
de construção da história, nos diferentes
tempos e lugares.

Atividade 2
Esta atividade busca propiciar ao jovem a compreensão de como os produtos presentes em sua vida cotidiana envolvem a atividade de diferentes tipos de ocupações, e
Manual do Educador
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a maneira como são produzidos a partir de recursos variados e em lugares que podem
ser distantes de sua cidade.
A resposta do item A depende dos rótulos dos produtos selecionados pelo aluno. Será
importante que ele consulte um mapa para localizar o lugar onde o objeto foi produzido
e possa estabelecer a relação de maior ou menor proximidade com a cidade onde mora.
No item B, o aluno deverá identificar os diferentes tipos de ocupações e de trabalhadores
envolvidos na produção, no transporte e na comercialização de um objeto. Dependemos,
em nossa vida diária, do trabalho realizado pelos mais variados trabalhadores. Incentive
os jovens a exporem para a turma o resultado da sua atividade e a perceberem o que os
colegas produziram. A socialização das produções dos alunos é fundamental para que
possam ampliar os seus conhecimentos e perceber como uma mesma questão pode ser
diferentemente enfocada, interpretada e respondida.

Atividade 3
O jovem deverá concluir que o trabalho é uma atividade social. É muito difícil encontrar um trabalho que seja puramente individual e que a pessoa possa realizá-lo de
maneira isolada, sem depender do trabalho ou da convivência com outras pessoas. Ao
trabalhar, o homem está sujeito a conviver, a se relacionar e a depender dos outros.

Atividade 4
A resposta desta atividade é pessoal. Esta atividade objetiva levar os alunos a pensarem sobre o que diferencia o trabalho humano do trabalho realizado pelos animais.
É uma atividade de levantamento dos conhecimentos prévios dos jovens sobre a questão.
Incentive-os a expressarem e registrarem o seu posicionamento sem medo de errar.

Atividade 5
A Atividade 5 propõe realizar com os alunos uma leitura de paisagem. Por isso é
importante que eles sejam estimulados a observar a imagem, identificar suas características e particularidades. Em resposta ao item A, os alunos deverão identificar,
por meio da observação, como a paisagem foi transformada pelo trabalho humano.
Para isso será necessário registrar as construções humanas presentes e os elementos
da natureza, ainda preservados na paisagem. No item B, o desenho deve expressar
como o aluno imagina a paisagem natural antes do trabalho humano e das transformações ocorridas no local. Esse desenho poderá levar o aluno a perceber as profundas alterações que o trabalho humano provoca na natureza. No item C, os jovens
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devem notar que muitos trabalhadores atuam para que as paisagens possam ser
transformadas. Exercite com eles o pensar sobre os diferentes tipos de trabalhadores
que construíram a paisagem analisada.

3

As mudanças nas relações de
trabalho no Brasil

Objetivo ▸ Analisar as transformações
das relações de trabalho na história do
nosso país.

No tópico anterior, os alunos estudaram como homens e mulheres, ao transformarem a natureza, estabelecem relações entre si, modificam a natureza, a paisagem, o
espaço geográfico. Em continuidade, o intuito deste item é analisar as transformações
das relações de trabalho na história do nosso país, como historicamente foram produzidas diferentes formas de organização e de divisão de trabalho, diferentes maneiras
de produzir, diferentes relações de trabalho.

Atividade 6
Na Atividade 6 solicitamos que, após a leitura do texto, o aluno escreva com suas palavras o que entendeu por: divisão de trabalho; meios de produção e força de trabalho.
Esperamos que o aluno compreenda a divisão de tarefas na organização do trabalho,
que os principais meios necessários à produção são o capital, as terras, as máquinas e
a própria força, capacidade de trabalho que é trocada por um pagamento, um salário.
Em seguida o texto aborda diferentes formas de organização de trabalho na
história, recuperando o processo de chegada e conquista das terras pelos colonizadores portugueses.

Atividade 7
Esta atividade requer uma leitura crítica de um documento de época, um trecho da
Carta de Pero Vaz de Caminha. Sugerimos ao professor, se for possível, levar um exemplar para a sala de aula, discutir e responder as questões com os alunos, enfatizando
nas respostas, dentre outras: A) Quando foi escrito o documento? Ano de 1500; B) Qual
é seu autor? Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota; C) A quem se destinava? Ao rei
de Portugal; D) Qual o objetivo do documento? Noticiar, contar ao rei sobre a chegada
às novas terras; E) Como o autor descreve a gente que habitava essas terras? Descreve
como gente inocente, que não tem crença, capazes de trabalhar e ser cristãos, de bons
corpos, rostos, como homens bons...; F) Segundo ele qual era o objetivo do rei de Portugal? Difundir a fé católica; G) Qual a intenção dos portugueses, mostrada no documento, em relação ao trabalho dos nativos? Ensinar-lhes o trabalho e a fé cristã.
Manual do Educador

17

UNIDADE FORMATIVA III

Atividade 8
Na Atividade 8 os alunos devem compreender as principais características do modo
de viver e trabalhar dos indígenas. Nesse sentido são importantes, dentre outras, as
seguintes expressões/conceitos: economia de subsistência, satisfazer as suas necessidades básicas; não cobiçavam riquezas, propriedades, lucros; sistema de comunidade tribal; não havia separação entre a vida e o trabalho; tudo era de todos. Salientamos
a necessidade de explorar bem a historicidade desses conceitos, as contradições, para
que o modo de viver e trabalhar dos indígenas não seja visto de modo idílico, idealizado, nem tampouco de forma preconceituosa. O indígena não é herói, nem vilão da
história. Sugerimos, para melhor compreensão deste assunto, os seguintes filmes:

1.Filme: Terra dos Índios
Ano: 1980
Direção: Zellito Viana
Abordagem: O documentário focaliza a luta de grupos indígenas do Brasil pelo
restabelecimento da posse de suas terras. Entre eles, os caingangue do Rio Grande do
Sul, São Paulo e Paraná; os kadieus e os kaiowás de Mato Grosso; os cajabis do Xingu e os
xavantes, também de Mato Grosso.
Disponível em: <http://www.enterplay.com.br/filme/terra-dos-indios-43046.htm>.
Acesso em: 27 jan. 2012.

2.Yndio do Brasil
Ano: 1995
Direção: Sylvio Back
Abordagem: Colagem de dezenas de filmes nacionais e estrangeiros de ficção,
cinejornais e documentários, revelando como o cinema vê e ouve o índio brasileiro desde
quando foi filmado pela primeira vez, em 1912. São imagens surpreendentes, emolduradas
por músicas temáticas e poemas, que transportam o espectador a um universo idílico e
preconceituoso, religioso e militarizado, cruel e mágico, do índio brasileiro.
Disponível em: <http://www.meucinemabrasileiro.com/filmes/yndio-do-brasil/yndio-do-brasil.asp>.
Acesso em: 27 jan. 2012.

3.Yã Katu – o Brasil de Villas Bôas
Ano: 2003
Direção: Nilson Villas Bôas
Abordagem: “Yã Katu” é uma expressão Tupi que significa “Boa Alma”, “Alma Grande”,
“Espírito Elevado”. O filme conta a história de Orlando Villas Bôas e os índios do Brasil
→
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→
Central. Dezesseis anos depois de um exílio compulsório imposto pelo governo militar
brasileiro dos anos 1960/80, Orlando retorna ao Parque Nacional do Xingu para um
encontro emocionado com o seu passado e revela ao mundo uma sociedade equilibrada,
sensível e sofisticada. Na contra mão da história, mostra-nos como as diferenças tribais
podem resultar em convivência harmônica, culturalmente enriquecedora e não em guerra.
Disponível em: <www.adorocinema.com/filmes/ya-katu/>. Acesso em: 27 jan. 2012.

Atividade 9
A partir da discussão sobre o trabalho indígena é introduzida a questão do trabalho
escravo. Na Atividade 9 é solicitada a leitura do texto e a identificação das principais
expressões que caracterizam o trabalho escravo no Brasil. Solicitamos destacar: as
diferenças, as distinções entre os escravos. Os crioulos e mulatos realizavam as tarefas domésticas, as atividades artesanais. Os africanos realizavam os trabalhos mais
árduos; cultivar pedaços de terra, nos finais de semana e feriados, e obter produtos
agrícolas mais tarde revendidos; comprar sua própria liberdade; formas de pagamento
utilizadas pelos escravos para obter sua liberdade, como ouro e prata...

Atividade 10
A Atividade 10 solicita que: A) em grupo, os alunos discutam sobre as formas de lutas
e resistências dos escravos pelo fim da escravidão e que escrevam uma frase expressando a sua opinião sobre isto. Esta atividade é muito importante e deve ser ampliada
a partir das leituras e das experiências sociais e culturais vividas pelos jovens no tempo
presente. B) O professor deve estimular os relatos das experiências, combater o racismo, os preconceitos e discriminações raciais e sociais, valorizando a história da cultura
africana e afro-brasileira e os direitos de cidadania, conforme previsto na própria Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 26º (disponível no site www.mec.gov.br).

• Sobre isso sugerimos a leitura dos seguintes textos: BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC, junho, 2005. GOMES,
Nilma Lino; AMANCIO, Iris Maria da Costa; SANTOS JORGE, Miriam Lúcia dos.
Literaturas africanas e afro-brasileira na prática pedagógica. Belo Horizonte, Autêntica, 2007.
• Sugerimos também os seguintes filmes:
Manual do Educador
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1. Filme: Quilombo
Ano:1984
Direção: Cacá Diegues
Abordagem: O filme narra a história de um grupo de escravos que em 1650, se rebela
num engenho de Pernambuco e ruma ao Quilombo dos Palmares, onde uma nação de exescravos fugidos resiste ao cerco colonial. Entre eles, está Ganga Zumba, príncipe africano
e futuro líder de Palmares, durante muitos anos. Mais tarde, seu herdeiro e afilhado,
Zumbi, contestará as ideias conciliatórias de Ganga Zumba, enfrentando o maior exército
jamais visto na história colonial brasileira.
Disponível em: <http://www.filmesepicos.com/2010/08/quilombo-1984.html>.
Acesso em: 27 jan. 2012.

2. Filme: Abolição
Ano: 1988
Direção: Zózimo Bulbui
Abordagem: Documentário, longa-metragem sobre a cultura negra no Brasil que
resgata 100 anos da abolição no país, após a assinatura da Lei Áurea. Entrevistas com os
personagens importantes para a preservação dessa cultura como Abdias do Nascimento,
Lélia González, Grande Otelo, Joel Rufino, em contraposição com D. João de Orleans e
Bragança e Gilberto Freire. Um importante documento sobre as ideias destes pensadores,
como também de presidiários, mendigos e artistas populares na sua maioria negros.
O documentário questiona o tipo de abolição que houve neste país e a situação vivida
100 anos depois: lutas, desigualdade e racismo.
Disponível em: <www.filmesepicos.com/2011/01/abolicao-1988.html>. Acesso em: 27 jan. 2012.

3. Filme: Nas Terras do Bem-Virá
Gênero: Documentário
Tempo de Duração: 110 minutos
Ano de Lançamento: BrasiL, 2007
Direção: Alexandre Rampazzo
Roteiro: Tatiana Poastri e Alexandre Rampazzo
Abordagem: O filme discute a história do um modelo de desenvolvimento e
colonização das terras da Amazônia, criado nos anos 1970, no auge da ditadura militar.
A construção da estrada Transamazônica é exemplo dessa política. A partir da ênfase
em grandes projetos e estradas atravessando a Amazônia, ocorre uma aceleração do
processo de migração. Como consequências, surgem conflitos armados, devastação da
floresta, casos de trabalho escravo, luta pela terra e assassinatos, como o dos sem-terra
de Eldorado dos Carajás e da missionária americana Dorothy Stang.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/busca/
?criteria=Nas+Terras+do+Bem-Vir%C3%A1>. Acesso em: 27 jan. 2012.
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4

Objetivo ▸ Aprofundar a análise sobre

O trabalho livre e assalariado

o processo histórico de mudanças do
trabalho escravo para o trabalho livre e
assalariado.

Atividade 11
Este item é continuidade da análise do processo histórico de mudanças do trabalho
escravo para o trabalho livre e assalariado. A Atividade 11 solicita a leitura crítica de
um documento de época, escrito por uma Federação que caracteriza a situação dos
trabalhadores assalariados no Brasil no início do Século XX, com relação:

A. condições e jornada de trabalho: não possuíam nenhuma garantia, não havia leis
que protegessem o trabalhador; a jornada de trabalho era de dez horas, e muitas
vezes de doze a quatorze horas;
B. salários: salários de fome, miseráveis;
C. trabalho infantil: os filhos de 12 a 14 anos, eram obrigados a ir para a fábrica, a fim
de cobrir o déficit de renda da família; todos os membros da família trabalhavam;
D. formas de luta dos trabalhadores: greves.

Atividade 12
A Atividade 12 convida o grupo a estabelecer comparações entre as condições do
trabalho escravo e o trabalho livre e assalariado. O texto nos mostra que as condições de
vida e trabalho dos trabalhadores escravos e dos assalariados não eram muito diferentes
no que se refere aos estabelecimentos que não dispunham de instalações e condições higiênicas adequadas. O trabalho de mulheres e crianças era bastante utilizado, pois seus salários eram mais baixos do que a remuneração do trabalho masculino adulto. A jornada de
trabalho, em geral, era de 10 a 14 horas de trabalho durante seis dias por semana, sem direito a férias remuneradas. Não havia contratos com garantias legais para os trabalhadores.
Entretanto, deve ser ressaltado que o trabalhador livre e assalariado, como o próprio termo indica, não era uma propriedade do patrão, uma mercadoria. Ao contrário,
é livre para vender sua força de trabalho em troca de um pagamento. Assim, deve ser
destacada a condição jurídica do assalariado.
Em relação às condições de vida dos operários no início do Século XX, sugerimos
o clássico filme de Charles Chaplin, “Tempos Modernos”, que aborda a organização
do trabalho industrial de acordo com os princípios fordistas e tayloristas, e também as
condições de vida e trabalho dos operários urbanos. Vale a pena ver, rever e discutir
com os alunos. Eles irão gostar!
Manual do Educador
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Filme: Tempos Modernos
Gênero: Comédia
Tempo de Duração: 87 minutos
Ano de Lançamento: EUA, 1936
Direção: Charles Chaplin
Roteiro: Charles Chaplin
Produção: Charles Chaplin
Música: Charles Chaplin
Abordagem: Um operário de uma linha de montagem, que testou uma
“máquina revolucionária” para evitar a hora do almoço, é levado à loucura pela
“monotonia frenética” do seu trabalho. Após um longo período em um sanatório
ele fica curado de sua crise nervosa, mas desempregado. Ele deixa o hospital para
começar sua nova vida, mas encontra uma crise generalizada e equivocadamente
é preso como um agitador comunista, que liderava uma marcha de operários em
protesto. Simultaneamente, uma jovem rouba comida para salvar suas irmãs famintas,
que ainda são bem garotas. Elas não têm mãe e o pai delas está desempregado, mas o
pior ainda está por vir, pois ele é morto em um conflito. A lei vai cuidar das órfãs, mas
enquanto as menores são levadas, a jovem consegue escapar.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/busca/?criteria=Tempos+Modernos>.
Acesso em: 27 jan. 2012.

Atividade 13
O texto do aluno apresenta, de forma geral, várias mudanças na organização, nas
relações de trabalho no Brasil, relacionadas às mudanças no sistema capitalista ao longo do Século XX. A Atividade 13 trata do tempo presente. Apresenta uma reportagem
de um grande Jornal que relata a história de uma administradora de empresas. Sugerimos uma leitura crítica da matéria e, em seguida, a discussão e registro das possíveis
respostas às questões:

A. Qual é o tema da reportagem? Carteira de trabalho, formalização do emprego,
direito do trabalhador, condições de vida, moradia...
B. De acordo com a reportagem quais os direitos que a trabalhadora passou a ter no
emprego com carteira assinada? A segurança do registro da carteira, direito ao
13º salário, férias, descanso semanal remunerado e Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS);
C. Quais as diferenças entre as condições de trabalho como autônoma e como assalariada com carteira assinada? Thais era autônoma e prestava serviços por meio
de uma cooperativa. Além da falta de segurança, ela conta que trabalhava mais e
ganhava menos do que no emprego atual;
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D. Quais as vantagens do trabalho com carteira assinada relatados pela administradora ao jornal? Com a carteira assinada, o funcionário trabalha melhor; tem
garantias, pode fazer planos para o longo prazo e não se considera descartável;
E. O que esse trabalho significou para a vida dela e da família? Entre os planos de
Thais está a compra da casa própria. Casada e mãe de Pedro Henrique, de um
ano e dois meses, ela pretende fazer uma poupança junto com o marido para dar
entrada num apartamento, dentro de dois anos. Além da maior segurança, ela
acredita que o emprego com carteira assinada lhe traz melhores perspectivas em
sua carreira profissional;
F. Qual a sua opinião sobre o título da reportagem? Esta resposta é pessoal, sugiro
motivá-los à discussão da importância da formalização do trabalho, das garantias
dos direitos trabalhistas para obtenção de renda, de condições dignas de sobrevivência na sociedade capitalista.

5

Emprego, subemprego
e desemprego

Objetivo ▸ Refletir sobre a crise de

ocupação no mercado de trabalho e as
estratégias de sobrevivência criadas pelos
trabalhadores brasileiros.

Atividade 14
Na Atividade 14 questionamos os alunos sobre o texto de Dulce Critelli, “O trabalho
e o sentido da vida”. No item A perguntamos aos alunos porque a autora afirma que o
trabalho faz parte da nossa condição de existência no mundo. A resposta do aluno vai
depender do seu entendimento sobre o texto. Entretanto, é possível que eles percebam
que, segundo a autora, o trabalho tenha um sentido existencial para os seres humanos.
O trabalho nos dá identidade: diz quem somos.
No item B perguntamos ao aluno como o texto define trabalho. De acordo com a
autora trabalho é o nome que damos para as infindáveis atividades por meio das quais
cuidamos da vida. Não importa se ele é pago ou voluntário, material ou espiritual, por
conta própria ou para outros.
No item C solicitamos ao aluno que escreva o seu ponto de vista sobre o último parágrafo do texto em que a autora diz que perder o trabalho é como perder a morada, é
ser excluído, é como morrer. A autora chama a nossa atenção para a dor de quem perde
o trabalho. Para além de um simples dado econômico, ser desempregado traz sérias
consequências para a pessoa, já que o trabalho dá sentido para a vida, nos dá identidade e significado para a história que construímos.
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Atividade 15
A Atividade 15 levanta os conhecimentos prévios dos alunos sobre as causas do
desemprego. Estimule os alunos a pensarem e a registrarem as suas opiniões sobre a
questão. É a partir dos conhecimentos que eles já possuem sobre o tema que será possível construir a ponte em direção a novos conhecimentos e posicionamentos.

Atividade 16
Na Atividade 16 o intuito é ampliar a reflexão sobre a situação vivida pelos desempregados no Brasil e no mundo. É provável que o aluno do Projovem Urbano tenha familiares desempregados. Estimule-o a escolher uma pessoa de sua família e conversar
com ela sobre a experiência do desemprego. São experiências muito marcantes que
merecem ser registradas pelos alunos e analisadas pela turma em uma seção de leitura
e debate.

Atividade 17
Na Atividade 17, item A, pretendemos que os alunos recorram às suas experiências
e ao conhecimento de mundo para analisar a questão do mercado informal de trabalho. São vários os motivos que podem levar os trabalhadores para o mercado informal
de trabalho. Os alunos sabem disso e, certamente, conhecem pessoas que foram levadas a tanto. O desemprego, a necessidade de obtenção de renda, a necessidade de
complementação de renda, a vontade de ter um negócio próprio ou de trabalhar com
um horário mais flexível, além de outros fatores, podem ser citados pelos alunos.
A resposta ao item B é também pessoal. Os alunos poderão citar, por exemplo, camelôs, faxineiras, pedreiros, os chamados flanelinhas, vendedores de diferentes objetos
em sinal de trânsito, seguranças e vigias sem emprego fixo e carteira assinada etc.

Atividade 18
Na Atividade 18, item A, resposta também é pessoal. É provável que a resposta seja
sim. É difícil que os jovens nunca tenham ouvido falar sobre pessoas que se deslocam
para outros países em busca de trabalho e de melhores condições de vida. A mídia
tem dado bastante destaque a essa questão nos últimos tempos. Recentemente, por
exemplo, os noticiários informaram de modo enfático sobre a morte de um brasileiro
que vivia na cidade de Londres, na Inglaterra, e que foi morto pela polícia inglesa, ao
ser confundido com um terrorista. As atividades que os migrantes brasileiros realizam
em outros países são variadas, mas envolvem basicamente os trabalhos manuais: faxineiras, babás, pedreiros, garçons etc. Para os padrões brasileiros, a renda recebida
pelos migrantes é bem alta, mas os migrantes ocupam os piores postos de trabalho e de
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renda nos países aonde chegam para viver e trabalhar. No item B, a resposta também é
pessoal. Incentive os alunos a pensarem nos fatores negativos e positivos de viver em
outros países para trabalhar. Lembre-lhes que a grande maioria dos migrantes é ilegal
e que são inúmeras as dificuldades enfrentadas cotidianamente por eles, por causa
dessa condição.

Atividade 19
A Atividade 19 registra uma polêmica reportagem sobre jovens da cidade de Uruaçu, em Goiás, que se mudam para a Espanha e se submetem a trabalhos degradantes.
A resposta do item A deve mostrar que, de acordo com a reportagem, o principal fator que motiva as jovens a se mudarem para a Espanha é a dificuldade de conseguir
trabalho na cidade em que vivem e a baixa remuneração dos trabalhos existentes.
A resposta do item B é pessoal: esperamos que os alunos registrem as suas opiniões
sobre a questão da prostituição de jovens brasileiras em outros países. A questão é
contraditória: por um lado, o progresso financeiro das jovens; por outro, a submissão a
um trabalho degradante em termos físicos e psicológicos. Incentive os jovens a refletirem de uma maneira mais abrangente sobre essa questão, pensando no que leva essas
jovens a viverem essa situação, nos riscos e nas consequências de atividades como
essa. A resposta do item C é também pessoal. Esperamos que os alunos reflitam sobre
possíveis saídas para melhorar a situação do jovem no mundo do trabalho. Estimule-os a pensarem nas condições e possibilidades para que os jovens brasileiros possam
trabalhar e viver bem em seu próprio país.

6

Objetivo ▸ Possibilitar o debate e a

Economia solidária

compreensão da economia solidária
como uma forma de enfrentar a crise do
emprego e a exclusão social.

Atividade 20
A Atividade 20 propõe a problematização da temática pelo significado da palavra
solidariedade. Sugerimos discutir, debater, ouvir e registrar as experiências dos alunos. Este exercício pode ser realizado a partir de palavras-chave, reportagens, exemplos, fotos de pessoas, cidadãos e atividades solidárias. Motivar os alunos a discutirem
e agirem de forma solidária e, em seguida, motivá-los a elaborarem uma frase expressando o significado que cada um atribui à palavra. Esta atividade possibilita o exercício
da cidadania e da expressão oral e escrita.
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Atividade 21
A Atividade 21 apresenta um texto explicativo das principais características da economia solidária como uma “inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e
uma resposta a favor da inclusão social que compreende uma diversidade de práticas
econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de
troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário.” A) Sugerimos uma atenta leitura individual e coletiva
do texto para que os alunos possam compreender e discutir de forma crítica as características e também os significados de práticas de economia solidária, relacionando o
texto com a realidade social e econômica do Brasil e, sobretudo das localidades onde
vivem. A letra B solicita que, a partir da leitura do texto, o aluno consiga explicar as
características da economia solidária. Destacamos do texto:

A. Cooperação: Existência de interesses e objetivos comuns, a união dos esforços e
capacidades, a propriedade coletiva de bens, a partilha dos resultados e a responsabilidade solidária. Envolve diversos tipos de organização coletiva: empresas
autogestionárias ou recuperadas (assumida por trabalhadores); associações comunitárias de produção; redes de produção, comercialização e consumo; grupos
informais produtivos de segmentos específicos (mulheres, jovens etc.); clubes de
trocas etc. Na maioria dos casos, essas organizações coletivas agregam um conjunto grande de atividades individuais e familiares.
B. Autogestão: Os participantes das organizações exercitam as práticas participativas de autogestão dos processos de trabalho, das definições estratégicas e cotidianas dos empreendimentos, da direção e coordenação das ações nos seus diversos
graus e interesses etc. Os apoios externos, de assistência técnica e gerencial, de
capacitação e assessoria, não devem substituir nem impedir o protagonismo dos
verdadeiros sujeitos da ação.
C. Dimensão Econômica: É uma das bases de motivação da agregação de esforços e
recursos pessoais e de outras organizações para produção, beneficiamento, crédito, comercialização e consumo. Envolve o conjunto de elementos de viabilidade
econômica, permeados por critérios de eficácia e efetividade, ao lado dos aspectos culturais, ambientais e sociais.
D. Solidariedade: O caráter de solidariedade nos empreendimentos é expresso
em diferentes dimensões: na justa distribuição dos resultados alcançados;
nas oportunidades que levam ao desenvolvimento de capacidades e da melhoria das condições de vida dos participantes; no compromisso com um
meio ambiente saudável; nas relações que se estabelecem com a comunidade
local; na participação ativa nos processos de desenvolvimento sustentável de
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base territorial, regional e nacional; nas relações com os outros movimentos
sociais e populares de caráter emancipatório; na preocupação com o bem-estar dos trabalhadores e consumidores; e no respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.

Atividade 22
Para enriquecer a Atividade 21 sugerimos desenvolvê-la de forma articulada à Atividade 22 na qual solicitamos a identificação e a exemplificação de atividades econômicas solidárias. A atividade tem como objetivo possibilitar que o professor possa
levantar, em conjunto com os alunos, atividades econômicas solidárias desenvolvidas
na localidade, estado ou no Brasil a fim de conhecer melhor essas práticas. Sugerimos
pesquisar na própria localidade ou, caso não seja possível, nos meios de comunicação e nos sites, como por exemplo, http://www.comerciosolidariobrasil.com.br; www.
ads.org.br; www.bnds.gov.br; www.desenvolvimentolocal.org.br; www.web-brazil.com/
gestaolocal; www.tecnologiasocial.org.br; www.ethos.org.br; www.penud.org.br; www.
abcred.org.br; www.fbes.org.br; e http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/ecosolidaria.
O conhecimento e o debate de experiências solidárias, cooperativas poderão estimular a participação e as iniciativas sobre possibilidades alternativas de sobrevivência
na sociedade.

7

Trabalho, cidadania
e condições de vida

Objetivo ▸ Analisar a desigualdade das

condições de vida e trabalho na sociedade
brasileira.

Para realizar a discussão sobre a desigualdade das condições de vida e trabalho na
sociedade, tema tão importante para a compreensão crítica da realidade brasileira,
utilizamos duas canções populares e sugerimos suas interpretações.

Atividade 23
Na Atividade 23, item A, o aluno poderá dizer que o trabalhador olha para a cidade
e vê o resultado do seu trabalho: o prédio, a escola. Mas, apesar do esforço empreendido para a construção, ele não tem acesso ao fruto do seu trabalho. Daí, a sua angústia
e a sua tristeza: o trabalhador é excluído do direito de viver na cidade que ajudou a
construir. No item B, a resposta do aluno deverá indicar que o trabalhador retratado pela canção é um migrante que deixou uma região do Brasil e se dirigiu a outra,
em busca de trabalho e renda. Ele, então, questiona se valeu a pena a migração, pois,
apesar de trabalhar muito, não tem direito nem a comida. No item C, a resposta deve
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mencionar que a canção fala de um cidadão que ainda não teve a sua cidadania garantida. Faltam ao trabalhador retratado na canção as condições básicas para uma vida
digna, para o exercício dos seus direitos de cidadania.

Atividade 24
Na Atividade 24, analisamos com os alunos o texto de Rogério Menezes. Perguntamos no item A porque o texto recebeu o título de “Ao perdedor, as latinhas”. Certamente o autor se refere à questão da inferioridade social demarcada em nosso país aos
catadores de latinhas. É importante destacar com os alunos que as diferentes ocupações têm um status diferenciado em nossa sociedade e que isso se deve à desigualdade
instaurada pelo sistema capitalista.
No item B questionamos os alunos sobre como o autor descreve a profissão de catadores de latinhas. O autor diz que não existe limitação de idade, também não exige
formação específica, nem o ensino fundamental completo, nem rudimento de alfabetização. O que leva crianças, jovens, adultos e idosos a se tornarem catadores de latinhas
é a necessidade de sobreviver, matar a fome ou adiar a morte. Ser catador de latinhas
pode parecer fácil, mas não é. Não exige escolarização, mas, por outro lado, requer
rapidez, agilidade, disposição física e fôlego.
O item questiona o que o aluno pensa sobre a seguinte afirmação do autor: não deve
ser bom para um ser humano viver das sobras do lixo produzido por outros homens,
aparentemente tão filhos de Deus quanto ele. A resposta é pessoal. Os alunos poderão
registrar a sua opinião sobre o fato de alguns seres humanos viverem das sobras, do
lixo dos mais abastados. É importante ressaltar com os alunos que este fato acontece por causa das desigualdades sociais que são marcantes em nosso país. A elevada
concentração de renda faz com que uma pequena minoria detenha a maior parte da
riqueza produzida em nosso país. É por isso que podemos dizer que o Brasil é um país
socialmente injusto. Os catadores de latinhas são expressões da injustiça social do país
em que vivemos.

8

Lutas e conquistas no
mundo do trabalho

Objetivo ▸ Identificar conquistas e lutas
da classe trabalhadora no Brasil.

Atividade 25
Iniciamos a discussão na Atividade 25, relembrando que o trabalho é um direito. Convidamos os alunos a lerem e discutirem, em grupo, o Artigo 23 da Declaração
Universal dos Direitos do Homem e o Artigo 6º da Constituição Brasileira. Sugerimos
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que os artigos sejam interpretados, criticados e que os alunos possam tirar conclusões
e elaborar questionamentos sobre o conteúdo dos mesmos, encaminhando-se para o
debate: se o trabalho é um direito, por que nem todas as pessoas conseguem emprego?
Os direitos trabalhistas são assegurados a todos? Sempre foi assim?

Atividade 26
Na Atividade 26, com base na leitura do próprio texto do Guia de Estudo em sua
interpretação, sugerimos a construção de uma linha de tempo, uma reta numérica,
marcando a época e as principais lutas e conquistas dos trabalhadores brasileiros. Sugerimos situar, nesta linha, dois momentos históricos: 1900-1930 (tiveram início a
formação dos sindicatos no país, as lutas sociais, as greves, não havia leis trabalhistas);
1930-1945 (Era Vargas: foi criado o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio,
foram decretadas várias leis trabalhistas que garantiram salário-mínimo; férias remuneradas; descanso semanal remunerado; jornada de trabalho de 8 horas; indenização
por dispensa sem justa causa etc.). Em 1943, o governo Vargas reuniu todas as leis e
criou a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), que regulamentava as relações entre
patrões e empregados em todo o território nacional. Surgiram os sindicatos pelegos.

Atividade 27
Na Atividade 27, solicitamos que os alunos descrevam conquistas e direitos dos
trabalhadores brasileiros. Esperamos que eles consigam identificar direitos, tais como:
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), 13º salário, férias remuneradas, carteira de trabalho, aposentadoria, seguro-desemprego.
Para ampliar o debate e a compreensão sobre as lutas dos trabalhadores rurais e
urbanos, sugerimos três filmes nacionais que tratam a temática:

1. Filme: Eles Não Usam Black-Tie
Ano de Lançamento: Brasil, 1981
Diretor(es): Leon Hirszman
Gênero: Drama
Roteirista(s): Gianfrancesco Guarnieri,
Duração: 120 min
Leon Hirszman
Tipo: Longa-metragem / Colorido
Elenco: Gianfrancesco Guarnieri, Fernanda Montenegro, Carlos Alberto Riccelli, Bete
Mendes, Lélia Abramo, Milton Gonçalves, Rafael de Carvalho, João Acaiabe, Amaury Pinto,
Gésio Amadeu, Maurício Amalfi, José Araújo, Jalusa Barcelos, Fernando Bezerra e Luiz
Carlos Borges.
Abordagem: “Eles não Usam Black-Tie” de 1981, foi o último filme de ficção realizado
por Hirszman, que morreu em 1987, e teve sucesso internacional. O filme foi o grande
→
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vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza daquele ano. O filme, baseado na
peça homônima de Gianfrancesco Guarnieri, se passa na região do ABC, no início da
década de 1980, momento em que o movimento operário estava em ascensão. “Black
-Tie” narra a história de uma família operária em que o pai (Gianfrancesco Guarnieri)
e filho (Carlos Alberto Riccelli) trabalham como metalúrgicos de uma mesma empresa.
O conflito principal do drama ocorre quando, durante uma greve realizada na empresa
onde pai e filho trabalham, há a divisão na família. O pai participa ativamente da greve e
o filho não aceita o movimento e fura a greve. O embate entre a posição contra a greve,
representada pelo filho fura-greves e a pró-greve, representada pela figura do pai, que
recebe o apoio da esposa, interpretada por Fernanda Montenegro e até da namorada do
filho, interpretada por Bete Mendes, é um dos pontos altos do filme que faz um retrato
bastante fiel e sensível do movimento operário daquele período.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/busca/?criteria=Eles+n%C3%A3o+Usam+Black-Tie>.
Acesso em: 27 jan. 2012.

2. Filme: Cabra Marcado Para Morrer
Direção: Eduardo Coutinho
Duração do Filme: 119 min
Áudio: Português
Elenco: Elisabeth Teixeira , João Virginia da Silva e habitantes de Galileia
Ano: 1984
Gênero: Drama
Abordagem: Um filme que resgata a memória das lutas políticas dos camponeses no
interior nordestino. Após dezessete anos de interrupção nas filmagens, pela repressão
da Ditadura Militar de 1964, os personagens são reencontrados tornando-se o tema do
filme, uma síntese viva da história das lutas sociais no campo.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/busca/?criteria=
Cabra+Marcado+Para+Morrer>.Acesso em: 27 jan. 2012.

3. Filme: ABC Da Greve
Ano de lançamento: Brasil, 1990
Direção: Leon Hirszman
Abordagem: O filme cobre os acontecimentos na região do ABC paulista,
acompanhando a trajetória do movimento de 150 mil metalúrgicos em luta por melhores
salários e condições de vida. Sem obter êxito em suas reivindicações, decidem-se pela
greve, afrontando o governo militar. Este responde com uma intervenção no sindicato
da categoria. Mobilizando numeroso contingente policial, o governo inicia uma grande
operação de repressão. Sem espaço para realizar suas assembleias, os trabalhadores são
acolhidos pela igreja. Passados 45 dias, patrões e empregados chegam a um acordo. Mas
o movimento sindical nunca mais foi o mesmo. ABC da greve (1979) de Léon Hirszman
→
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(o mesmo de “Eles Não Usam Black-Tie”) e “Cabra Marcado Para Morrer” (1984) de
Eduardo Coutinho, que fazem parte daquilo que se pode chamar de documentário
sociopolítico, tratam de um período marcado por grandes lutas – a ditadura militar no
Brasil. O primeiro retrata as grandes greves de 1978 da classe operária no ABC paulista
e o segundo, das Ligas Camponesas no nordeste em confronto com o latifúndio. São dois
documentários que todos os professores deveriam ver, e rever.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/busca/?criteria=ABC+da+Greve>.
Acesso em: 27 jan. 2012.

9

A educação, os novos
desafios e a juventude

Objetivo ▸ Discutir o papel da educação
dos jovens frente aos desafios do mundo
do trabalho.

Atividade 28
Na Atividade 28, item A, procuramos mobilizar os conhecimentos prévios do aluno,
solicitando a ele que relembre um pouco da sua infância. Quais eram os seus sonhos?
Que profissão ele gostaria de ter? Por quê? A resposta é pessoal. Estimule os alunos a
relembrarem os sonhos de criança relacionados à profissão. É na infância que começamos a projetar as nossas expectativas em relação ao nosso futuro profissional. Na
sequência, no item B, questionamos se o sonho mudou com o passar dos anos: Que
sonho você tem hoje, vivendo a juventude? Que futuro profissional você sonha ter?
A resposta também é pessoal. Para muitos jovens, os sonhos de criança mudaram com
o passar dos anos. Os sonhos podem ter mudado, ou permanecido os mesmos, mas é
importante ressaltar que os jovens também sonham. Incentive os alunos a registrarem
os seus sonhos em relação ao seu futuro profissional.

Atividade 29
Na Atividade 29, item A, sugerimos que você organize o debate e estimule todos os
alunos a falarem sobre as suas experiências educacionais. As experiências escolares
certamente serão destacadas, pois influenciam desde cedo a vida dos alunos. Mas, não
deixe de fora a participação em cursos e treinamentos de qualificação profissional que,
certamente, fazem parte da experiência de muitos jovens do grupo. As experiências
educacionais são conflituosas para muitos jovens e devem ser colocadas em debate.
Este é um momento para discutir as perspectivas dos alunos em relação à educação e
à sua trajetória educacional. A seguir, no item B, esperamos que os alunos consigam

Manual do Educador

31

UNIDADE FORMATIVA III

registrar uma frase sobre o tema debatido pelo grupo. Deixe que o aluno exponha seu
pensamento de forma livre, o que certamente fará surgir frases muito interessantes. No
item C, organize o painel utilizando as frases dos alunos. Estimule-os a pensar em uma
criativa forma de apresentação. Finalmente, no item D, discuta com o grupo e crie um
título sugestivo para o painel.

Atividade 30
Na Atividade 30, solicitamos que o aluno registre os seus sentimentos e opiniões
sobre essa questão. O fato de que atualmente não se pode mais assegurar ao jovem que
o estudo e a qualificação profissional lhe garantem um trabalho decente é, certamente,
uma das grandes angústias da juventude de nossa época. Incentive os alunos a registrarem os seus sentimentos em relação à questão.

10

Trabalho, lazer
e tempo livre

Objetivo ▸ Refletir sobre a importância
do lazer e do tempo livre para a vida do
trabalhador.

Para refletir sobre a importância do lazer e do tempo livre do trabalhador, iniciamos a discussão, relembrando alguns ditados populares, tais como “Deus ajuda a quem
cedo madruga”, “A preguiça é a mãe de todos os vícios”,“Cabeça vazia, oficina do diabo”.

Atividade 31
Na Atividade 31, questionamos o que os ditados populares reforçam: a ideia da importância e do valor moral do trabalho, ao qual se contrapõem a preguiça e o tempo
livre como algo ruim, indesejável, sem valor edificante para o ser humano.

Atividade 32
Na Atividade 32, perguntamos: Para você, qual a importância do tempo livre, do
descanso e do lazer para os trabalhadores? A resposta é pessoal. Incentive os alunos a
emitirem suas opiniões.

Atividade 33
O intuito da Atividade 33 é questionar o aluno a respeito do texto “A tragédia da
virtude”, publicado pela Revista Veja. No item A, afirmamos que, segundo o texto,
a sobrecarga de trabalho gera grandes problemas entre os trabalhadores japoneses.
Questionamos então quais são esses problemas. De acordo com o texto, a sobrecarga
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de trabalho afeta a saúde e o bem-estar do trabalhador, muitos adoecem gravemente e
outros acabam morrendo por excesso de trabalho. As vítimas não são apenas os mais
velhos e hoje já afeta os trabalhadores com idade entre 20 e 30 anos.
No item B, perguntamos o que o aluno pensa sobre o chamado “Karoshi”, palavra
japonesa que significa morte por sobrecarga de trabalho. A resposta é pessoal. Incentive os alunos a expressarem seus posicionamentos. Muitos certamente demonstrarão
indignação em relação à questão.

Atividade 34
Na Atividade 34, solicitamos que o aluno escreva a história de um trabalhador
que cumpre elevada jornada de trabalho. Pedimos que o aluno converse com esse
trabalhador e descubra: quantas horas ele trabalha por semana? Que atividades ele
faz? Quais atividades provocam mais desgaste e estresse? Por que trabalha de modo
excessivo? Quais seus desejos, necessidades e vontades? O que faz no tempo livre?
O que ele gostaria de fazer?
Auxilie os alunos na escrita do texto. Chame a atenção para as questões norteadoras
apontadas na atividade. Elas serão úteis para orientar o aluno a pensar sobre o tema.
Depois que o texto for escrito e revisado pelos alunos, incentive a leitura oral e o debate
sobre as diferentes experiências relatadas pelo grupo. Para ampliar e aprofundar essa
discussão, sugerimos ao professor a leitura dos seguintes textos:

• CORBIN, Alain. História dos tempos livres. Lisboa: Teorema, 2001.
• MORSE, Richard M. As cidades “periféricas” como arenas culturais: Rússia, Aústria, América Latina. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.8, n.16, p.205-225, jul.-dez./1995.
• THOMPSON, E.P. Tempo, disciplina de trabalho e o capitalismo industrial. In:
THOMPSON, E.P. Costumes em comum. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
• De Masi, D. O ócio criativo. São Paulo: Sextante, 2000. Nesta obra o sociólogo
italiano Domenico De Masi expõe suas ideias sobre a sociedade e o trabalho.
O autor trata não apenas dos temas da sociedade pós-industrial, do tempo
livre e da criatividade, como também das questões da globalização, do desenvolvimento sem emprego, da feminilização, do declínio das ideologias tradicionais e dos sujeitos sociais emergentes.
A conversa tem como pano de fundo uma profunda insatisfação com o modelo
social elaborado pelo Ocidente, sobretudo pelos Estados Unidos, centrado na idolatria
do trabalho, do mercado e da competitividade. A este é contraposto um novo modelo
com as seguintes premissas:
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• baseado na simultaneidade entre trabalho, estudo e lazer;
• centrado mais no crescente tempo livre do que no tempo decrescente dedicado
ao trabalho;
• atento à distribuição equânime da riqueza, assim como à sua produção de
forma eficiente;
• militante pela redistribuição do tempo, do trabalho, da riqueza, do saber e do poder;
• no qual os indivíduos e a sociedade são educados para privilegiar a satisfação
de necessidades radicais, como a introspecção, o convívio, a amizade, o amor e
as atividades lúdicas (site www.sextante.com.br).

Para finalizar
Para concluir a unidade formativa, lançamos a seguinte questão: “O trabalho que
queremos, que trabalho queremos?” Sugerimos ler, reler, interpretar o trecho da canção,
refletindo sobre os diferentes significados para as vidas dos jovens, para a construção
da cidadania, para o desenvolvimento sustentável e solidário do nosso país! Esta é
uma tarefa de todos nós!
Bom trabalho para todos!

O trabalho que queremos, que trabalho queremos?
Ser alguém na vida ou mais um bandido perfeito
O trabalho que queremos
Ser um maloqueiro espancado ou um...
Meu pai quer que eu seja um advogado,
Minha mãe um doutor,
Mas no mundo em que vivemos
Sou apenas mais um sofredor
Que trabalho que queremos?
(Di menor)
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www.planalto.gov.br/seppir – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, órgão da Presidência da República.
http://www.abep.org. br – Associação Brasileira de Estudos Populacionais
http://www.palmares.gov.br – Fundação Cultural Palmares, entidade pública ligada ao
Ministério da Cultura.
http://www.ibge.gov.br – IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (estatísticas, mapas informações sobre o Brasil; seção infantil especial para as pesquisas
dos alunos).
http://revistaescola.abril.com.br/ – Revista Eletrônica Nova Escola.
http://www.capes.gov.br – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - Banco de Teses - resumos de teses e dissertações apresentadas no
Brasil desde 1987.
http://www.cnpq.br – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
http://www.fapesp.br – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
http://www.fapemig.br – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.
http://www.anped.org.br – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação
em Educação(publicações, eventos, discussões, pesquisas e pesquisadores na
área educacional).
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Caro(a) Educador(a),
Vamos continuar a desenvolver as habilidades de leitura e escrita. A compreensão e
a interpretação de textos desenvolvem habilidades necessárias para a leitura de textos
de outras áreas. O aluno passa a ler com mais atenção e cuidado, observando todos os
detalhes do texto. É importante prestar atenção às estruturas da língua, tanto para a compreensão de textos como para a escrita. Vamos continuar nosso aprofundamento nessas
habilidades focalizando o tema trabalho e arte. Tente enriquecer suas aulas trazendo outros textos e ilustrações.
Lembre-se de que nosso estudo está assim organizado:
• Há exercícios de leitura em VAMOS LER.
• Os exercícios de interpretação de textos estão em RELEITURA.
• Debates, conversas, troca de ideias orais estão em VAMOS CONVERSAR.
• A revisão da língua portuguesa está em A LÍNGUA QUE USAMOS.
• Propostas de produção de textos estão em VAMOS ESCREVER.
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1

O trabalho no campo

Neste tópico, o aluno deverá aprofundar as habilidades de leitura: identificar o tema
e a finalidade do texto; encontrar informações explícitas no texto; identificar o sentido
de expressões e palavras. Deve também identificar os dígrafos e conjugar verbos.
Leia o texto em voz alta, com bastante expressão. Se possível, traga um disco para que os alunos escutem a música. Peça que os alunos releiam o texto
silenciosamente. Pergunte se entenderam todas as palavras. Dê as explicações
necessárias.
Procure trazer mais informações e outras músicas de Milton Nascimento e de Chico Buarque. São compositores nacionais muito conceituados aqui no Brasil e em
outros países.
Converse com os alunos sobre o tema:
Quem já trabalhou com cana-de-açúcar? Qual é o produto tradicional da cana-de-açúcar? (açúcar) Para que a produção de cana-de-açúcar está sendo usada hoje
em dia? (álcool ou etanol biocombustível). Qual a importância desse produto para
o desenvolvimento sustentável? Quem já trabalhou na plantação? Como é o trabalho na roça?

Atividade 1
A. opção correta: c
B. opção correta: d
C. opção correta: b
D. opção correta: b
No texto há palavras que têm sílabas em que um som é representado com mais de
uma letra.
Preste atenção nessas palavras:
Debulhar
Chão

Recolher
lambuzar

Conhecer
fecundar

Terra

Os segmentos grifados são chamados de dígrafos. Um som é representado por
duas letras.
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Além de lh, nh, ch, rr, ss, vogais + n ou m (vogais nasais), temos outros dígrafos:

• gu e qu como em guerra, guia, queijo e quilo.
• sc, sç e xc como em nascer, desça, exceto.
Chame a atenção dos alunos para a pronúncia dos sons das palavras. Mostre que
um mesmo som é representado por duas letras. Traga outros exemplos.
Observe que no texto há muitas palavras que indicam ação. São os verbos.

Atividade 2
A.
a) debulhar, recolher, forjar, fartar, decepar, recolher, roubar, lambuzar, afagar,
conhecer, fecundar.
• Observe que todos os verbos do texto terminam em “r”. Eles estão no infinitivo,
que é o nome do verbo. No dicionário você encontra os verbos no infinitivo.
• Os verbos são flexionados quanto ao modo, tempo e pessoa para dar o sentido exato às informações que se quer transmitir.
Chame a atenção para o uso dos pronomes na conjugação verbal. Chame a atenção
para as terminações das formas verbais, principalmente –m (presente) –am (passado)
e –ão (futuro).

Atividade 3
eu afago

eu afaguei

eu afagarei

tu afagas

tu afagaste

tu afagarás

ele afaga

ele afagou

ele afagará

nós afagamos

nós afagamos

nós afagaremos

vós afagais

vós afagastes

vós afagareis

eles afagam

eles afagaram

eles afagarão

Esclareça que os verbos indicam presente, passado e futuro. Estão no modo indicativo, que exprime um fato certo, positivo.

40

Projovem Urbano

LÍNGUA PORTUGUESA

2

Trabalhando
com a arte

Ao final deste tópico, o aluno será capaz de identificar um texto dissertativo; identificar e grafar adequadamente os dígrafos; flexionar verbos no modo indicativo; produzir texto de apresentação de um artista.
Tente enriquecer suas aulas mostrando textos de outras áreas do conhecimento que
são dissertativos no Guia de Estudo.
Converse com os alunos sobre o tema do texto. Vá relendo partes do texto e explicando melhor as ideias. Traga figuras ou fotografias de objetos de arte: quadros, esculturas, gravuras, propaganda de filmes, músicas, vídeos de dança ou de teatro.
Como você define a arte?
Qual é a experiência que tem com arte? Já produziu algum objeto de arte? Já conhece alguma obra de arte? Conhece algum artista? Conhece outras profissões que dependem do conhecimento de arte? Quais são?
Se você conhece algum artista, faça uma apresentação sobre o trabalho dele para a turma.

Atividade 4
A. A imaginação do artista, a composição, a cor, a textura, a forma, a harmonia e a
qualidade da ideia.
B. As obras de arte expressam um pensamento, uma visão do mundo e provocam uma forma de inquietação no observador, uma sensação especial, uma
vontade de contemplar, uma admiração emocionada ou uma comunicação
com a sensibilidade do artista. A esse conjunto de sensações chamamos de
experiência estética.
C. Sim, muitas vezes; principalmente na atualidade, há artistas que procuram provocar o público, causar um choque. O que nos atrai é a sensibilidade do artista,
sua imaginação, seu intelecto, sua percepção especial da vida, mesmo quando
apresenta aspectos negativos.
D. O gosto e a sensibilidade para fazer e apreciar a arte variam de pessoa para pessoa, de idade para idade, de região para região, de sociedade para sociedade, de
época para época. Assim, as manifestações artísticas trazem a marca do tempo,
do lugar e dos artistas que as criaram, pois refletem essa variação no conceito de
beleza e na função do objeto artístico.
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E. Sim, é um poema. O poema usa uma forma especial de organização da linguagem
para provocar emoção e prazer estético.
F. opção correta: c
G. opção correta: a

A DISSERTAÇÃO
O texto em que apresentamos ideias, conceitos, definições é chamado de texto dissertativo. Este é um texto que trata de ideias sobre a função e a natureza da arte – é um
exemplo de texto dissertativo, ou seja, uma dissertação. Nos textos didáticos, predomina a dissertação, a apresentação de ideias.
Exemplifique com outros textos dissertativos do Guia de Estudo.

Atividade 5
A. passa, olhando, isso, essas, sensível, tem, tempo, nem, além, pensamento, sensibilidade, expressam, inquietação, chamamos, assustados, choque, assim, expressão.
B.
eu observo

eu observei

eu observarei

tu observas

tu observaste

tu observarás

ele observa

ele observou

ele observará

nós observamos

nós observamos

nós observaremos

vós observais

vós observastes

vós observareis

eles observam

eles observaram

eles observarão

C.
a) Eu visitarei a exposição de quadros.
b) Eu verei os quadros de Portinari no museu.
c) Paulo observará a técnica do artista.
d) Carlos aprenderá a pintar com seu tio.
e) O artista pintará uma via-sacra para a Igreja.

ATENÇÃO
D.
a) Eu vou ver os quadros de Portinari no museu.
b) Paulo vai observar a técnica do artista.
c) Carlos vai aprender a pintar com seu tio.
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d) O artista vai pintar uma via-sacra para a Igreja.

• Faça uma pesquisa sobre um artista de sua região e escreva um texto sobre ele,
descreva o seu trabalho.
• Faça sugestões de artistas aos alunos. Se não houver artistas na região, peça
uma pesquisa sobre algum artista nacional.
• Recolha os textos, leia-os, faça comentários sugerindo modificações. Dê uma
segunda chance de apresentação dos textos aperfeiçoados.

3

Trabalho
do outro

Neste tópico, o aluno vai aprofundar suas habilidades de leitura de texto literário
em verso. Vai também conhecer a grafia dos substantivos derivados de adjetivos. Vai
relembrar a grafia das palavras escritas com “H” inicial e a conjugação dos verbos.
E ainda adquirir a noção de antônimos.
Leia o texto uma vez com bastante expressividade. Peça que os alunos o releiam. Esclareça as dúvidas apresentadas por eles. Fale de Ferreira Gullar e leia
outros poemas dele.
Ferreira Gullar é um poeta e intelectual contemporâneo muito importante. Procure
ler mais poemas dele. Ele também colabora com artigos para jornais e escreve muito
sobre arte.
Muitos de seus temas são voltados para a realidade do homem brasileiro. Quando
lhe perguntaram numa entrevista porque era um escritor, ele respondeu:
“Ao escrever, sinto mais intensamente a vida, tenho a sensação de aprender novos
aspectos da existência e tento, no poema, fixar minha experiência fugaz, oferecendo-a
à participação das outras pessoas para que, graças a ela, sobreviva.”
O que sabemos sobre a produção de açúcar no Brasil?

Atividade 6
A. opção correta: d
B. opção correta: d
C. opção correta: c
D. opção correta: a
E. opção correta: d
F. opção correta: b
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Atividade 7
Observe que da palavra “puro”, que é uma palavra que indica qualidade, ou seja, é
um adjetivo, deriva a palavra pureza. A palavra derivada – pureza – é um substantivo, que é a classe de palavras com que se denominam os seres, animados ou inanimados, concretos ou abstratos, as coisas ou partes delas, os estados, as qualidades, as
ações, objetos, porções, sentimentos, sensações, fenômenos etc. Os substantivos derivados de adjetivos são escritos com “Z”.

A.
a) belo - beleza
b) grande - grandeza
c) baixo - baixeza
d) bonito - boniteza
e)certo - certeza
f) claro - clareza
g) delicado - delicadeza
h) duro - dureza
i) esperto - esperteza

j) estranho - estranheza
k) firme - firmeza
l) frio - frieza
m) forte - fortaleza
n) gentil - gentileza
o) incerto - incerteza
p) ligeiro - ligeireza
q) real - realeza
r) triste - tristeza

Observe as palavras do texto começadas por “H”. A origem da palavra determina
essa grafia:

• hospital
• homens
B.
hábil, habilidade, habilitado,
habitação, hábito, hálito,
helicóptero, hebreu, hibernar,
hidráulico, hoje, hospital,
horror, homeopatia, humor,
humanidade, humildade
Observe a palavra em que o som “Z” é grafado com “Z”:

• produzido
Observe as palavras que são grafadas com “S”, mas são pronunciadas como “Z”:
• usina
• acaso
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C.
a) alegre - triste

f) ligeiro - lento, vagaroso

b) certo - errado

g) frio - quente

c) forte - fraco

h) fiel - infiel

d) gentil - grosseiro

i) arrumada - desarrumada

e) real - irreal
Observe o verso:

• não foi produzido por mim
Ele é estruturado com o verbo ser. Trata-se de um verbo irregular, ou seja, tem
conjugação própria, diferente da de outros verbos que seguem um mesmo modelo
ou paradigma.
Apresente exemplos de uso do verbo ser.

D.
a) Nós somos alunos do Projovem Urbano, atualmente.
b) Todos nós fomos convidados a recomeçar os estudos.
c) Nós seremos atuantes durante o curso.

4

O trabalho
com o humor

Neste tópico, vamos desenvolver a habilidade de ler texto humorístico e de produzir texto narrativo autobiográfico. Os alunos vão identificar a forma do diálogo e o
efeito de sentido de humor.
Leia o texto em voz alta com bastante expressividade. Fale sobre Luis Fernando
Veríssimo. Traga outros textos dele e fotos de revistas.

Atividade 8
A. opção correta: d
B. opção correta: a
C. opção correta: d
D. opção correta: d
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E.
— Delegado, com todo o respeito, achamos que esta atitude mandando soltar um
suspeito que confessou estar em atitude suspeita é um pouco...
— Um pouco? Um pouco?
— Suspeita.

Atividade 9
A. opção correta: a.
B. Velhinha de Taubaté e Analista de Bagé.
C. De todos os jeitos que Veríssimo usa para contar suas histórias, o segredo para o
seu sucesso é sempre o mesmo: usar uma boa dose de inteligência para mostrar
o lado mais engraçado do nosso dia a dia.
D. O talento de Veríssimo é de família. Ele nasceu em Porto Alegre em 1936 e é filho
de Érico Veríssimo, um dos maiores escritores da nossa literatura.

Atividade 10
Resposta pessoal. O aluno deverá fazer uma retrospectiva de suas experiências de
trabalho e escrever um texto narrativo relatando sua trajetória. Deve tentar escrever
como se estivesse se candidatando a um emprego e precisasse apresentar seu currículo.
Recolha e leia os textos dos alunos. Apresente sugestões para aperfeiçoamento. Dê
uma segunda oportunidade para que eles apresentem o texto reformulado de acordo
com suas sugestões.

5

A dedicação
ao trabalho

Este tópico busca aprofundar as habilidades de leitura de textos de entrevista: identificar conceitos e ideias apresentadas no texto, reconhecer a forma de estruturação do
texto e reelaborá-lo. Além disso, pretende-se que o aluno se torne capaz de identificar
as diversas formas de grafar o som “S”.
Traga para a classe informações sobre Fernando Sabino. Converse com os alunos
sobre a profissão de escritor.
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Atividade 11
A. opção correta: b
B. opção correta: a
C. opção correta: c

Atividade 12
A.

S e C no início da palavra
satisfaziam
sempre
circo

suas
sei

ser
sustento

C, S após N ou R
conseguia

romance

conversar

No meio da palavra, entre vogais
ç
imaginação
reprovação
inclinação
redação
obrigação

c
você
acontecidos
propiciou
difícil
apreciada

ss
passei
fossem
passam
classe
professores
tornasse
passavam
disse

Atividade 13
A partir da releitura do texto, os alunos deverão fazer um pequeno resumo focalizando as ideias principais apresentadas por Fernando Sabino na entrevista.
Resposta pessoal.
Recolha e leia os textos dos alunos. Faça comentários sugerindo o aperfeiçoamento dos
textos. Dê uma segunda oportunidade para que os alunos apresentem uma segunda versão.
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6

O que queremos
com o trabalho

Neste tópico, vamos com nossos alunos aprofundar as habilidades de leitura de
texto dissertativo: identificar ideias e informações, reconhecer a finalidade, selecionar
título mais adequado às ideias do texto. Vamos também reconhecer e usar a concordância. E ainda identificar a diferença entre mas e mais.
Leia o texto em voz alta. Esclareça as dúvidas de compreensão que podem surgir.
Converse com os alunos sobre o tema. Lance perguntas:

• O que buscamos com o trabalho?
• Qualquer trabalho nos satisfaz?
• Basta ganhar dinheiro com o trabalho?
• Qual é sua opinião a respeito desse tema?
• Qual o trabalho que lhe deu mais satisfação? Por quê?

Atividade 14
A.
a) V atividades significativas.
b) V vencer desafios.
c) F trabalho rotineiro e monótono.
d) V recompensa econômica e gratificação pessoal.
e) F vantagens quanto às férias.
f) V satisfação pessoal.
g) V o desenvolvimento de novas habilidades.
h) V reconhecimento pelo trabalho bem-feito.

B. opção correta: c
C. opção correta: a
D. opção correta: d
E. opção correta: c
F. opção correta: d
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Atividade 15
A.
a) O ser humano prospera diante da procura de novo desafio.
b) A pessoa hoje quer coisas um pouco intangíveis.
c) O indivíduo procura respeito e satisfação no trabalho.
d) A pessoa adquire nova habilidade.
e) O trabalhador busca autonomia e reconhecimento pelo trabalho bem-feito.
Dê e peça mais exemplos para mostrar a diferença entre MAS e MAIS.

Atividade 16
A.
1º. parágrafo: mais
2º. parágrafo: Mas, mais
3º. parágrafo: mais, mas
4º. parágrafo: (não há)

B.
a) A sociedade moderna está confusa, mas procura compreender o papel do
trabalho na vida do indivíduo.
b) É preciso analisar as complexidades de forma mais ampla.
c) O trabalhador moderno procura atividades mais significativas.
d) Os prazeres fáceis não promovem a prosperidade, mas sim os desafios.
e) O trabalho deveria ser mais gratificante emocionalmente.
f) As pessoas não só buscam respeito, mas também reconhecimento pelo trabalho.

7

O trabalhador digno

Vamos aprofundar com os alunos as habilidades de leitura de prosa literária – crônica e de poema. Identificar ideias principais, reconhecer a finalidade e identificar título mais adequado às ideias do texto. Identificar e usar o imperfeito do indicativo.
Identificar e usar sinais de pontuação.
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Fale sobre Rubem Braga. Traga outros textos dele para ler para a classe. Leia o texto
em voz alta. Peça que os alunos apontem suas dúvidas de conteúdo e de vocabulário.
Esclareça as dúvidas. Explique o que é uma crônica.

Atividade 17
A. opção correta: c
B. opção correta: a
C. opção correta: b
D. Muitos recebem com a mão suja os bens mais excitantes e tentadores da vida; e
as flores que vão colhendo no jardim de uma existência fácil logo têm, presas em
seus dedos frios, uma sutil tristeza e corrupção, que as desmerece e avilta.

Atividade 18
A.
eu fazia
tu fazias
ele fazia
nós fazíamos
vós fazíeis
eles faziam
Chame a atenção dos alunos para os sinais de pontuação do texto. Justifique o emprego de cada sinal.

Atividade 19
A.
a) Eu tenho estes metais que brilham, estes vidros que esplendem, esta consciência limpa.
b) O motorista limpava os metais, os vidros, as partes internas do caminhão.

Atividade 20
A. As vírgulas separam elementos de enumeração.
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Atividade 21
A. À dona necessidade.
B. O trabalho dá trabalho demais.
C. opção correta: b

8

Observando o
trabalho alheio

Neste tópico vamos aprofundar a habilidade de ler, compreender e interpretar textos literários, lendo um fragmento de um conto. Vamos levar nossos alunos a compreender o que é um texto descritivo. Vamos também ajudá-los a desenvolver a habilidade
de produzir texto.
Converse com os alunos sobre o conto. O escritor mineiro Wander Piroli focaliza
detalhes para formar a cena que quer transmitir: a atitude de trabalhador/artista, sua
posição, o que fazia, como estava sentado e os objetos em torno dele. Observe que ele
acentua a concentração do artista no que faz.
Pergunte se alguém já viu algum artista de rua que faz retratos.

Atividade 22
A. opção correta: c
B. opção correta: c
C. opção correta: a
D. opção correta: d
E. Verbos possíveis: comprimiam, mantinha, era, fazia, retocava, mostrava, estava,
havia, estavam, trabalhava, continuava.

Atividade 23
A.
a)
b)
c)
d)

tamborete rústico
joelhos cruzados

e) pequena mesa
f) fotografias coloridas

cabeça baixa
papel branco

g) grandes personalidades
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Atividade 24
Recolha e leia os textos dos alunos. Apresente sugestões de aperfeiçoamento. Dê
uma segunda oportunidade para que os alunos apresentem uma outra versão do texto.

9

Nossos direitos

Vamos ajudar os alunos a reconhecer o gênero de texto legal e aprofundar as habilidades de leitura: identificar ideias principais e reconhecer o sentido de expressões.
Vamos também desenvolver a habilidade de escrever texto que estabelece normas.
Leia o texto em voz alta e chame a atenção para as estruturas do texto. Esclareça as
dúvidas que surgirem. Comece uma conversa lançando as perguntas:
Você considera que todos têm direitos iguais?
É importante que a Constituição contemple os direitos sociais dos trabalhadores?
As lutas sociais por igualdade e justiça ganham mais força quando a constituição
contempla os direitos sociais?
Como os trabalhadores podem se organizar para reivindicar seus direitos?
Você participa de alguma organização social?

Atividade 25
A. opção correta: a
B. opção correta: c
C. opção correta: b
D.
a) V deverá haver lei complementar prevendo indenização em caso de despedida.
b) F o seguro-desemprego está assegurado em qualquer caso de desemprego.
c) V o salário não pode ser reduzido, exceto em caso de acordo ou convenção.
d) F em caso de remuneração variável, o salário pode ser inferior ao mínimo.
e) V o trabalho noturno tem remuneração maior que o diurno.

E. opção correta: c.
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Atividade 26
A. Resposta individual.

Atividade 27
Solicite aos alunos que, em grupo, elaborem com os colegas um texto normativo
sobre os direitos e deveres do estudante do Projovem Urbano. Peça-lhes que acompanhem o modelo de texto da Constituição e observem também a pontuação.
Dê apoio aos alunos durante a elaboração dos textos. Recolha os textos, leia-os e
apresente sugestões de aperfeiçoamento. Dê uma segunda oportunidade para que os
alunos apresentem uma segunda versão.

10

O trabalho na
arte popular

Vamos aprofundar a habilidade de leitura de texto poético. Vamos também refletir
sobre a concordância entre as palavras.

Converse com os alunos sobre arte popular. Lance as perguntas:
Você conhece os bonecos de Vitalino? Você já os viu em alguma fotografia ou exposição? Você conhece algum artista popular?
O que você conhece do artesanato brasileiro? Qual é o artesanato produzido na região onde você mora? Qual é o material utilizado: madeira, fibras, linhas, tecido, pedras, plástico, metal ou outros? Como é conseguido? Para que serve?
Quem são as pessoas que fazem artesanato: mulheres, crianças, homens? Onde é
vendido? Você já fez algum tipo de artesanato? Explique para seus colegas como é feito.
Vitalino foi um ceramista popular de Pernambuco que deu início a uma tradição de
fazer figuras de cerâmica que hoje é continuada por vários artistas populares e constitui artesanato característico do Nordeste.

Atividade 28
A. opção correta: a
B. Os versos separam os períodos em linhas diferentes, há ritmo, há jogo de sons.
C. opção correta: b.
D. opção correta: c.
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Atividade 29
A.
a) Vitalino foi/é um artista popular. (ser)
b) Os bonecos feitos por Vitalino têm muito valor. (fazer)
c) Muitas pessoas ainda fazem bonecos como os de Vitalino. (fazer)
d) Vitalino criou uma tradição de fazer bonecos de barro. (criar)
e) Os descendentes de Vitalino continuam fazendo bonecos de cerâmica.
(continuar)
f) Os bonecos de cerâmica são característicos do Nordeste. (ser)
B. Complete a frase com uma palavra que concorde em gênero e número com os
termos da frase. Resposta individual.

Atividade 30
Pesquise sobre um artista popular e faça um texto de apresentação de seu trabalho
e de sua vida.
Recolha os textos, leia e apresente sugestões de aperfeiçoamento. Dê uma segunda
oportunidade para que os alunos apresentem uma outra versão do texto.
Você pode organizar uma sessão de leitura em voz alta dos textos pelos alunos ou
montar um mural contendo os textos de todos com ilustrações.
Para encerrar este momento, vamos voltar a refletir sobre o trabalho. Há muitas formas de abordar o tema, como vimos nos textos anteriores. A arte é uma forma de trabalho, tanto para os artistas que têm formação acadêmica como para os artistas populares.
Escrever é um trabalho muito prestigiado na sociedade e os escritores são pessoas que
se dedicam muito ao conhecimento da língua. Eles procuram produzir efeitos interessantes pela seleção de palavras e de estruturas, constituindo um estilo pessoal de escrita.
Para nós, leitores, há um mundo infinito a explorar na leitura dos escritores
brasileiros. Há escritores para todos os gêneros: poesia, teatro, crônica, romance... Eles nos ajudam a compreender o nosso país, o nosso povo, a nossa história
e a nós mesmos. Além disso, a leitura nos propicia uma maior intimidade com a
Língua Portuguesa.

Bibliografia
BARBOSA, Severino Antônio; AMARAL, Emília. Escrever é desvendar o mundo: a linguagem criadora e o pensamento lógico. Campinas: Papirus, 1986.
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MARTINS, Eduardo (Org.). O Estado de São Paulo: Manual de redação e estilo. São Paulo: Moderna, 1990.
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Caro(a) Educador(a),
Hi there, teacher! Esperamos que esteja correndo tudo bem: que seus alunos estejam bem
motivados, apesar das prováveis dificuldades, e que as aulas tenham sido agradáveis para todos
até aqui.
Antes de irmos adiante, vamos relembrar-lhe alguns conceitos chave que permeiam este manual.
Há dois tipos básicos de “brincadeiras orais” que foram sugeridas:
1. Conversas naturais: baseado no conteúdo apresentado na lição, procure conduzir conversas
“de verdade” sobre o assunto, adaptando o conteúdo e as formas apresentadas à realidade
deles. O objetivo é que eles se comuniquem de fato e percebam que são capazes de compreender e ser compreendidos nesta nova língua. O importante, nesses momentos, é tornar o
assunto em questão relevante, caso ele não pareça ser.
Se o assunto são cores, fale um pouquinho sobre elas em português mesmo: quais ficam bonitas em roupas, em carros, nas paredes de uma casa; quais deixam as coisas mais alegres. Repare
nas que estão usando, nas cores que há na sala, enfim: procure tornar o assunto, seja ele qual for,
interessante de alguma forma. Depois “puxe o gancho” e leve-os para o universo das cores (ou das
partes da casa, ou ainda dos membros da família etc.) em Inglês.
2. Mecanização de estruturas/memorização de vocabulário: este é o momento de fazer exercícios repetitivos mesmo, aqueles de produzir uma fala exatamente como a do texto. Todos
perguntarão a que horas alguém dorme, por exemplo. Depois negarão uma frase, para em
seguida transformá-la em pergunta, variar a pessoa, converter do Português para o Inglês e
vice-versa etc.
Qualquer atividade que envolva o vocabulário apenas, sem contexto algum, com o objetivo de
fixá-lo, também se inclui nesta categoria.
O objetivo é que os alunos tenham mais palavras “na ponta da língua”, bem como que aprendam a falar corretamente – lembrando sempre que este aspecto, o da precisão no falar/escrever,
serve à finalidade de melhor comunicar-se.
Há um terceiro “tipinho” que são as “perguntas-surpresa”. São perguntas que não têm
nada a ver com o que está sendo ensinado/praticado no momento e cuja função é a de acordar
os que dormem!
Ao longo de uma aula, são essas formas de brincar que se devem se alternar com outras, para
que o tempo passe rapidinho e os alunos se entretenham e se envolvam com o aprendizado.
Outro ponto importante, para o qual chamamos a sua atenção, são as funções da linguagem:
se eles repetem “Can I... Can I... Can I...” trezentas vezes é porque estão aprendendo a pedir algo.
Conscientize-os disso. Será que é importante saber oferecer alguma coisa? Saber perguntar de onde
alguém é? E por aí vai. As palavras e estruturas que são trabalhadas servem para compor funções da
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linguagem: “Can I” para pedir, “Do you want” para oferecer informalmente, “Would you like” para
oferecer formalmente etc.
Caso essas funções não sejam relevantes para eles – suponhamos que não tenham contato com
estrangeiros, não viajem para fora com frequência ou qualquer outra coisa que o valha – temos
ainda uma “justificativa”: uma hipótese, é que eles terão que saber Inglês para conseguirem um
emprego e, dependendo de qual este for, um conhecimento mínimo da língua pode constituir um
grande diferencial...
Enfim, pode ser que talvez nem para o trabalho que tenham em vista o Inglês lhes seja necessário e, neste caso, teremos que cativá-los pelo puro prazer de aprender mesmo!
Que estas aulas sejam muito prazerosas – May your classes be a pleasure!
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Objetivo ▸ Revisar a forma de fazermos perguntas e

Do you work?

frases negativas com outros verbos (que não o verbo
“to be”) no presente simples. É preciso praticar “Do
you...?”, “Does she...?”, “I don´t...”, “He doesn´t…” etc.

Embora o eixo estruturante desta unidade seja Juventude e Trabalho, o assunto
desta lição é “família”. Já foi tratado antes porque esta parte da história é repetida.
Mesmo assim, talvez você possa falar um pouco sobre o assunto com eles – em Português mesmo – para “criar o clima” para a lição. Pergunte quem tem irmãos ou irmãs,
se eles se lembram desse vocabulário em Inglês. Sugerimos que isso seja feito de agora
em diante em todas as lições: antes de começar, “set the scene” – “prepare a cena” –
contextualize a história conversando com eles sobre o assunto que será tratado, em
Português, para despertar-lhes o interesse.
Parta da leitura dos quadrinhos novamente, extraindo deles as frases que poderão ser
praticadas, como “Do you have brothers and sisters?” Brinque com os outros membros
da família e pratique variações desta mesma pergunta. Pratique as respostas curtas e as
completas – Yes, I do. No, I don´t. Yes, I have a cousin. No, I don´t have a cousin.
Crie contextos para a prática de perguntas na terceira pessoa, “Does she have an
aunt?” (Peça que um aluno pergunte a um segundo aluno sobre um terceiro aluno.
Ufa!). Enfatize o uso de “do”/“don’t” para I/You/We/They e “does”/”doesn’t” para He/
She/It. Chame atenção para o s ao final dos verbos que seguem He/She/It em frases
afirmativas, mas que voltam à sua forma infinitiva nas perguntas e frases negativas.
Faça com eles a Atividade 4, prestando especial atenção aos itens C a F, que tratam dos
verbos mais complicados, como have/has, do/does etc.
Como de costume, alterne entre conversas naturais e exercícios de automatização:
repetição, transformar a frase afirmativa do colega em interrogativa, substituir He por
They, negar a frase etc. Procure perceber quando uma ou outra coisa está ficando cansativa e aí “tire alguma outra carta da manga” – faça uma pergunta-surpresa, do tipo
“What´s your favorite color?” e então brinque com as cores, ou algo como isso.
O vocabulário referente aos membros da família é que deve permear as atividades.
Ao sistematizar o uso dos auxiliares, se quiser, aproveite para responder as perguntas
das Atividades 1 a 3, que se referem a este mesmo ponto.
Ao final da aula, procure sempre fazer um “wrap up”, uma rápida revisão dos pontos mais importantes. Se possível, com uma pergunta para cada um: “Então, se eu lhe
pergunto `Do you qualquer coisa?´ O que você pode me responder?” Para obter, Yes,
I do. E No, I don´t. “Mas com she eu não posso dizer ’Do she...’ Eu digo...?” Para obter, Does she. “Como posso dizer tal coisa, em Inglês? Como podemos negar esta frase? Fulana, do you like to study English? Fulano, ask Fulana if she plays any sport.”
E coisas do tipo. Perguntas de teoria gramatical mesmo, tarefas de produzir determinada
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frase, de transpô-la para a negativa ou interrogativa* e também perguntas “de verdade”
sobre o assunto, bem como perguntas-surpresa, para que ninguém “voe”, so no one begins to “fly” in your class...
(*Um bom gancho para treinar a terceira pessoa é, depois que alguém disser algo,
como por exemplo, a Claudia responde que estuda à noite: ”I study at night”, pergunte
a outro aluno “What did Claudia say?” Para obter (se Deus quiser) “She said she studies at night.” Esta pode ser uma pergunta-chave usada a todo momento: obriga os
alunos a prestarem atenção uns aos outros. Uma variação seria “Repeat what Claudia
said”, para simplesmente obter a mesma frase (isso já foi sugerido).
Have a nice class!

Atividade 1
A. Do

D. Does

B. Do

E. We e They

C. Does

F. She

Atividade 2
A. Does she have…

B. Do you work? Do they work?

Atividade 3
A. Does she teach…

C. You, We e They

B. Doesn’t

D. He, She

Atividade 4
A. Do you work at a restaurant? You don’t work at a restaurant.
B. Do they play soccer? They don’t play soccer.
C. Does she live in your neighborhood? She does not live in your neighborhood.
D. Does Pedro study Portuguese on Wednesdays? Pedro doesn´t study Portuguese
on Wednesdays.
E. Does Júlia have many books? Júlia doesn’t have many books.
F. Does she do ballet in the morning? She doesn´t do ballet in the morning.
G. Do you do your homework? You don’t do your homework.
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My house

Objetivo ▸ Revisar a forma de negar e
interrogar com o verbo to be e outros
verbos.

Correção dos exercícios feitos em casa – o que corresponde a uma revisão do conteúdo
da aula anterior. Fique à vontade para brincar um pouquinho oralmente com essas respostas, assim como em toda e qualquer atividade escrita.
O intuito desta lição é revisar a forma de negarmos e fazermos perguntas não só
com outros verbos, mas também com o verbo “to be”, de modo que ao final os alunos
estejam começando a entender que, no primeiro caso, usamos do/ does/ don’t/ doesn’t
e no segundo, invertemos sujeito e verbo e negamos com NOT. “Can” também está muito presente no diálogo e é importante esclarecer que com ele fazemos perguntas assim
como com o verbo “to be” e que sua forma negativa é CANNOT ou CAN’T.
O assunto aqui é “casa”. Então, pergunte onde eles moram, se dividem o quarto
com um irmão ou irmã, se gostam de decorar o ambiente, qual o lugar da casa onde
mais curtem ficar – ou qualquer outra coisa que lhe ocorra, de modo a envolvê-los na
conversa, para que ela se torne relevante.
Depois de realizar a leitura, faça com eles a Atividade 5. De agora em diante, faça
sempre esta atividade de preencher as lacunas de acordo com o texto em aula. É bem
provável que, sozinhos, eles o façam de modo automático, simplesmente copiando as
palavras que faltam. Repare que as palavras que devem preencher as lacunas exercem
uma mesma função. Por exemplo, neste diálogo, A) é “Welcome to...” que pode ser
seguida de vários lugares. No caso, é “my house”, mas pergunte a eles como poderiam
dar as boas-vindas à escola, por exemplo, para obter “Welcome to my school.” Como
eles podem dizer, “Bem-vindo à lanchonete?” e por aí vai.
A próxima lacuna é um elogio: pergunte como a Júlia elogia o jardim do Lucas. Eles
responderão, preenchendo a lacuna e você pode pedir variações desta função com outros objetos – eles já viram “notebook”, “purse” etc. Pergunte então, como poderiam
elogiar a mochila do colega, por exemplo. Você pode utilizar o vocabulário já visto,
aproveitando para recordá-lo, e/ou antecipar o vocabulário desta lição (que na verdade
só será focado na lição seguinte): são as partes da casa, e/ou – se desejá-lo, deixar que
eles falem sobre algo que realmente achem bonito, como a roupa ou cabelo de um colega, fornecendo-lhes o vocabulário necessário (A vantagem desta última alternativa é
a autenticidade da conversa).
Faça isso com cada item até completar o diálogo. Como o Pedro pergunta sobre
onde ele pode sentar? E como podemos perguntar: “Onde posso comer/jogar bola/
trabalhar?” etc. Como o Lucas responde? Como podemos dizer “Você pode aprender/
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beber um suco.” etc.? A ideia é que você intercale o exercício escrito com variações
orais do mesmo, enfatizando as funções: um jeito de oferecer algo, pedir um favor,
elogiar, desculpar-se...
O foco desta aula são também as estruturas – portanto, à medida que obtiver respostas deles, brinque de negar e fazer perguntas com diferentes frases. Por exemplo,
“Your garden is pretty.” Peça que repitam a frase. Depois, que a neguem. E, por fim, que
façam a pergunta. É muito provável que eles confundam as regras e digam coisas como
“Do is your garden pretty?” ou “Your garden don’t is pretty”, bem como “Do we can sit
here in the living room?” ou “We don’t can sit here...” etc. Procure praticar com eles
oralmente até que esta lógica seja internalizada e automatizada.
Ao final da aula, sistematize as regras mais uma vez: com o verbo “to be” (o qual
eles já devem estar flexionando direitinho: I am, You are, He is etc.) invertemos sujeito
e verbo para formar a pergunta. Negamos com NOT antes do verbo. (Chame atenção
para as formas contraídas do verbo “to be” – Atividade 8). O mesmo acontece com
“can”. Mas o “not” vem depois de “can” – “cannot”. Já com outros verbos (faça com eles
a Atividade 3B) usamos do/does antes do sujeito para as perguntas e don’t/ doesn’t
antes do verbo para negarmos. Se notar que está cansativa esta repetição, procure fazer
alguma brincadeira para “dar-lhes um tempo”, mas retorne a esta prática novamente.
O ideal seria que, ao final da aula, eles fossem capazes de negar e fazer perguntas
nestes três casos corretamente. Entretanto, o mais provável é que eles ainda confundam tudo isso um pouco. Mas se eles entenderem por que estão errando, já teremos
uma grande conquista – na aula que vem praticaremos mais!
Não se esqueça da rápida revisão ao final – a wrap up at the end!
Boa aula, professor!

Atividade 5
A. Welcome to

E. You can

B. Your/is

F. Where do we

C. Come in

G. We can

D. Where do I

Atividade 6
A. Where do we sit?

D. Can sit

B. Where does she sit?

E. Cannot/can (we) sit.

C. We don´t sit. She doesn´t sit.

F. You can put/ You cannot put/Can
you put
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Atividade 7
A. Put, sit e come in.
B. meet/ go/ see/ have/ like/ do/ read/ write/ watch/ dance/ love/ play/ teach/ learn/ live/ help/ try/ work/ walk

Atividade 8
Your garden is very pretty.
Your garden is not very pretty.
Is your garden very pretty?

Atividade 9
A. Is your kitchen very nice?
Your kitchen isn’t very nice.
B. Do you live in a house?
You don’t live in a house.
C. Does she live in an apartment?
She doesn’t live in an apartment.
D. Can we watch TV?
We cannot watch TV.

3

My house II

Correção dos exercícios.
Revisão da aula anterior.
A história é a mesma, mas não há lacunas para serem preenchidas desta vez. Podemos ler o texto e, em seguida, fazer com eles a Atividade 10. Para responder precisamente aos itens A e B eles deverão saber como usar o possessivo (“A casa do Lucas
é bonita” “Eles estão na casa do Lucas”). Então, aproveitemos “o gancho” para relembrar-lhes como fazê-lo. Na Lição 4 da Unidade II, eles viram que “do Pedro” = Pedro´s,
mas isso foi pouco praticado. Atente para o fato de que “Lucas” termina em “s” e, portanto o apóstrofo virá depois: “Lucas’house”, “Lucas’garden”.
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Sempre que fizer uma atividade escrita com eles, intercale os exercícios com práticas orais: neste caso, então, você pode pedir que falem, assim como na aula anterior,
sobre algo bonito de alguém: “What else is very pretty?” Para obter “Fulano’s notebook
is pretty.” Ou algo semelhante. Peça para outro aluno negar e outro ainda para fazer
pergunta com essa frase. Já com o item seguinte, B) Where are we? Para obter, “We are
in Fulana’s classroom”.
Por fim, e para não perder o costume, brinque de negar e fazer perguntas com essas frases – varie os adjetivos: Maria’s notebook is white. Is Maria’s notebook white?
Maria’s notebook is not (isn’t) white. They are in Nome de outro/a professor/a’s room.
Augusto’s room, por exemplo. Are they...? They aren’t...
E assim, aos poucos vamos desenvolvendo esta dinâmica: 1) exercício escrito;
2) práticas orais correspondentes (“conversas naturais”); 3) mecanização de estruturas/repetição de vocabulário.
Em seguida, faça também a Atividade 12 (esta é um pouco mais difícil). Brinque
oralmente com as respostas. Por exemplo, item A – The hallway. Então, “The hallway
takes you to all of the rooms”. Peça que neguem, por exemplo. Pergunte “Is there a
hallway in your house?” item B – The bedroom. “The bedroom is where we sleep”. Peça
que alguém repita essa frase. (Ou, como falamos na Lição 1, pergunte, “What did Fulana say?” para praticar a terceira pessoa) Que outro faça pergunta com ela. Que outro
aluno ainda pergunte onde alguém dorme: “Where do you sleep?” A que horas alguém
dorme: “What time do you sleep?” Aquela velha história... já bem conhecida.
Mais uma vez faça com que essas atividades sejam dinâmicas, surpreendentes, divertidas e relevantes. Se notar um desinteresse geral, procure alguma maneira de interessá-los
pelo assunto. Não sabemos... Fale de você, talvez. Por exemplo, poderia dizer a eles que
durmo sozinha, mas no meio da noite minha menina vai (do verbo “ir” = “go”) para o meu
quarto. Em Inglês diria, “I sleep by myself, but in the middle of the night my girl goes to
my bedroom.” Poderia perguntar-lhes, “And you? Do you sleep by yourself? (sozinho?)
No? Who do you sleep with?” E assim vai. What about you?
“Wrap up”.
Have another pleasant class!

Atividade 10
A. Lucas’house is very pretty.
B. They are at Lucas’house.
C. They can sit in the living room.

Atividade 11
Can they sit in the living room? They cannot sit in the living room.
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Atividade 12
A. hallway

E. bathroom

I. house

B. bedroom

F. kitchen

J. walls

C. door/window

G. living room

K. back yard

D. floor

H. garden

Atividade 13
A. Are her walls yellow? Her walls are not yellow.
B. Is their room near the bathroom? Their room is not near the bathroom.
C. Can we sleep in the living room? We can sleep in the living room.
D. Does his son play in the back yard? His son does not (doesn’t) play in the back yard.
E. Do you read in the garden? You do not (don’t) read in the garden.

Atividade 14
As respostas serão individuais e deverão ser corrigidas uma a uma.

4

Looking for a job

Correção dos exercícios.

• Material sugerido: tirinhas de papel com possíveis problemas e boas notícias:
“I don’t have time.” “I can’t find my homework.” “My boyfriend doesn’t understand me.” “My brother is angry with me.” “I am learning English!” “My sister is
pregnant!” “I am on vacation!” (Seria preciso ensinar-lhes o que é “vacation”).
“Fulano/a likes me!” E tantas coisinhas mais...
Nesta lição, teremos um novo e vasto vocabulário para ser praticado. O ideal seria
começar com as profissões nela encontradas, antes mesmo de ler o diálogo. Apresente-as visualmente, com fotos ou as próprias palavras escritas no quadro ou em papéis
pela sala... Veja se eles conseguem identificá-las em Português... Enfim, pratique-as de
alguma forma porque serão úteis nas atividades orais seguintes. Embora importante,
essa prática não é o foco da aula, portanto não deve tomar muito tempo.
64

Projovem Urbano

Inglês

Acreditamos que o assunto “trabalho” seja bem relevante para todos... Puxe um
pouco de conversa com eles...
Passe à leitura do diálogo. Depois, e sempre de agora em diante, faça a Atividade
15, preenchendo as lacunas e “puxando o gancho” das falas para “jogar a bola” para
eles: “Como o Pedro pergunta porque a Júlia está preocupada?” Para obter, “Why are
you worried Júlia?” Brinque com variações dessa mesma pergunta – relembre outros
estados emocionais (happy; upset; angry) e ensine algum outro que seja do interesse
deles. “Como a Júlia responde que não tem um trabalho?” “Como o Pedro a consola?”
Nesse momento é que as tirinhas com os problemas e boas notícias serão úteis. Pensamos que seria bom tê-los prontos de antemão para poupar tempo (é bom que o vocabulário
usado já seja familiar para eles e que as frases estejam no presente, ainda não sabemos
outro tempo verbal), mas se achar que eles mesmos dão conta de criar algo sozinhos... Alguém pergunta por que outro alguém está chateado/ triste/ etc. e em seguida o consola...
Essa brincadeira é bem teatral (Não se esqueça de demonstrar primeiro).
Repita este procedimento com todas as partes do diálogo que contêm uma lacuna:
“There is...”, “We can...”, “I work as...” As que preenchem a lacuna são o “chunk”, isto é,
o grupo de palavras que compõem a função a ser praticada. Explique o sentido específico no diálogo e, assim como foi feito com as primeiras falas, extrapole e deixe os alunos
completarem as mesmas frases de outro modo. Sua tarefa é (assim como procuramos
exemplificar com o “Why are you...?” E “Because...”) criar algum contexto para que
eles possam exercitar as falas destacadas (Nem todo contexto precisa ser tão elaborado
assim, até porque não há tempo para isso – You haven´t got the time!).
Quando chegar a parte do diálogo em que o Lucas diz “I work as a...” as profissões serão
praticadas. Caso alguns ou muitos deles não trabalhem, sugira que inventem e “façam de
conta” para que possam praticar essa estrutura. “I would like to work as...” também já foi
apresentado (não exatamente assim, mas...) e pode ser adequado nesse contexto.
A cada resposta obtida, peça que alguém a negue, transforme-a em pergunta, varie
a pessoa etc. Nesse diálogo temos exemplos de todos os casos (to be, outros verbos no
presente simples, can e presente contínuo: “They are looking for...”), apesar de neste
último não haver lacunas para serem preenchidas. Você terá “pano para manga”, portanto. You´ll have “cloth for sleeve.” Há… Há…
E aos poucos, little by little...
Have a good class, teacher!

Atividade 15
A. Why are you

D. At school there is/ I can

B. Because

E. Work as

C. I know/ how you feel/ we can
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Atividade 16
A. Yes, she is.
B. No, she does not (doesn’t).
C. Yes, he does.
D. He works as a computer assistant.

Atividade 17
A. worried
B. Três dos seguintes: bored/ tired/ all right/ sleepy/ upset/ angry/ happy/ sad
C. I know exactly how you feel. We can find a job together.
D. There is
E. There are
F. chegar
G. por que = why e porque = because

Atividade 18
are/ have/ know/ feel/ can/ find/ there is/ looking for/ work/ get

Atividade 19
A. I have a job. Do I have a job?
B. Can we find a job together? We cannot (can’t) find a job together.
C. Is there a list of companies? There is not (isn’t) a list of companies.
D. You are looking for a job. You are not looking for a job.

Atividade 20
(1) professor(a); (21) esteticista; (11) escritor(a); (3) policial; (20) vendedor(a); (5)
músico; (6) motorista de ônibus/táxi; (4) dentista; (9) dona de casa; (10) advogado;
(12) assistente de vendas; (15) carpinteiro; (14) bombeiro; (16) eletricista; (9) empregada doméstica; (18) ator/atriz; (19) desempregado; (23) garçom/garçonete; (22)
cabeleireiro(a); (7) pintor; (13) engenheiro; (17) jardineiro; (24) telefonista; (2) médico.
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Pergunta brincadeira
Propomos “Eu estou desempregada” que em Inglês seria “I am unemployed.”

5

Mid review

Correção dos exercícios.
Pois bem, professor: a Atividade 22 trabalha com todas as categorias de palavras
vistas nas 4 primeiras unidades... Seria interessante começar com esta revisão e à medida que ela for sendo feita, “pegar um gancho” com uma e outra palavra apropriada
para, mais uma vez, brincar com eles de negar, fazer perguntas etc.
Como sempre, procure fazer algo diferente nesta aula – uma música, quem sabe?
Você pode escolher alguma que contenha um ou outro verbo ou membro da família
ou qualquer outra palavra que faça parte do vocabulário para, depois de trabalhá-la,
ouvi-la com eles... Pode inventar alguma brincadeira... Criar uma nova forma de lidar
com o mesmo conteúdo.
Não deixe de sistematizar e praticar como afirmamos, negamos e fazemos perguntas em todos os casos vistos, assim como foi feito na Atividade 21.
E é isso! Nada mais a sugerir quanto a essa lição...
Tenha uma ótima aula! Ou melhor, que a aula seja ótima! May your class be great!

Atividade 21
A. You are not (aren’t) tired. Are you tired?
B. They are not (aren’t) walking at the square. Are they walking at the square?
C. I cannot (can’t) go to Júlia´s house. Can I go to Júlia´s house?
D. They do not (don’t) drink milk in the morning. Do they drink milk in the morning?
E. Milk is not (isn’t) good for you. Is milk good for you?
F. Pedro is not (isn’t) helping Mariana. Is Pedro helping Mariana?
G. There are not (aren’t) books in my backpack. Are there books in my backpack?

Atividade 22
Verbs: put; walk; get; live; learn; drink
Parts of the house: hallway; door; floor; kitchen; bedroom
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Adjectives: tired; sad; worried; happy; bored; angry
Family members: aunt; cousin; sister; nephew; grandmother
Occupations: housewife; painter; electrician; police officer; housekeeper

Atividade 23
Estas respostas são individuais, e como diz o próprio exercício, têm a finalidade
de fazer o aluno refletir um pouco sobre seu processo de aprendizagem, e também
de ajudar você professor a saber se as dúvidas são as mesmas, o que precisa de mais
ênfase, enfim...

6

Second day at work

• Material sugerido: tirinhas de papel com uma profissão, local de trabalho correspondente e tradução deste último, caso seja necessário. Exemplo: “Salesman.
Clothes store. Loja de roupas.” Ou “Doctor. N. Sra. da Conceição Hospital.” Ou
ainda, “Writer. At Home. Em casa.” Ou quem sabe, “Hairdresser. Beauty Parlor
on Inconfidentes street.” Algo assim.
Correção dos exercícios.
Podemos começar pela leitura do diálogo, mais uma vez. Lembrando que esta pode
ser conduzida de várias maneiras: algumas duplas podem lê-lo, uma única dupla pode
fazê-lo, você pode ler o texto para eles ou com um ou mais alunos, cada aluno pode ler
uma única frase até que todos tenham tido a chance de praticar, enfim...
Ah, sim! Como não temos material de áudio, talvez você possa ler o diálogo para
eles, sem que eles acompanhem lendo, num primeiro momento – assim como fazemos
nos cursinhos de Inglês. Contextualize a história, “Pedro e Júlia contam a Mariana sobre seus novos trabalhos”. Leia em voz alta, os livros deles estarão fechados, e depois
pergunte-lhes o que entenderam, em Português mesmo. Será um desafio...
Em seguida eles podem ler juntos, de uma das maneiras sugeridas aqui no início.
Como combinado, “puxe o gancho” das perguntas com lacunas na Atividade 24.
Primeiro eles preencherão/ responderão “good” (news)? Pergunte com que outro
adjetivo eles poderiam fazer a mesma pergunta (bad/ sad/ great etc.). Depois que
responderem “call center operator”, deixe-os brincarem com esta parte do diálogo:

68

Projovem Urbano

Inglês

“Good news? Yes, I have a job now! I am a
!” Peça que escolham uma profissão
para a resposta. Depois, volte ao diálogo e, ao responderem, “at a travel agency”, altere
as duplas e peça que brinquem de novo incluindo mais essa parte: “Good news? Yes, I
have a job now! I am a
. I work at a
.” (Aqui entrariam as tirinhas).
E por aí vai. Você pode alterar as duplas, a cada vez que acrescentar uma nova parte ao diálogo, de modo que eles repitam essas falas várias vezes até chegarem a dizer
“On
and
I work from
to
.” Você pode pedir que uma
dupla mais ousada apresente sua conversa...
Se quiser aproveitar e antecipar uma variação da Atividade 26 de forma oral, pergunte a um aluno as mesmas perguntas a respeito do outro. “Does Fulana have a job
now? Is she a
? Where does she work?” etc. Peça que eles também perguntem
sobre outras duplas para que treinem essas perguntas com “does”, bem como relembrem “what, where, what time etc.”
Chame atenção para as preposições usadas antes de um lugar (se o local de trabalho deles for apenas um endereço, usamos on antes da rua), at antes das horas.
Interrompa para brincar, relembrando os dias da semana (que são precedidos de “on”),
números e qualquer outro vocabulário relevante. Expressões de interesse e entusiasmo seriam, por exemplo, “How Nice! That’s wonderful! Congratulations!” Aproveite as
respostas dadas para brincar de negar e afirmar frases mais uma vez... sempre!
Ao final da aula, sistematize o uso das preposições nos casos vistos – se quiser, faça
uma pergunta para cada um deles antes de “liberá-los”: perguntas gramaticais, por
exemplo: “como fazemos perguntas com uma frase no presente com o verbo to be?”
(invertendo-se o sujeito e o verbo). Ou perguntas sobre o vocabulário, “como dizemos
telefonista em inglês?” Depois peça a alguém que faça uma frase com a palavra “telefonista”. Peça para outro alguém negar esta frase. Pergunte algo “de verdade”, como
“Where do you live?” E assim vai...
Essa maneira de finalizar a aula fazendo o tal do “wrap up”, como costumamos dizer, de modo bem dinâmico e de forma que todos tenham que responder algo é muito
“bem-vinda.” (welcome).
É isso, professor! Tenha uma boa aula. Good luck!

Atividade 24
A. good
B. call center operator
C. travel agency/Italian restaraunt
D. so nice/congratulations
E. Tuesdays, Wednesdays and Thursdays/ 10/ 6/ Fridays and weekends /at 9/ at 7
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Atividade 25
A. do you have

B. I do./ I don’t.

Atividade 26
A. Yes, they do.

D. No, he isn’t.

B. Yes, she is.

E. No, he doesn’t.

C. At a travel agency. Ou… She works
at a travel agency.

F. He works from Tuesday to Sunday.

Atividade 27
A. at

C. from/to

B. on

D. at

Atividade 28
A. from/to

D. at

B. at

E. from/to

C. on

Atividade 29
A. Am I working from Tuesday to Friday? I am (I’m) not working from Tuesday to
Friday.
B. Mariana is at her house. Mariana is not (isn’t) at her house.
C. We have Science class on Friday. Do we have Science class on Friday?
D. Can they go at 7 o’clock? They cannot (can’t) go at 7 o’clock.
E. Does he study from 5 to 9? He does not (doesn’t) study from 5 to 9.

Atividade 30
A. Monday, Saturday and Sunday.
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B. Six/ seven/ ten/ fourteen/ twenty-one/ thirty-three/ forty-five/ eighty-nine.
C. bakery; school; church; drugstore; bus stop; park; snack bar; building and square.

Atividade 31
A. He works on Thursday.
B. There are two snack bars at the school.
C. I have a job now!

7

The party starts

E aí? Como têm sido essas aulas? Esperamos que estejam dando bons resultados e
que os alunos não estejam achando estes exercícios muito maçantes. Repetitivos eles
são, de fato: a intenção é essa mesmo, para que eles possam “automatizar” as estruturas apresentadas. Cabe a você uma pitada de criatividade aqui e ali para tornar a aula
o mais agradável e instigante possível.
Pois bem, com isso em mente, como podemos conduzir esta lição...?
Corrigimos os exercícios e...
Talvez possamos fazer alguma brincadeira antes da leitura do diálogo.
Algo rápido para revisar o vocabulário, por exemplo. Algo simples para não lhe dar
muito trabalho... Talvez colocar no quadro alguma categoria como “parts of the house” e
pedir que, um a um, eles as escrevam em Inglês. Ou, você pode pedir para que em duplas
eles tentem se lembrar do máximo de palavras que consigam de diversas categorias: verbos, cores, profissões etc. Os verbos serão especialmente úteis nesta lição.
Depois temos que fazer a leitura. Sugerimos que a partir de agora você a conduza
assim como na lição anterior: livros fechados para que neste primeiro momento eles
possam ouvi-lo apenas. Contextualize a situação, ensine alguma palavra-chave que
eles não saibam antes para facilitar o entendimento, como “barbecue” e os três novos
verbos – “call”, “come”, “play” – e seja você o CD, a atividade de “listening” em pessoa!
Mais uma vez, verifique em português mesmo o que eles foram capazes de entender. À medida que eles se acostumarem com essa prática, talvez possamos começar a
fazer algumas perguntas referentes ao que foi lido/escutado em inglês.
O contexto são festas... portanto, acredito que seja do agrado, senão de todos, da maioria.
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Em seguida, será a vez de os alunos lerem o diálogo e preencherem as lacunas da
Atividade 32. Ao contrário da lição anterior, acreditamos que nesta não será possível
brincar com toda a conversa, com um mesmo diálogo inteiro entre dois alunos. Cada
função será praticada num contexto. Por exemplo, “I´m here for the...” Eles responderão, “barbecue.” Pergunte, “E se você quiser dizer que está aqui para a aula, the class?”
Alguém deve dizer “I’m here for the class”. Pergunte, “E para o teste, the test?” etc. (Todas as respostas desta atividade são fáceis de negar e fazer perguntas ou dizer em outra
pessoa. You: You’re here for the test. She: She’s here for the test. Etc.).
Para cada item, crie um contexto e ajude-os com o vocabulário necessário. No seguinte, por exemplo, “You can...” Eles responderão. “Put the meat here.” Pergunte, “E
os refrigerantes lá? The softdrinks there?’” Eles devem dizer, “You can put the softdrinks
there.” Você pode variar mais, se quiser. Como perguntar onde se sentar, como dizer
que “Você pode sentar-se aqui.” E assim variar o verbo. O importante é praticar “You
can... Where is... He/she is... Can you... Do you want me to...” Enfatize a função que está
sendo aplicada, como dar permissão para algo, como oferecer-se para fazer algo etc.
A mesma função da linguagem é explorada de duas maneiras diferentes nesta parte
da história: como pedir um favor com “Can you...?” e “Would you...?” A primeira já lhes
foi ensinada enquanto que a segunda constitui uma novidade que deve ser bem praticada. Sugiro que você faça as Atividades 34 e 35 em sala mesmo, mas a cada resposta
dada, brinque oralmente com eles utilizando essas duas formas.
Aproveite os verbos com os quais você terá iniciado a aula e diga que eles peçam favores uns aos outros... Dê o verbo e a forma: “help/ would” para que produzam, “Would
you help me?” “Teach/ can”, para obter “Can you teach me?”
Você pode dar a frase em Português e pedir para que eles a formulem em Inglês.
Primeiro relembre o verbo – “Como dizemos escrever?” (“Write”). “Como poderíamos
dizer: Você escreveria isso para mim? Para obter: “Would you write this for me?” Este
exemplo é bem apropriado, pois você pode pedir que o aluno escreva algo no quadro de
verdade. Assim como, se você usar “get” no sentido de “pegar” (Atividade 37C), alguém
pode realmente pegar alguma coisa para você. Aliás, qualquer tarefa que possa ser
executada realmente será mais efetiva.
Que eles perguntem uns aos outros, a você, você a eles. Brinquem com respostas
curtas (“Yes, I would.”), e completas (por motivos didáticos, pois ninguém fala assim)
(“I can write this for you”). Neguem...
Chame atenção para o fato de que com “can” e “would” não há qualquer variação, mesmo quando mudamos a pessoa: todo mundo “can” ou “would” – she, he, I,
they etc., tanto na afirmativa, quanto na negativa e interrogativa.
Apesar de deixar espaços para serem preenchidos com outras preposições (Atividade 32)
não chamei atenção para elas nos exercícios... Se você quiser fazê-lo, sinta-se livre para
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tal. Se conseguir utilizar o tempo de aula das outras disciplinas e ficar com eles três
horas seguidas, quem sabe?!
É isso. Tenha uma boa aula!

Atividade 32
A. here for the barbecue

D. would you

B. you´re here/you can//where is

E. can you

C. I don´t know/ He is

F. do you want me to

Atividade 33
A. He (The man) can put the soft drinks in the fridge.
B. Pedro is at work.
C. Yes, he can. (Yes, he can be the DJ.)

Atividade 34
A. can you be

C. I can

B. você pode ser

D. can’t

Atividade 35
A. Você ajudaria
B. Ele beberia
C. Nós escreveríamos
D. Eu tentaria

E. Você ligaria para ele para ver se ele
está vindo?
F. You wouldn’t call him. You would
call him.
G. would/ wouldn’t

Atividade 36
A. I’m not here for the barbecue. Am I here for the barbecue?
B. Oh, you’re not (aren’t) here! Oh, are you here?
C. You cannot (can’t) put the meat here. Can you put the meat here?
D. He is not (isn’t) at work. Is he at work?
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Atividade 37
A. jogar

G. teach/dance

B. Entre

H. live

C. get = chegar e pegar

I. read

D. know

J. watch

E. come

K. live

F. plays

L. works

8

Our jobs

O foco gramatical desta lição é “Would you like to...?” e “I would like to…”, bem como
a prática da nova expressão “How often do you...?” e suas possibilidades de resposta.
Como na última aula vimos que “would” seguido de um verbo resulta em “faria/
iria/ aprenderia” etc., relembre este ponto com eles e brinque com isso mais um pouquinho: talvez dizendo, “Como se diz `escrever´?” Para que respondam “write.” Pergunte então como poderíamos dizer “Eu escreveria” para que produzam “I would write.” Varie os verbos, as pessoas, peça que neguem e a façam perguntas etc.
Em seguida, pergunte a eles como poderíamos dizer “gostar” e depois “gostaria”,
e, portanto como poderíamos dizer “Eu gostaria de...qualquer coisa.” Pergunte o que
gostariam de fazer, brinque com essas respostas – revejam os verbos – para depois
ensinar-lhes “trip” e relembrar “go”, antecipando a expressão “I would like to go on
a trip” que aparece no texto.
Após praticar um pouco “Would you like to go on trip?” diga que na história há alguém que gostaria de fazer uma viagem também (a Júlia agora trabalha em uma agência de turismo – Júlia now works at a travel agency) e seja você o áudio, mais uma vez.
Depois deixe umas duas duplas lerem.
Não se detenha muito em diferentes contextualizações para cada função, no entanto não deixe de fazê-lo. A primeira fala para ser preenchida, por exemplo, trata-se de
uma pergunta sobre como podemos fazer algo: a única outra possibilidade que consigo
imaginar que você possa pedir que eles produzam é, “How can I go to tal lugar?” (Soletraremos apenas na próxima lição.) Brinque com duas ou três variações da fala seguinte (We are always fazendo.../ I am always.../She is always...) e procure fixar aquelas que
são o nosso foco. Sendo “I would like to...” uma delas, depois de preencher esta lacuna,
faça com eles a Atividade 39 e variações orais da mesma.
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Chame atenção para a expressão “How often”, relembre as outras expressões – que
chamei de “perguntas iniciais” na Atividade 45B, atividade que pode ser feita com eles
em sala. Depois, pratique com perguntas e respostas: “How often do you study English
at home?”, por exemplo. Num primeiro momento, pergunte você a eles. Talvez depois
eles possam perguntar uns aos outros em duplas (tenho sugerido poucas atividades
em duplas) e relatar a você o que descobriram sobre a frequência com que o colega faz
algo. Se for preciso, ensine-lhes qualquer outro verbo com que desejem brincar.
A Atividade 43 reúne tanto o assunto de viagens, como o “how often” e “would”.
Pode ser interessante fazê-la em sala após haver praticado ambas as expressões.
Achamos que é isso... Talvez você possa encerrar a aula com as Atividade 40 e 41.
Bom trabalho!

Atividade 38
A. How can I

D. once a/ twice a

B. would like to / are always/ing

E. would you

C. how often do you

F. How do I

Atividade 39
A. I would like to learn English.
B. She would like to see you.
C. We would like to play soccer.
D. They would like to live here.

Atividade 40/41
Ambas as respostas serão pessoais.

Atividade 42
A. my

D. her

B. your

E. We

C. his

F. Their

Atividade 43
A. Luis would like to go on a trip with his wife.
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B. Luis wants to have a discount.
C. He travels with his wife.
D. He travels once or twice a month.

Atividade 44
A. I travel (once/twice/three times etc.) a month/year…
B. I usually travel to…(qualquer lugar)
C. Yes, I do. Ou No, I don’t.
D. If I could I would travel to... (qualquer lugar)

Atividade 45
A. How often…

E. where

B. how/ what/ where/ who/ why/ what
time

F. how often

C. who

H. when

D. why

I. what

G. what time

Atividade 46
A. I can help you. I cannot/can’t help you.
B. His name is not (isn’t) Luis. Is his name Luis?
C. You would not (wouldn’t) like to go on a trip. Would you like to go on a trip?

9

Our jobs II

Correção dos exercícios anteriores.
Podemos começar com a Atividade 47 mesmo. Se quiser, outras duplas podem ler
o diálogo mais uma vez.
Agora já podemos concentrar na pergunta, “Would you give me your name, please?”, respectiva resposta e modo de soletrar – o que nos leva ao alfabeto.
Ensine a eles o alfabeto!
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Imagino que deve haver infinitas maneiras de fazê-lo, inclusive uma bem simples,
que consistiria em você dizer as letras em inglês, uma a uma, para que eles as repitam.
Há aquela música infantil... Você a conhece? Caso você se sinta à vontade para brincar
com eles, pode cantá-la... Depois você pode rodar a sala com cada um dizendo uma
única letra. Costumamos usar uma bola: eles a jogam à medida que falam as letras e, se
alguém erra, começamos tudo de novo. As letras que eles costumam confundir mais são
as vogais, e as consoantes G e J, H, K e Q. Merecem, então, uma atençãozinha especial.
Se quiser, aproveite para fazer as Atividades 51 e 52.
Quando achar que já praticaram o suficiente, brinquem de imitar esta parte do diálogo
na qual uma pessoa pergunta o nome da outra e depois pede a ela para soletrá-lo. Aí sim,
se quiser, você pode pedir a algumas duplas para apresentarem seus diálogos. Sentem-nos de costas um para o outro, com telefones celulares de verdade. (Ou de mentirinha,
se necessário...)
Sendo possível, talvez nessa aula haja mais tempo, traga algo diferente. Uma música seria uma boa. A song would be nice. A Atividade 53 pode ser feita em duplas. Have
a fun class!

Atividade 47
A. help

C. often

B. have

D. name

Atividade 48
A. Good morning.

B. Good afternoon

C. Good evening/ Good
night!

Atividade 49
A. Nós estamos sempre viajando pelo Brasil.
B. Eu quero saber se nós podemos ter um desconto.
C. Como posso ajudá-lo?

Atividade 50
A. How often do you travel?
B. Would you give me your name please?
C. How can I write that?
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Atividade 51
A. E; G; P; T; V; Z

C. Y

B. H; J; K

D. U; W

Atividade 52
A; D; H; M; O

Atividade 53
A. My English teacher is....
B. I study at…
C. My English class (it) is on...
D. My English class (it) is once/twice a week.
E. My English class (it) is at…
F. My favorite subject is…
G. I like it because it is…

10

Review

Correção dos exercícios.
Nesta lição não há diálogo algum e os exercícios podem ser todos feitos em casa
mesmo – é uma lição simples/curta.
Na sala, então, você pode rever o conteúdo como bem entender.
Nós sugerimos uma roda e uma sacola com várias palavras e funções vistas ao longo das lições. Um aluno retira um papel e faz uma frase com sua respectiva palavra/
função. Outro pode negá-la, outro ainda transformá-la em pergunta para que um terceiro a responda, um quarto a repita, um quinto varie a pessoa ou o verbo (se isso for
possível) enfim!
Uma música também seria uma ótima, cá pra nós: não pode faltar música em aula
de inglês – sabemos que não há tempo para isso na maioria das lições, mas nesta revisão talvez haja. Se você soubesse mais ou menos de que tipo de música eles gostam...
Costumamos levar músicas que sejam sugeridas por eles mesmos ou então as “clássicas” que praticamente todos conhecem, que tocaram nas rádios até enjoarmos delas
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(“More than words”, Beatles, talvez. Algum tema de novela recente. Não conhecemos o
real perfil dos seus alunos, podemos estar completamente equivocados, estamos apenas especulando...)
E é isso. Divirtam-se bastante, aprendam “um bocado” também.
Até a Unidade IV! Boa aula!

Atividade 54
A. He is not (isn’t) an electrician. Is he an electrician?
B. They do not (don’t) work at a travel agency. Do they work at a travel agency?
C. Júlia is not (isn’t) watching a movie. Is Júlia watching a movie?
D. I cannot (can’t) call Lucas. Can I call Lucas?
E. They are not (aren’t) from Goiânia. Are they from Goiânia?
F. Pedro does not (doesn’t) like to play soccer. Does Pedro like to play soccer?
G. They are not (aren’t) going to the square. Are they going to the square?
H. You would not (wouldn’t) help me. Would you help me?

Atividade 55
A. grandmother

G. never

B. painter

H. housewife

C. window

I. cousin

D. always

J. husband

E. floor

K. teacher

F. bathroom

L. sometimes

Atividade 56
1. B

5. A

2. A

6. C

3. F

7. E

4. E

8. D
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Caro(a) Educador(a),
Nesta unidade daremos continuidade ao trabalho via resolução de problemas, utilizando vários recursos e diferentes enfoques. O tema a ser explorado é o trabalho, que
será enfocado, sempre que possível, no sentido de que o aluno estabeleça conexões e
dê significado ao que aprende.
Serão retomados os gráficos, já trabalhados na Unidade Formativa II, agora com
base nas necessidades colocadas pelo mercado de trabalho, ampliando, assim, as possibilidades já consideradas de nos situarmos e entendermos o meio em que vivemos.
A partir das atividades com gráficos, serão introduzidos os números negativos e
operações, enfocando sua utilidade. Também serão abordadas as frações em seus diversos aspectos, com o consequente estudo dos números decimais, da proporcionalidade, das porcentagens e escalas. Faremos uma abordagem sobre grandezas e medidas, com especial atenção ao cálculo da área de superfícies retangulares.
Mais uma vez, as unidades se iniciam, na maioria das vezes, com uma situação-problema instigadora para que o aluno já comece a pensar sobre os assuntos que serão tratados e os relacione aos conhecimentos adquiridos em outros módulos. Valorize
as pesquisas e os momentos de reflexões nos quais os alunos terão oportunidade de
trazer para debate os assuntos de seu interesse e se sentir motivados a resolver os problemas propostos.
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1

Gráficos que ajudam
a entender o nosso mundo

Objetivo ▸ Aprimorar a capacidade dos
alunos de fazerem leituras de gráficos.

Neste tópico, espera-se que o aluno aprimore a sua capacidade de fazer leituras
de gráficos, retirando deles informações que lhe permitam gerar hipóteses, produzir
textos e entender melhor a sociedade em que vive. Para isso, será importante que você
o incentive a resolver e discutir, com toda a classe, os diversos problemas apresentados, validando soluções e argumentando sobre as estratégias que utilizou, no sentido
de que se sinta mais confiante em resolver problemas, procurar estratégias diversas e
enfrentar situações novas.
Outra questão que deverá permear as discussões em aula é o uso dos gráficos para
expressar resultados e organizar dados.

Situação-Problema 1
Este problema propicia uma discussão sobre empregos e sobre o que é um contrato
celetista.
Espera-se que você aproveite esta situação-problema para introduzir os números
negativos, de forma que o aluno possa dar um significado a este conjunto numérico, às
vezes tão longe de seu contexto de vida.
É importante que os alunos apresentem primeiramente suas soluções e possam se
expressar da forma que acharem conveniente. Discuta as várias soluções apresentadas
por eles, para que possam desenvolver a argumentação, rever processos e validar as
soluções dos colegas.
A. Denomina-se emprego celetista aquele regido pela CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho) e que o considera como um: a) serviço prestado sob dependência; b)
mediante pagamento de salário; c) de caráter permanente.

B. O sinal negativo indica que no setor de comércio houve uma redução na quantidade de empregos gerados em janeiro de 2008. Foram reduzidos 14.144 empregos no setor.
C. 59.045 + 49.077 + 38.643 + 8.035 – 14.144 = 140.656 empregos.
D. Foram gerados 24.991 empregos.
E. Foram perdidos 6.109 empregos.
A seção “Para saber!” tem por objetivo sistematizar o que já foi visto. Não deixe de
trabalhar a linguagem matemática tão necessária à construção de conceitos.
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Situação-Problema 2
A. De janeiro de 2004 a janeiro de 2005, houve um aumento no número de empregos gerados no setor comercial. De janeiro de 2006 até janeiro de 2008, o setor
tem sofrido uma crescente redução na quantidade de empregos nesse mês.
B. Houve redução no número de empregos nos anos 2006, 2007 e 2008. Uma das
possíveis causas dessa redução é a dispensa de funcionários contratados para
atender as lojas no período natalino.
C. 2.905 + 11.186 = 14.091. Ou seja, foram gerados 14.091 empregos.
D. 5.211 + 9.899 + 14.144 = 29.254. Ou seja, foram perdidos 29.254 empregos.
E. No total, foram perdidos 15.163 empregos.

Atividade 1
A. Empregado em todos os anos.
B. Entre 15 e 20 milhões.
C. Empregador e outros.
D. Cerca de 80 milhões.

Atividade 2
A. A quantidade de empregos eliminados.
B. Serviços pessoais e sociais.
C. Agropecuário.
D. Foi criado maior número de empregos.
E. +3.256.800 (Professor, chame a atenção para o fato do erro no total apresentado
no gráfico, que mostra um total de 3.246.800).
F. Foram criados 2.285.400 empregos.
G. Foram criados 1.411.300 empregos.
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Para que servem os
números negativos?

Objetivo ▸ Trabalhar a construção de

conceito acerca dos números negativos.

No tópico anterior, os alunos tiveram contato com os números negativos. Agora,
explorando os diversos problemas apresentados, oriente seus alunos para que eles
possam realmente construir esse conceito e saber operar com o conjunto dos números
inteiros. Vários são os recursos utilizados neste tópico e, partindo do conhecimento e
das experiências dos alunos sobre os inteiros, explore-os bem para que possam dar
significado ao que aprenderem. Lembre-se de que o trabalho com a reta numérica é um
valioso recurso para a compreensão deste conjunto numérico. Explore-a com o intuito,
também, de que eles compreendam as operações de adição e subtração e os números
simétricos ou opostos.

Situação-Problema 3
Professor, leve para sua sala de aula reportagens em que apareçam números negativos, bem como textos em que apareça a expressão “abaixo de zero”. Promova um
debate com seus alunos sobre o que já sabem sobre números negativos e o que acham
que eles significam e para que servem.

Situação-Problema 4
A.
Localidade

Temperatura

São Joaquim

–4,2°

Urupema

–3,7°

São José dos Ausentes

–3,6°

Major Vieira

–2,9°

Angelina

–0,7°

Florianópolis

+6,6°

B. –4,2º, em São Joaquim (RS).
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C. Incentive os seus alunos a fazerem esta pesquisa ou a darem a sua ideia sobre o
tema. Impressão causada numa formação receptora por um estímulo, e que, por
via aferente, é conduzida ao sistema nervoso central que dá uma ideia da temperatura do ambiente em que nos encontramos.
D. 0 ºC é a temperatura de fusão do gelo ou solidificação da água. Estar abaixo desta
temperatura, que é a referência que utilizamos, significa que teremos temperaturas negativas.
E. Urupema. A diferença entre as temperaturas é de 0,5 ºC. Professor, observe os
registros dos alunos, já que ainda não foram formalizadas as operações com números inteiros.
F. A diferença é de 7,3 ºC. O cálculo desta diferença será feito de forma intuitiva.

Situação-Problema 5
A. A ideia desta questão é que o aluno compreenda em que momento começam a
surgir os números negativos na reta real “r”.
34

5

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

–29

–1

–1

–1

–1

–1

–1

–1

–1

–1

5

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

–4

B. Os números negativos aparecem a partir da sétima subtração, após o aparecimento do zero.
C.
Pode ser sugerido aos alunos que indiquem onde estaria o 34. É importante que se
mantenha a escala.

Situação-Problema 6
A.
a) 10 unidades
b) 10 unidades (está aqui embutida a ideia do 0 – (–10)).
c) 20 unidades (está aqui embutida a ideia do 10 – (–10)).
d) 20 unidades
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e) 20 unidades
f) 40 unidades

B. Complete as seguintes frases:
a) A temperatura em um local era de 22 ºC e aumentou 3 ºC. A temperatura passou
a ser de 25 ºC. Podemos então dizer que +22 +3 = 25.
b) A temperatura em um local era de 27 ºC e diminuiu 4 ºC. A temperatura passou
a ser de 23 ºC. Podemos então dizer que +27 –4 = 23.
c) A temperatura em um local era de 5º C e caiu 8 ºC. A temperatura passou a ser
de –3 ºC. Podemos então dizer que +5 –8 = –3.
d) A temperatura em um local era de –3 ºC e subiu 10 ºC. A temperatura passou a
ser de 7 ºC. Podemos então dizer que –3 +10 = 7.
e) A temperatura em um local era de –4 ºC e caiu 6 ºC. A temperatura passou a ser
de –10 ºC. Podemos então dizer que –4 –6 = –10.
f) O que você percebeu com relação aos cálculos feitos até a letra e?
Pretende-se, com esta atividade, que o estudante compreenda as operações de adição e de subtração com números inteiros.
C. Complete as seguintes frases:
a) A temperatura em um local era de 23 ºC e à noite passou a ser de 9 ºC.
A temperatura caiu 14 ºC. Podemos então dizer que +23 – (+9) = 14.
b) A temperatura em um local era de –3 ºC e à noite passou a ser de –8 ºC.
A temperatura caiu 5 ºC. Podemos então dizer que –3 – (–8) = 5.
c) A temperatura em um local era de 8 ºC e à noite passou a ser de –7 ºC.
A temperatura caiu 15 ºC. Podemos então dizer que +8 – (–7) = 15.
Professor, explore com mais atividades a multiplicação de sinais. É importante frisar que o entendimento desses conceitos não é tão intuitivo, por isso há a necessidade
de ouvir os estudantes e colocá-los sempre em contato com este tipo de operação.
A distância entre dois números pode ser calculada subtraindo-se o maior pelo
menor, assim temos os seguintes cálculos:
30 – 10 = 20
10 – 0 = 10
0 – (–10) = 10
10 – (–10) = 20
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Atividade 3
A.
a) 5

b) 14

c) –14

b) 8 – (–6)

c) –9 – (–23)

B.
a) 0 – (–5)

Atividade 4
A. R$ 980,00
B. D – Débito e C – Crédito.
C. Saldo anterior – O valor que tinha na conta até o dia 01/06.
• CH compensado – cheque compensado.
• EXTRATO – Extrato da conta retirado e cobrado pelo banco.
• Cobrança I.O.F. – Cobrança do imposto sobre operações financeiras.
• CPMF – Contribuição provisória sobre movimentação financeira.
• REC PROVENTOS – Recebimento de proventos.
• SALDO – O valor que possuía na conta na data 10/06.
D. – R$ 272,30 (saldo negativo).
E. Crédito – valor a ser adicionado ao que existe na conta.
Débito – valor a ser descontado do que existe na conta.
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Data

Ag. Origem

Histórico

Documento

10/06

0000

Saldo Anterior

0

548,40 C

11/06

0000

CH COMPENSADO

105.005

185,00 D

11/06

0000

CPMF

0

12/06

0000

CH COMPENSADO

105.006

89,00 D

13/06

0000

CH COMPENSADO

105.007

112,60 D

15/06

0000

CH COMPENSADO

105.008

160,00 D

16/06

0000

CH COMPENSADO

105.009

88,30 D

18/06

0000

CH COMPENSADO

105.010

134,00 D

18/06

0000

EXTRATO

0

20/06

0000

CH COMPENSADO

105.011

77,50 D

21/06

0000

SALDO

0

303,30 D
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1,50 D
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Sua conta ficou negativa a partir do dia 15/06.

Atividade 5
A. –13

C. 12

E. 10

B. –19

D. 2

F. 12

3

Fracionar
para quê?

Objetivo ▸ Trabalhar a compreensão das
representações numéricas “frações”.

Professor, neste tópico começaremos pelo estudo das frações, enfatizando seu conceito, suas formas de representação e seus diferentes significados. A boa compreensão
dessas representações numéricas contribuirá para que os alunos a entendam como
elas são utilizadas em receitas, na imprensa e em outras situações do dia a dia, além de
ajudá-los na compreensão dos decimais e da porcentagem.
Entender a utilização das frações em seus diferentes contextos, suas representações e resolver problemas utilizando este conceito é o que esperamos que o aluno desenvolva ao trabalhar com as diversas situações-problema apresentadas neste tópico.
Para facilitar a compreensão deste conceito como parte, todo e razão, explore-o por
meio de jogos diversos. O próprio aluno pode confeccionar seu material e utilizá-lo em
aula enquanto não conseguir se abstrair.

Situação-Problema 7
A. Sim,
B. Sim, 1 inteiro.

Situação-Problema 8
A. 67,50 g de pão sem casca, 120 mL de leite, 45 g de cebola picada, 15 g de manjericão. Professor, se os seus alunos sentirem dificuldades em resolver esta questão
passe para frente e retorne a ela no final do tópico, após ter feito todas as atividades propostas.
B. Basta multiplicar as quantidades por 12. Assim teremos 810 g de pão sem casca,
1440 mL de leite, 540 g de cebola picada, 180 g de manjericão.
Manual do Educador

89

UNIDADE FORMATIVA III

Situação-Problema 9

A. Medidas de diâmetros de canos de PVC (1/2”, 3/4” etc.)
B. Medidas de vergalhões para construção (5/8”, 3/4” etc.)
C. Notícias em jornais, revistas etc. “Terremoto na China mata quase 1/4 de população
de cidade”

Atividade 6
A. 42
B. 21
C.

D. 14 quadradinhos
E. 14
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Atividade 7

Paulo

Vitor

Marina

Atividade 8
A.

D.
3
10

1
2

B.

E.
2
3

2
1
=
8
4

C.

F.
5
12

1
4

Atividade 9

1
6

1
4

1
8

3
8

3
4
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4

Comparando e
operando com frações

Objetivo ▸ Trabalhar o conceito
de frações equivalentes.

Após uma pequena exploração das frações em situações diversas, trabalharemos
o conceito de frações equivalentes, conceito importantíssimo para a compreensão da
comparação e, consequentemente, da adição e subtração de frações.
Este trabalho inicia-se com o uso de material concreto, que deverá ser construído
pelos alunos com o objetivo de que eles comparem e operem com frações, dando significado aos conceitos envolvidos.

Situação-Problema 10
A. Frações equivalentes
a) 2
b) 4
c) 3, 6, 12
d) 2
e) 3
f) Não.
g)
• A menor fração é 1/3
• A maior fração é 5/6
• 1/3; 1/2; 2/3; 3/4; 5/6
B. Operações com frações
a) Completou o inteiro.
b) Completou o inteiro; completou o inteiro; completou 3 partes em 4 do inteiro;
completou 2 partes em 3 do inteiro.
c) Completou 5 partes em 6 do inteiro; completou 3 partes em 4 do inteiro, completou metade do inteiro.
d)

• 1
• 8/12 = 2/3
• 5/6
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•
•
•
•
•

11/12
1/2
3/6 = 1/2
1/6
Podem-se efetuar operações de adição de subtração de frações igualando
seus denominadores.

Professor, é importante que você sistematize com seus alunos o processo de adição
e subtração de frações com denominadores diferentes, a partir do conceito de frações
equivalentes. É interessante que eles percebam que o denominador pode ser qualquer
um, desde que seja múltiplo dos denominadores envolvidos na operação, não necessariamente o mínimo. Aproveite para apresentar para sua turma os vários significados
para as frações, de maneira lúdica e sempre considerando o que já conhecem sobre o
assunto. Em sua pesquisa de Mestrado em Educação Matemática, Aparecido dos Santos,
considera cinco significados para fração como mostramos a seguir:

• Fração com o significado de número
A ideia envolvida nesse significado é o da notação a/b, expressando um número na
reta numérica, ou ainda sua representação na notação decimal. Exemplo: represente
1/5 na reta numérica.
• Fração com o significado de parte-todo
A ideia presente nesse significado é a partição de um dado objeto em n partes, isto
é, um todo dividido em partes iguais em que cada parte poderá ser representada como
1/n, e que o procedimento da dupla contagem possibilita chegar a uma resposta correta. Exemplo: uma barra de chocolate foi dividida em 4 partes iguais. João comeu 3
dessas partes. Que fração representa o que João comeu?
• Fração com o significado de quociente
Esse significado está presente em situações associadas à ideia de partição.
O quociente representa o tamanho de cada grupo, quando se conhece o número de
grupos a serem formados. Exemplo: duas pizzas foram divididas igualmente para 3
pessoas. Quanto recebeu cada uma?
• Fração com o significado de medida
Está presente nesse significado a ideia de dividirmos uma unidade em partes iguais
(subunidades), e verificarmos quantas dessas partes caberão naquilo que se quer medir. Exemplo: um tambor pode conter 11 litros de leite. Quantas canecas de 2 litros
serão necessárias para encher esse tambor?
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• Fração com o significado de operador multiplicativo
Esse significado está associado ao papel de transformação, isto é, uma ação que se
deve imprimir sobre um número, transformando o seu valor nesse processo. Exemplo:
Pedro tinha uma coleção de 30 soldadinhos de chumbo e deu a seu amigo 2/3 dessa
coleção. Com quantos soldadinhos de chumbo Pedro ficou?

Atividade 10
12.000/60.000 = 12/60 = 1/5

Atividade 11
(Antes de resolver o problema, discuta com seus alunos o que é o 13º salário, quem
tem direito a recebê-lo e qual é a forma de pagamento. Os alunos podem utilizar a calculadora para ajudar na resolução deste problema).
R$ 828,00 + R$ 621,00 = R$ 1.449,00

Atividade 12
11/24 (onze, vinte e quatro avos do dia).

Atividade 13
6/5. 1200 m.

Atividade 14
3/10. 20 hectares.

5

Onde utilizamos
números decimais?

Objetivo ▸ Trabalhar os usos das
operações decimais.

Professor, seus alunos já tiveram a oportunidade de resolver problemas em que
aparecem números com vírgula, principalmente em situações envolvendo dinheiro ou
unidades de medidas. Converse com eles sobre o uso dos números decimais. Neste tópico, espera-se que haja um aprofundamento do estudo desse tipo de número, que os
alunos saibam onde utilizá-lo e como realizar algumas operações com ele.
As operações com os decimais, bem como seu uso, devem ser trabalhados no dia a
dia. Desenvolver este trabalho explorando medidas de comprimento e de tempo, bem
como o sistema monetário é de suma importância para que os alunos deem significado
ao conceito de número decimal e às operações que efetuam.
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Situação-Problema 11
A.
Pacote

À Vista

A Prazo

Diferença

Apartamento Single
(de solteiro)

R$ 1.337,50

R$ 1.470,72

R$ 133,22

Apartamento Duplo

R$ 1.070,65

R$ 1.177,68

R$ 107,03

Apartamento Triplo

R$ 917,10

R$ 1.008,78

R$ 91,68

B. Para pagamento à vista: R$ 153,55. Para pagamento a prazo: R$ 168,90.
C. Para pagamento à vista: R$ 2.141,30. Para pagamento a prazo: R$ 2.355,36.
D. R$ 490,24
E.

F. R$ 2.017,56
G. Apartamento Single: R$ 222,92.
Apartamento Duplo: R$ 178,45.
Apartamento Triplo: R$ 152,85.
Professor, chame a atenção para os arredondamentos necessários para os dois
primeiros valores.
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Situação-Problema 12

QUANTIDADES

FRAÇÃO
DECIMAL

NÚMERO DECIMAL
NÚMERO
UNIDADE

DÉCIMO

CENTÉSIMO

MILÉSIMO

UM INTEIRO

–

1

UM DÉCIMO

1
10

0

1

UM CENTÉSIMO

1
100

0

0

1

UM MILÉSIMO

1
1000

0

0

0

TRÊS DÉCIMOS

3
10

0

3

QUARENTA E DOIS
MILÉSIMOS

42
1000

0

0

4

2

0,042

OITO MILÉSIMOS

8
1000

0

0

0

8

0,008

UM INTEIRO E
TRÊS DÉCIMOS

103
100

1

0

3

DUZENTOS E
TREZE MILÉSIMOS

213
1000

0

2

1

3

0,213

CATORZE
MILÉSIMOS

14
1000

0

0

1

4

0,014

TRINTA E CINCO
CENTÉSIMOS

35
100

0

3

5
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0,1

0,01

1

0,001

0,3

1,03

0,35
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Professor, para o trabalho com frações e números decimais é necessário que se adote uma nova forma de denominar as peças:
Cubão

Placa

Barra

Cubinho

1

1
10

1
100

1
1000

1

0,1

0,01

0,001

Um inteiro

Um décimo

Um centésimo

Um milésimo

A partir destas novas denominações, pode-se proceder às representações e às operações da mesma forma que as utilizadas para os números naturais. É importante salientar
que a unidade poderá ser a placa ou a barra, dependendo da atividade a ser desenvolvida.

Atividade 15
A. A diferença entre as duas marcas é de 0,65 segundo ou 65 centésimos de segundo. Esse valor é menor do que 7 décimos de segundo (0,7s), apesar de muitos
alunos não perceberem essa diferença, pois comparam 7 e 65 e não 70 e 65 como
deveriam. É importante que você, professor, discuta isso com seus alunos.
B. Reduziu em 2 centésimos de segundo, ou em 0,02 segundo.
C. 1 Km possui 1.000 metros ou 10 vezes a pista de 100 metros. Assim ele demoraria, mantendo o mesmo desempenho, 97,2 segundos (10 × 9,72) ou, ainda, 1
minuto e 37,2 segundos. Talvez este seja um bom momento de falar sobre transformação de unidades de medidas de tempo.
D. 12,55 – 9,72 = 2,83 segundos. Professor, peça para seus alunos tentarem fazer
a conta sem calculadora, inicialmente. Peça para fazerem equivalência com dinheiro. Depois, sim, eles utilizarão a calculadora para conferir os cálculos.
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Atividade 16
A. 5
B. Aproximadamente 8,3. (O resultado é uma dízima periódica. Professor, converse
com seus alunos sobre as dízimas periódicas; peça para eles darem outros exemplos de divisões que geram dízimas.)
C. 100
D. Ao efetuarmos uma divisão por um número decimal menor que a unidade, o quociente aumenta em relação ao dividendo.

Atividade 17
O resultado é 0,9999999, quando deveria ser 1. Isto ocorre porque, na verdade,
esta divisão gera um número com infinitas casas decimais que a calculadora arredonda
para o número de dígitos que ela possui; e quando fazemos a multiplicação, estamos
considerando apenas essas casas decimais, deixando de considerar as demais.

Atividade 18
A. 1,2
B. 14,3
C. 34,56
D. 0,12
E. 2,43
F. 3,456
G. Ocorre um simples deslocamento da vírgula para a esquerda. Ao multiplicarmos
por 10 a vírgula se desloca uma casa decimal para esquerda, quando multiplicamos por 100, há o deslocamento de duas casas e por 1000 de três casas.
H. 123
I. 12,34
J. 1267,5
K. 312
L. Ocorre um simples deslocamento da vírgula para a direita. Ao multiplicarmos
por 10 a vírgula se desloca uma casa decimal para direita, quando multiplicamos
por 100 há o deslocamento de duas casas e por 1000 de três casas.
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Atividade 19
Na construção civil, é comum o uso do metro e centímetros. Uma costureira utiliza
o metro e o centímetro. Estes são alguns exemplos, outros poderão ser propostos
pelos alunos.

6

Objetivo ▸ Trabalhar o conceito

O que é proporcional?

de proporcionalidade.

Seus alunos, ao longo das outras unidades ou em suas experiências diárias, já depararam com várias situações em que foi necessário fazer algum tipo de cálculo proporcional. Buscaremos retomar, a partir do conhecimento prévio desses alunos, o conceito
de proporcionalidade, tão importante para a construção do pensamento aritmético.
Nada melhor do que iniciarmos com problemas do cotidiano nos quais nos deparamos
com relações proporcionais entre duas ou mais grandezas.
Professor, a discussão e reflexão de toda a turma, em torno das ideias que aparecem em cada um desses problemas, deverão ser garantidas nas aulas dialogadas e nas
orientações individuais.
Ao final deste tópico, seus alunos deverão entender o conceito de proporcionalidade, perceber que nem todas as relações entre duas grandezas são proporcionais e
diferenciar grandezas direta e inversamente proporcionais.

Situação-Problema 13
A.

Chocolate em pó

Leite
Volume

Copos

30g

200mL

1 copo

90g

600mL

3 copos

150g

1L

5 copos

300g

2.000 mL ou 2 L

1 copo

360g

2.400 mL ou 2,4 L

12 copos

1000g

667 mL (aprox.)

33,5 copos (aprox.)

1,5 kg

10.000 mL ou 10 L

50 copos

225g

1,5L

7,5 copos

3000g ou 3kg

20L

100 copos
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a)		 Aumenta de 30g para 150g, ou seja, a quantidade é multiplicada por 5.
b)		 Diminui de 3.000g para 150g, ou seja, a quantidade é dividida por 20.

B. Professor, é importante que o aumento ou redução estejam vinculados às operações
de multiplicação e divisão, respectivamente. Assim, poderíamos proceder da seguinte forma: 20 mL é uma quantidade 10 vezes menor que 200 mL; logo, a quantidade
de chocolate de 30g também será 10 vezes menor, ou seja, 3g (30g ÷ 10).
C.
Grandeza

Unidade

Peso de chocolate

Grama (g) e quilograma (kg)

Volume de leite

Mililitro (mL), litro (l) e copos

Atividade 20
Massa (kg)

R$

2

0,61

3

1,22

4

2,44

5

3,05

10

6,10

A. Massa e preço.
B. O preço em reais é o valor de 1 kg (R$ 0,61) multiplicado pela massa contida em
cada linha.
C. Não. O valor unitário é o mesmo.
D. Professor, dê um tempo para que os alunos verifiquem se há divergências entre
suas respostas e, caso haja, deixe-os chegar a um consenso.

Atividade 21

100

T (min)

1

2

3

5

6

8

V (Km/h)

60

30

20

12

10

7,5
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A. Não, o tempo será reduzido à metade.
B. Será multiplicada por 3.
C. Deverá dobrar.

Atividade 22
A.
Dias
trabalhados

Valor a receber pelos
dias trabalhados

Horas
extras

Valor a
receber pelas
horas extras

Total a
receber

Luiz

30

R$ 1.200,00

8

R$ 48,00

R$ 1.248,00

Carlos

16

R$ 640,00

18

R$ 108,00

R$ 748,00

Rui

18

R$ 720,00

4

R$ 24,00

R$ 744,00

Maurício

22

R$ 880,00

2

R$ 12,00

R$ 892,00

Trabalhadores

B.
Trabalhador

Horas trabalhadas

Valor recebido

Luiz

8

R$ 1.248,00

Carlos

18

R$ 748,00

Rui

4

R$ 744,00

Maurício

2

R$ 892,00

a)		 Não. Porque ao aumentarmos ou diminuirmos uma das grandezas, a outra não
aumenta ou diminui proporcionalmente. Por exemplo, perceba que quando
a quantidade de horas trabalhadas dobra (de 4 para 8, por exemplo) o valor
recebido não dobra.
b)		 12 dias – R$ 40 × 12 = R$ 480,00; 4 dias – R$ 40 × 4 (R$ 160,00) + R$ 6,00 ×
12 (R$ 72,00) = R$ 232,00. Logo, é mais vantajoso trabalhar 12 dias.

Atividade 23
A. 80.000 telespectadores
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B.
Programas

Pontos do Ibope

Nº de telespectadores da Grande São Paulo

Musical

22

1.760.000

Humorístico

15

1.200.000

Esportivo

27

2.160.000

De auditório

12

960.000

Entrevista

2

160.000

Telejornal

32

2.560.000

Novela

30

2.400.000

Filme

28

2.240.000

C. 1.760.000
D. 30 pontos
E. Sim. Para cada ponto no Ibope há um aumento de 80.000 espectadores.

7

A proporcionalidade
no dia a dia

Objetivo ▸ Aprofundar o conceito de
proporcionalidade.

Neste tópico, seus alunos verão como utilizar a proporcionalidade em situações
práticas, começando a entender os conceitos de escala e de semelhança em problemas
que exploram situações do dia a dia.
Espera-se que seus alunos melhorem e aprofundem o conceito de proporcionalidade e deem significado ao que aprendem ao reconhecerem as situações apropriadas às
suas aplicações e ao resolverem e discutirem em sala de aula os problemas apresentados neste tópico.

Situação-Problema 14
A ponte da China é cerca de 53,7 vezes maior que a ponte mostrada na charge
(36.000 m ÷ 670 m = 53,7 aproximadamente). Logo, o tempo também deveria ser 53,7
vezes maior, ou seja, 20 × 53,7 = 1.074 anos.

Situação-Problema 15
A. No momento em que o tamanho da sombra da vara é igual à sua altura, a sombra
da pirâmide também terá o mesmo comprimento da altura da pirâmide. Isto ocorre
porque o tamanho da sombra é proporcional à altura do objeto, em certa hora do dia.
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B. Professor, seria interessante construir junto com os alunos uma pirâmide como
a mostrada no desenho, para que eles possam manipular e conseguir chegar às
conclusões com maior facilidade. Pode simular, inclusive a experiência de Tales,
utilizando uma lâmpada para criar sombras.

Situação-Problema 16
A. Dois triângulos são ditos semelhantes quando possuem ângulos correspondentes
com mesma medida e os lados correspondentes proporcionais. Professor, deixe que
seus alunos cheguem a essa definição, assim o conceito ficará mais bem incorporado.
B. A quantidade de vezes que a sombra da pirâmide é maior que a sombra do bastão:
308 ÷ 4 = 77. Logo, a altura da pirâmide é 77 vezes maior que a altura do bastão:
2 × 77 = 154 m. Esquematicamente, poderíamos representar da seguinte forma:

Bastão
Pirâmide

×77

Altura

Sombra

2m

4m

154 m

308 m

×77

Outra forma de pensar seria: se a altura do bastão representa metade da medida de
sua sombra, o mesmo ocorrerá com a pirâmide, ou seja, se sua sombra for de 308 m,
sua altura será de 154 m. Esquematicamente:

Sombra

÷2

Altura

Bastão

Pirâmide

4m

308 m

2m

154 m

Bastão

Pirâmide

2m

154 m

x

462 m

÷2

C.

Altura
Sombra

×3

×3

Assim, a sombra do bastão mediria 6m.
Manual do Educador

103

UNIDADE FORMATIVA III

Atividade 24
A árvore mede 16 m.

Atividade 25
O edifício tem 20 m de altura.

Atividade 26
A.
•
•
•
•
•

6 ovos
4,5 colheres de sopa de açúcar
15 g de margarina
300 g de chocolate meio amargo
1,5 lata de creme de leite sem soro

Grandezas:
( x ) Diretamente proporcionais
( ) Inversamente proporcionais
B. 1,875h = 1h 52min 30seg
Grandezas:
( ) Diretamente proporcionais
( x ) Inversamente proporcionais

8

Calculando áreas de
superfícies retangulares

Objetivo ▸ Trabalhar grandezas
relacionadas com retângulos.

Nos dois tópicos anteriores, os problemas relacionavam as grandezas e a proporcionalidade ou não entre elas. Vimos que as grandezas são o que podemos medir. Neste tópico,
você deverá trabalhar com seus alunos duas grandezas relacionadas com retângulos:
áreas de superfícies retangulares e comprimento de seus lados, trabalhando o perímetro.
Os alunos deverão construir um conhecimento de como se medem as grandezas
“comprimento” e “área” e como se realizam esses cálculos – o que é extremamente
importante, não somente para resolver situações do nosso dia a dia e do trabalho, mas
também para aprender como utilizá-las a fim de compreender os cálculos de áreas em
outros tipos de superfície.
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Espera-se que, após os estudos deste tópico, em que deverão ser exploradas várias situações práticas, seus alunos identifiquem e utilizem expressões para calcular área e perímetro de formas retangulares e saibam aplicá-las na resolução de problemas diversos.

Situação-Problema 17
A. 10 peças

D. 75 peças

B. 7,5 peças

E. 35 peças

C. Sim. Deverão ser cortadas 5 peças.

Para saber!
Ao efetuar os cálculos anteriores você pôde calcular a área e o perímetro do
quarto de Felipe, podendo dizer que a área do quarto é de 75 pisos cerâmicos de
40 cm × 40 cm e o perímetro é de 35 peças de 40 cm de comprimento.

Situação-Problema 18
A.

B.

4 × 3 = 12

C.

5 × 4 = 20

6 × 4 = 24

Atividade 27
Perímetro
Cômodo
Quartos
Cozinha/
Estar
Banho

Área

Cálculo

Total

Cálculo

Total

2 × 2,96 + 2 × 2,54

12,0 m

2,96 × 2,54

7,52 m2

2 × (1,28 + 4,78) + 2 × 2,54 17,2 m 0,90 × 1,28 + 2,54 × 4,78 13,29 m2
2 × 1,97 + 2 × 1,50

6,94 m

1,50 × 1,97

2,96 m2
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Atividade 28
A. 2 paredes de 4 m × 3 m → 2 × 4 × 3 = 24 m2
2 paredes de 3,5 m × 3 m → 2 × 3,5 × 3 = 21 m2
Área total de paredes → 45 m2
B. Cada azulejo possui medidas de 0,15 m × 0,15 m → 0,15 × 0,15 = 0,0225 m2
Para calcular a quantidade de azulejos fazemos 45 ÷ 0,0225 = 2.000.
Logo, são necessários 2.000 azulejos.

9

A proporcionalidade
no trabalho

Objetivo ▸ Desenvolver aplicações da

proporcionalidade em diferentes áreas de
conhecimento.

Você, professor, já teve a oportunidade, nos tópicos anteriores, de discutir com seus
alunos casos envolvendo grandezas proporcionais e não proporcionais. Também puderam perceber algumas aplicações da proporcionalidade em situações do dia a dia. Neste tópico, o objetivo é que você avance um pouco mais neste estudo, trabalhando mais
aplicações da proporcionalidade, sendo que algumas situações ligadas ao trabalho, de
forma que seu aluno compreenda as aplicações da proporcionalidade em algumas profissões e as estenda a outras de seu conhecimento.
Obviamente, o diálogo nas aulas e a troca de experiências serão de suma importância para a motivação e interesse do aluno sobre o tema em questão.

Situação-Problema 19
2,5 × 4 = 10 mm = 1 cm

Situação-Problema 20
A. Medida real = 3,5 metros = 350 centímetros
Medida no desenho = 3,5 centímetros
A medida real é maior que a medida no desenho: (350 ÷ 3,5 = 100) 100 vezes
Logo, a escala utilizada é 1:100.
B. Professor, para saber as medidas apagadas é necessário que os alunos utilizem
uma régua e multipliquem as medidas encontradas por 100. Lembre-se que assim as medidas encontradas estarão em centímetros.
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Cômodo

Cálculo

Área

4,20 × 3,50
+ 1,00 × 1,40

16,10

Quarto 1

4,40 × 3,10

13,64

Quarto 2

4,15 × 2,90

12,04

Cozinha

3,00 × 3,50

10,50

Banheiro

1,30 × 3,00

3,90

Sala

Professor, que tal levar para sala de aula folhetos de propaganda de apartamentos
e casas e pedir para que os alunos calculem escalas e outras medidas? Isso é uma boa
atividade prática.

Atividade 29
A. Maquete: miniatura de projeto arquitetônico, cenográfico ou de engenharia (Dicionário Aurélio).
B. Os tamanhos em escala são 25 cm de diâmetro e 35 cm no sentido longitudinal.

Atividade 30
3750 cm = 37,50 m
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Atividade 31
Argamassas são misturas de cimento, areia, água e, em alguns casos, de um
outro material (cal, saibro, barro, caulim etc.). As argamassas, assim como o concreto, são moles nas primeiras horas, e endurecem com o tempo, ganhando elevada resistência e durabilidade.
As argamassas têm várias utilidades:
• assentar tijolos e blocos, azulejos, ladrilhos, cerâmicas e tacos;
• impermeabilizar superfícies;
• regularizar (tapar buracos, eliminar ondulações, nivelar e aprumar) paredes, pisos e tetos;
• dar acabamento às superfícies (lisa, áspera, rugosa etc.).

A. 15 latas de areia
B. 3 latas de cal
C. 12 latas de areia
D. 1 lata de cal e 4,5 latas de areia fina

10

Descobrindo porcentagens

Objetivo ▸ Trabalhar aplicações e

formas de cálculo das porcentagens.

Professor, muitos de seus alunos já calculam porcentagem sem ter a compreensão
exata do conceito. Partindo de seus conhecimentos prévios, explore diversas situações
onde precisarão calcular porcentagem, levando-os a perceber que a porcentagem é
uma notação especial de fração, além de explorar sua escrita decimal, tão útil nos cálculos. Trabalhe a porcentagem em situações-problema diversas, suas aplicações e as
várias formas de calculá-la.

Situação-Problema 21
Professor, provavelmente muitos de seus alunos já possuem uma estratégia própria
para cálculos de porcentagens. Incentive-os a resolver o problema da forma que conhecem e promova um debate para socializar as diversas possibilidades.

A. R$ 36,00
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Situação-Problema 22
Professor, provavelmente muitos de seus alunos já possuem uma estratégia própria
para cálculos de porcentagens. Incentive-os a resolver o problema da forma que conhecem e promova um debate para socializar as diversas possibilidades.

A. R$ 36,00
B. R$ 144,00
100%

R$ 12.000,00

↓ ÷ 100

↓ ÷ 100

1%

R$ 120,00

↓×5

↓×5

5%

R$ 600,00

Carlos recebeu R$ 600,00 de comissão no mês de abril.

Situação-Problema 23
A. R$ 57,60
B. R$ 37,95
C. R$ 36,84

Atividade 32
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Atividade 33
350 m2 × 100 g = 35.000 g = 35 kg de mistura

• Areia – 35 × 75% = 26,35 kg
• Sulfato de amônia – 35 × 10% = 3,5 kg
• Sulfato de ferro – 35 × 15% = 5,25 kg

Atividade 34
Professor, incentive seu aluno a fazer estimativas e cálculos mentais. Verifique
quais métodos são utilizados e promova uma discussão coletiva. Os valores são: 225
são destros, 36 utilizam bicicleta, 108 são meninas e 180 têm mais de um irmão.

Atividade 35
Cinema: 20 alunos
Futebol: 64 alunos
TV: 8 alunos
Leitura: 24 alunos
Música: 16 alunos
Outros: 28 alunos
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Caro(a) Educador(a),
O trabalho como fator educativo, visto como eixo estruturante e articulador do currículo, é um princípio básico no Projovem Urbano. Nesta unidade, a relação “Juventude
e Trabalho” está sendo focalizada de modo especial, em diferentes perspectivas, a partir da lógica e das especificidades de cada área de conhecimento.
No que tange às Ciências da Natureza, mais uma vez, evitamos dar ao texto um
caráter cientificista, com ênfase nos conteúdos curriculares de cada área específica,
sem, no entanto, prescindir desses conhecimentos, indispensáveis à formação crítica
do cidadão.
Optamos por um enfoque mais abrangente, que estará centrado em dois aspectos
principais, de grande relevância na atualidade: a saúde e a qualidade de vida do trabalhador, bem como o acesso aos recursos tecnológicos disponíveis na sociedade, sobretudo no mundo do trabalho. Para tanto, serão discutidos conceitos básicos do campo
da Biologia, Química e Física, que, de forma articulada, possibilitarão ao aluno uma
maior compreensão das questões abordadas.
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1

Saúde no ambiente
de trabalho

Objetivo ▸ Valorizar o cuidado com a

saúde e medidas de proteção e segurança
individuais.

Este tópico busca levar o aluno a valorizar ainda mais o cuidado com a saúde, reconhecendo a importância das medidas de proteção e segurança individual, que garantem maior qualidade de vida ao jovem trabalhador.
O tópico trata das condições que oferecem riscos ao trabalhador. Além disso, aborda problemas que afetam a saúde, ocasionando um elevado índice de afastamentos
nos postos de trabalho.
Você pode discutir com seus alunos a importância das medidas preventivas, como a
boa alimentação e a prática de atividade física regular e sem exageros. Sugerimos que
você promova em sala de aula uma discussão sobre a tendência ao sedentarismo entre
os jovens, na medida em que as produções cinematográficas, os jogos eletrônicos e o
“bate-papo” via Internet vão se tornando cada vez mais acessíveis. Sem falar nos apelos culturais, que incentivam o uso de substâncias prejudiciais à saúde física, mental
e social, prejudicando a formação e o desempenho profissional do jovem trabalhador.
Com isso, os problemas de saúde vão aparecendo cada vez mais cedo, gerando grandes
prejuízos, não só para o jovem e sua família, mas também para o país.

Atividade 1
Com relação à Atividade 1, é possível que muitos jovens desconheçam as lesões
conhecidas como LER e DORT. Nesta atividade, espera-se que o aluno identifique situações em que ele poderá estar sujeito a essas lesões, em decorrência da má postura
durante a atividade profissional, como por exemplo: vendedor ambulante, engraxate,
manicure, cabeleireiro, artesão, faxineiro, ladrilheiro, mecânico etc.

2

Riscos ambientais: prevenir
é melhor que remediar

Objetivo ▸ Abordar os riscos ambientais
em situações diversas com vistas à
prevenção.

Neste tópico, focalizamos a questão dos riscos ambientais, que vem ganhando destaque nas empresas, na medida em que se intensificam as estratégias que asseguram
mais segurança no trabalho.
Entende-se por riscos ambientais as condições existentes no ambiente, capazes de
causar danos à saúde do trabalhador. Esses riscos podem ser:
• físicos (ruídos, vibrações, temperaturas, pressões, radiações, choques, quedas,
umidade etc.);
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• químicos (névoas, neblinas, poeiras, fumaças, gases, vapores etc.);
• biológicos (bactérias, fungos, vírus etc.).
No texto, foram destacados apenas alguns desses riscos, com ênfase nas medidas
de prevenção no ambiente de trabalho.

Atividade 2
A Atividade 2 pede ao aluno que indique os equipamentos de proteção individual
(EPI’s) mais adequados ao trabalho na construção civil.
A relação abaixo mostra, para as funções que os empregados executam na obra, os
EPIs indicados:

• administração em geral - calçado de segurança;
• almoxarife - luva de raspa;
• armador - óculos de segurança contra impacto, avental de raspa, mangote de
raspa, luva de raspa, calçado de segurança;
• azulejista - óculos de segurança contra impacto, luva de PVC ou látex;
• carpinteiro - óculos de segurança contra impacto, protetor facial, avental de raspa, luva de raspa, calçado de segurança;
• carpinteiro (serra) - máscara descartável, protetor facial, avental de raspa, calçado de segurança;
• eletricista - óculos de segurança contra impacto, luva de borracha para eletricista, calçado de segurança, cinturão de segurança para eletricista;
• encanador - óculos de segurança contra impacto, luva de PVC ou látex, calçado
de segurança;
• equipe de concretagem - luva de raspa, calçado de segurança;
• equipe de montagem (grua torre, guincho, montagens) - óculos de segurança ampla visão, máscara semifacial, protetor facial, avental de PVC, luva de PVC ou
látex, calçado de segurança;
• operador de betoneira - óculos de segurança - ampla visão, máscara semifacial,
protetor facial, avental de PVC, luva de PVC ou látex, calçado de segurança;
• operador de compactador - luva de raspa, calçado de segurança;
• operador de empilhadeira - calçado de segurança, colete refletivo;
• operador de guincho - luva de raspa, calçado de segurança;
• operador de máquinas móveis e equipamentos - luva de raspa, calçado de segurança;
• operador de martelete - óculos de segurança contra impacto, máscara semifacial, máscara descartável, avental de raspa, luva de raspa, calçado de segurança;
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• operador de policorte - máscara semifacial, protetor facial, avental de raspa,
luva de raspa, calçado de segurança;
• pastilheiro - óculos de segurança - ampla visão, luva de PVC ou látex, calçado
de segurança;
• pedreiro - óculos de segurança contra impacto, luva de raspa, luva de PVC ou
látex, botas impermeáveis, calçado de segurança;
• pintor - óculos de segurança - ampla visão, máscara semifacial, máscara descartável, avental de PVC, luva de PVC ou látex, calçado de segurança;
• poceiro - óculos de segurança - ampla visão, luva de raspa, luva de PVC ou látex,
botas impermeáveis, calçado de segurança;
• servente em geral - calçado de segurança (deve sempre utilizar os equipamentos correspondentes aos da sua equipe de trabalho);
• soldador - óculos para serviços de soldagem, máscara para soldador, escudo
para soldador, máscara semifacial, protetor facial, avental de raspa, mangote de
raspa, luva de raspa, perneira de raspa, calçado de segurança;
• vigia - colete refletivo.
Observações:
i.		 o capacete é obrigatório para todas as funções;
ii.	a máscara panorâmica deve ser utilizada pelos trabalhadores cuja função apresentar necessidade de proteção facial e respiratória, em atividades especiais;
iii. o protetor auricular é obrigatório a qualquer função quando exposta a níveis de
ruído acima dos limites de tolerância da NR 15;
iv. a capa impermeável deve ser utilizada pelos trabalhadores cuja função requeira
exposição a garoas e chuvas;
v. 	o cinturão de segurança tipo paraquedista deve ser utilizado pelos trabalhadores cuja função obrigue a trabalhos acima de 2 m de altura;
vi. 	o cinto de segurança limitador de espaço deve ser utilizado pelos trabalhadores
cuja função exigir trabalho em beiradas de lajes, valas etc.
SAMPAIO, José Carlos de Arruda. PCMat- Programa de Condições e Meio Ambiente.
São Paulo: Pini, 1999.
Ao mencionar os riscos biológicos, o texto destaca os profissionais mais expostos a
este tipo de risco, como os que atuam na área de saúde e os trabalhadores do setor de
higiene e limpeza, dentre outros.
É preciso ressaltar que essas doenças só podem ser consideradas doenças profissionais, se o trabalhador estiver exposto a estes microrganismos em seu ambiente de trabalho. Portanto, são necessárias medidas preventivas para que as condições de higiene
e segurança nos diversos setores de trabalho sejam adequadas.
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Atividade 3
A Atividade 3 trata do trabalho doméstico, em que também há riscos a serem evitados, especialmente no cuidado de crianças.
Dentre os cuidados que devem ser tomados, destacam-se: evitar que a criança suba
em lugares altos para evitar quedas, manter inacessíveis objetos cortantes, bem como
as tomadas e objetos que possam causar asfixia, como sacos plásticos e brinquedos
com peças pequenas, guardar remédios, produtos de limpeza, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças. Jamais permitir que crianças se aproximem do fogão para
evitar queimaduras.

Atividade 4
A Atividade 4 requer uma resposta pessoal, que deve tomar por base as leituras
anteriores e as vivências pessoais dos alunos. A questão trata de um assunto delicado: o trabalho degradante, a que se submetem muitos trabalhadores, que, por falta de
opções para garantir a sobrevivência, acabam desempenhando atividades perigosas e
insalubres. Em casos extremos, há até mesmo os que são submetidos ao trabalho escravo, que vem sendo intensamente combatido em nosso país.
Embora existam normas e legislações que assegurem os direitos trabalhistas e que
poderiam servir de referência para a definição do conceito de trabalho degradante,
nem sempre há consenso. Um exemplo disso é o caso da prostituição. Há quem repudie toda e qualquer forma de exploração sexual. Ao mesmo tempo, há quem defenda a
regulamentação da profissão, de modo a garantir condições de saúde e segurança aos
profissionais do sexo. E o que dizer dos “profissionais” a serviço do narcotráfico, dos
jogos ilegais e de outras práticas, que movimentam um mercado paralelo, em permanente conflito com a lei?
Havendo possibilidade, é recomendável que os jovens sejam levados a pensar e a se
posicionar a respeito dessa temática.

3

Qualidade de vida do
trabalhador: buscando
o equilíbrio

Objetivo ▸ Sensibilizar quanto à

importância de escolhas que garantam
mais saúde e bem-estar aos indivíduos.

Este tópico faz referência ao papel social do conhecimento científico em geral, e da
Biologia, em particular. Partindo do pressuposto de que a informação é um dos fatores
mais importantes para o bom desempenho profissional do trabalhador e a manutenção
de sua qualidade de vida, o texto procura sensibilizar os alunos quanto à importância
da adoção de escolhas conscientes e atitudes equilibradas, que garantam mais saúde e
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bem-estar para o indivíduo, sua família e para a comunidade em que vive. Para tanto,
são apresentados dados sobre o consumo de álcool e drogas no Brasil e seu impacto
negativo sobre o desempenho profissional e a economia do país. Sem dúvida, este é
um tópico que não pode prescindir de um debate, com ampla participação dos alunos,
podendo até mesmo motivar a realização de projetos de ação comunitária.

Atividade 5
Na Atividade 5 o aluno deverá rever as principais ideias do tópico, identificando as
afirmativas falsas e corrigindo-as, com base nas informações do texto.
A sequência correta é: F – F – V – F – V – F – F.

4

Objetivo ▸ Trabalhar o uso e as

O metal e a pedra

propriedades dos materiais.

Professor, com este tópico desejamos que o aluno compreenda que o homem utiliza materiais de acordo com suas propriedades e particularmente estude as propriedades dos metais. Esperamos ainda que saiba diferenciar substâncias simples de
substâncias compostas.
A primeira parte do tópico explora a relação entre propriedades e uso dos materiais. A tabela introduzida com várias propriedades dos metais pode ser explorada com
vários exemplos, como relacionar o tipo de metal utilizado para fazer panelas, a questão da dureza, do brilho etc. A título de aprofundar um exemplo para que o aluno compreenda a relação propriedade X uso, escolhemos o exemplo do fio de cobre.

Atividade 6
Na Atividade 6, um grupo de estudantes deveria analisar as propriedades dos materiais disponíveis em seu laboratório e escolher o mais apropriado para produzir fios
para serem utilizados em circuitos elétricos. Para tal decisão, utilizou a tabela sobre
condutibilidade elétrica abaixo:

Condutibilidade elétrica relativa
METAIS

C

Ferro

14

Alumínio

60

Zinco

27

Níquel

20

C = Condutibilidade elétrica relativa à prata, para a qual se fixou valor 100.
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Dentre os materiais citados anteriormente, o mais adequado
é o alumínio, pois, tem maior condutibilidade elétrica relativa,
ou seja, oferece menor resistência à passagem da corrente elétrica entre os metais aí relacionados.

É importante destacar que os valores da condutibilidade elétrica são relativos ao da
prata que seria 100, ou seja, o maior de todos.
Em seguida, optamos por dar elementos para que o aluno diferencie substância
simples de substância composta, ao mesmo tempo em que vai sendo introduzida a
noção de que os metais no estado metálico são substâncias simples e que, na natureza,
encontramos a maioria dos metais sob a forma de substâncias compostas.
A diferença entre elemento químico (substância simples) e composto (substância
composta) é uma faceta importante a ser discutida para que depois o aluno possa compreender transformações químicas e nomenclatura.
Tendo em vista que, muitas vezes, os alunos confundem o cobre como elemento
químico com o cobre nas substâncias compostas, faz-se necessário enfatizar que é preciso compreender que o átomo de cobre é um tipo de átomo que pode ser combinado
com outros, formando diferentes compostos ou substâncias compostas que apresentam diferentes propriedades. O professor pode completar esta ideia perguntando:
De onde vem o oxigênio que o peixe respira? Deve destacar que é o oxigênio da
substância simples oxigênio, cuja fórmula é O2 e não o da substância composta água,
cuja fórmula é H2O, embora o elemento químico oxigênio seja o mesmo tipo de átomo
presente nas duas referidas substâncias.

Atividade 7
Veja a seguir a resposta da Atividade 7.

A. V O ouro metálico, encontrado em jazidas, é uma substância simples, pois é uma
partícula que contém apenas o elemento ouro.
B. V O sulfato ferroso, componente de medicamento para a anemia, é uma substância
composta porque tem mais que dois elementos químicos.
C. F O sulfato de cobre, um sal utilizado para combater algas em piscinas, é uma
substância simples porque tem os elementos químicos: cobre, enxofre e oxigênio.
D. V O gás cloro é uma substância simples porque é constituída por 2 átomos de
cloro.
120

Projovem Urbano

CiênCias da natureza

Atividade 8
Em seguida, optamos por introduzir a notação científica para as substâncias simples e compostas, e a aprendizagem correspondente foi verificada na Atividade 8.
Classifique as substâncias em simples e compostas
Fe S: substância composta
Ca Cl2: substância composta
Cl2: substância simples
Au: substância simples

5

Das pedras ao metal:
a metalurgia

Objetivo ▸ Apresentar as

transformações que acontecem no
processo metalúrgico.

Professor, tendo em vista que estamos desenvolvendo o tema Juventude e Trabalho, optamos por organizar um tópico por meio do qual poderemos tratar de trabalhos
realizados pelo homem com diferentes finalidades e em diferentes épocas, ao mesmo
tempo em que podemos ensinar tópicos importantes das Ciências da Natureza, particularmente da Química.
Neste tópico esperamos que o aluno compreenda as transformações que ocorrem
no processo metalúrgico.
Para reforçar e relembrar o tópico anterior, iniciamos por uma unidade relembrando que, na natureza, o metal, na maioria das vezes, está sob a forma de
substância composta.

Atividade 9
A. F O alumínio está no seu estado metálico no minério de bauxita Al(OH)3.
B. V A prata, no seu estado metálico, é simbolizada como Ago.
C. V O ouro dos tolos de fórmula FeS2 é uma substância composta.
D. F No minério de chumbo, de fórmula PbS, o chumbo está no estado reduzido.
Relembrando as primeiras operações metalúrgicas, escolhemos a extração do cobre
na natureza para retomarmos as evidências de transformações químicas. Escolhemos
o cobre, devido à sua importância na história do homem e também porque sua extração da natureza ocorre por meio de transformações mais simples que a de outros metais como o ferro e o alumínio, entre outros. Esta opção não impede que os processos
de extração de outros metais também sejam abordados.
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Atividade 10
Na Atividade 10, o aluno deve usar seus conhecimentos sobre transformações para
resolver a situação seguinte:
Malaquitas → Cobre + gases
Fogo
Ponto inicial: as pedras de malaquita de cor verde.
Ponto final: cobre metálico (sólido, vermelho-brilhante) e gases.

A. Ocorreu uma transformação?
Sim.

B. De que tipo?
Transformação química.

C. Quais as evidências?
Há alteração na cor, há a liberação de gases.
Tendo tempo disponível, é interessante que o professor compare os processos mais
antigos com os mais atuais.

Prospecção mineral
A prospecção mineral consta do processo de seleção de áreas para
pesquisa mineral, seguida de análise de custo, quantificação da necessidade de pessoal, equipamentos. Após a caracterização do depósito
mineral pesquisado, no tocante a forma, reserva, teor, mineralogia,
profundidade e aspectos estruturais, faz-se uma investigação sobre
o abastecimento de água, sobre problemas de energia, transporte,
rejeitos etc.

Mineração
O ciclo de extração compreende os seguintes processos: perfuração, detonação, carregamento, transporte.
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Beneficiamento e concentração:
O processo é constituído por britagens, para reduzir o minério de cobre a grãos de 2 a 3 cm. Moinhos de bola para ser reduzido a pó. Flotação para separar a parte que contém sulfeto de
cobre. O pó de minério contém uma mistura de minerais.

Metalurgia
1ª fase

cobre no minério → cobre como substâncias
simples

2ª fase

energia térmica → refino eletrolítico

Atividade 11
Represente a redução do ferro completando a equação química com o número de
elétrons:
Fe+3 + 3e– →
Feo
hematita
ferro metálico

6

Elementos químicos e as
particulas subatômicas

Objetivo ▸ Discutir o modelo subatômico
– elementos químicos e partículas.

Neste tópico, o fundamental é discutirmos o mundo subatômico. Escolhemos o modelo mais simples, porém, se for possível, é importante dar uma visão histórica da
evolução da teoria atômica.
É importante que o aluno compreenda que o modelo é uma construção do homem
e que é provisório.

Atividade 12
A. V O potássio, que tem 19 prótons, 19 nêutrons e 19 elétrons, é eletricamente neutro.
B. F Os elétrons de um átomo estão no núcleo juntamente com os nêutrons.
C. F O núcleo tem carga elétrica neutra, uma vez que tem prótons e nêutrons.
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D. V O alumínio, em solução aquosa, tem 13 prótons, 10 elétrons e 13 nêutrons, portanto tem carga positiva.

Atividade 13
Considere os átomos abaixo para responder:
Zinco: tem 30 prótons, 30 elétrons, 35 nêutrons
Enxofre: tem 16 prótons, 16 elétrons, 16 nêutrons

A. Qual o número atômico do zinco? 30
B. Qual o número atômico do enxofre? 16

Atividade 14
Tendo em vista os conhecimentos que adquiriu estudando este tópico, preencha a
tabela abaixo, sabendo-se que os átomos são neutros:

Prótons

Nêutrons

Elétrons

Número
atômico

Número
de massa

Ca

20

20

20

20

40

Pb

82

125

82

82

207

Fe

26

30

26

26

56

7

A corrosão:
oxidação de metais

Objetivo ▸ Trabalhar a transformação
química da oxidação dos metais.

Com este tópico, esperamos que você compreenda a transformação química da oxidação dos metais – a chamada corrosão. É importante destacarmos que a corrosão é
uma transformação química que ocorre no sentido inverso à redução.

Atividade 15
Pegue uma palhinha de aço e a umedeça. Anote em seu caderno qual a cor, a textura. No dia seguinte, observe a palhinha de aço e anote a cor, a textura.
Reúna com seus colegas e tente explicar. Houve uma transformação química? Lembre-se de que, em tópicos anteriores, já estudamos as transformações.
A palhinha de aço é de cor cinza escuro, brilhante. Após umedecer ficará amarronzada, quebradiça e perderá o brilho. A mudança de cor e alteração no aspecto geral
indicará que houve uma transformação química.
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Atividade 16
Você sabia que a luz do flash de uma máquina fotográfica antiga era proveniente
de uma reação de oxidação do metal denominado magnésio? Sendo uma reação com
oxigênio, e rápida, é chamada combustão, como você já estudou em tópicos anteriores.
Esta reação produz uma luz branca intensa. Podemos assim representar a transformação química ocorrida:
2Mg

+

O2		

→

2MgO		

+

magnésio

gás oxigênio

óxido de magnésio

prateado

gás incolor

pó branco

luz

A. Os reagentes são: magnésio e gás oxigênio
B. Os produtos são: óxido de magnésio
C. Indique as substâncias simples e as compostas: as substâncias simples são magnésio e gás oxigênio. A composta é o óxido de magnésio.
D. O metal magnésio sofreu uma oxidação ou uma redução? O metal sofreu oxidação porque perdeu elétrons, pois o magnésio no composto óxido de magnésio
está na forma iônica Mg+2.

Atividade 17
Pegue 2 pires, 2 pregos, 1 palhinha de aço, sabão, suco de limão.
Procedimento:
1) Identifique cada pires indicando: 1- água e sabão; 2- suco de limão.
2) Limpe os pregos com palhinha de aço e coloque um em cada pires.
3) No primeiro adicione água e sabão até cobrir o prego.
4) No segundo adicione suco de limão até cobrir o prego
5) Observe depois de 15min., depois de 1 dia, depois de 2 dias. Anote o resultado.
A, B e C
O prego que foi mergulhado em solução de sabão estará menos enferrujado que do
pires em que foi adicionado suco de limão. Portanto usaria sabão para proteger o prego. O ferro sofre corrosão mais facilmente no meio ácido (com limão). O sabão (meio
básico) dificulta a corrosão.
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8

Energia e trabalho:
tempos modernos

Objetivo ▸ Discutir os conceitos –
energia, força e trabalho.

Este tópico propõe a discussão de conceitos fundamentais em Ciências da Natureza:
energia, força e trabalho. É importante contextualizar estes conceitos resgatando o
conhecimento que os alunos têm acerca deles e ao mesmo tempo relacionando-os
ao desenvolvimento do conhecimento científico, da tecnologia e às consequências
para o ambiente. É interessante estabelecer a visão de uma ciência como construção
humana, que continuamente cresce e pode se modificar e, portanto, é inacabada e
não é imutável.
Neste tópico, a energia e sua conservação são os elementos centrais, permitindo
que o professor enriqueça o conteúdo proposto com outras situações não contempladas pelo texto.
Aproveite as discussões e controvérsias que as discussões das atividades possibilitam para estabelecer uma reflexão com seus alunos sobre os conceitos que com
certeza eles já possuem (acerca da energia, força e trabalho) propiciando o desenvolvimento desses conceitos, de modo que se aproximem cada vez mais daqueles
estabelecidos em Ciências.
É importante tratar com muito cuidado as unidades de medida, uma vez que elas
são parcela do vocabulário do trabalhador de muitas áreas profissionais.

Atividade 18
A. Faça uma lista dos meios que podemos usar para nos transportar de um lugar
para outro.
Esta atividade busca resgatar a vivência do cotidiano e o conhecimento dos alunos em relação a fontes de energia e, ao mesmo tempo, desenvolver habilidade de
classificação, que é fundamental para o ensino de Ciências. Assim, fazer um rol pode
ajudar – numa síntese em que os meios são agrupados usando como critério a fonte
de energia.
Dentre as muitas respostas apresentadas podem estar: carros, ônibus, caminhões,
aviões, navios, canoas, botes, barcos, bicicleta, motocicleta, nossas pernas, patins, skate, asa delta, planador, carroça, cavalo, charrete...
Professor, podem existir muitas respostas a serem apresentadas; assim, é conveniente listar os meios de transporte num rol coletivo para visualizar todos os meios.
Seria interessante provocar respostas que apresentem os meios que não forem citados,
uma vez que nossas pernas e patins não são considerados, em geral.
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B. Feita a lista, identifique as fontes de energia que eles usam, podendo surgir algumas confusões com o equipamento que transforma a energia. Assim, carros,
ônibus, caminhões, aviões, navios, canoas, botes, barcos, motocicletas têm suas
fontes nos combustíveis: gasolina, álcool, diesel. Já a bicicleta, nossas pernas, patins, skate, carroça, cavalo, charrete têm sua fonte nos alimentos. Equipamentos
como asa-delta e planador podem causar dificuldades, uma vez que a fonte não é
tão clara: por utilizarem a energia de deslocamento das massas de ar, poderia ser
considerado o vento...

Atividade 19
O quadro apresenta alguns equipamentos que usamos cotidianamente. Complete
os espaços relacionando-os à transformação de energia ocorrida.

Energia inicial

Equipamentos

Energia final
a ser usada

Energia química

Moto

Mecânica ou cinética

Energia elétrica
ou eletricidade

Ferro de passar

Energia térmica
ou calor

Energia química

Patins

Mecânica ou cinética

Atividade 20
Observe as figuras abaixo e desenhe as prováveis trajetórias para o contêiner, o
barco à vela e a bola chutada pelo jogador.
Legenda:
trajetória		
força peso		
força aplicada

A. paraquedista

B. bola
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A trajetória poderá ser retilínea se a força for aplicada no centro da bola, mas pode
ser curva se aplicada em outros pontos.

C. contêiner

Atividade 21
Faça um esquema mostrando as possíveis transformações de energia que ocorrem
num automóvel e num liquidificador. Se necessário converse com alguém que trabalhe
em uma oficina de conserto de carros e de eletrodomésticos.
O carro tem como fontes de energia a bateria e o combustível. A parte elétrica do carro
é acionada por intermédio da bateria que transforma a energia química em energia elétrica. Os faróis usam essa energia para gerar luz, que é energia eletromagnética na forma
radiante. A buzina e os alto-falantes geram energia “sonora”, que é uma forma específica
de energia cinética do ar: ondas sonoras. A partida do carro consome grande quantidade de
energia elétrica que é convertida em energia cinética no chamado motor de arranque.
Quando o carro está em movimento, a energia química do combustível é transformada em energia térmica e parte dessa energia se converte em energia cinética. Parte
dessa energia cinética é usada para recarregar a bateria utilizando-se um elemento
chamado dínamo ou alternador, que transforma energia cinética em energia elétrica.
O liquidificador usa como fonte a energia elétrica que, em grande parte, é utilizada para
mover um eixo cujo movimento é transmitido ao rotor transformando-se assim em energia
cinética. Outra parte é transformada em energia térmica, o movimento do rotor movimenta
as pás (facas) que trituram os alimentos: assim, parte dessa energia é transmitida às pás
como energia cinética, parte em energia “sonora”, que é uma forma específica de energia
cinética do ar: ondas sonoras e ainda, parte, em energia térmica que aquece.

9

O uso da tecnologia e as
transformações de matéria,
energia e da vida: um admirável
mundo novo?

Objetivo ▸ Destacar o uso e os

dispositivos mais comuns do mundo do
trabalho (ferramentas e máquinas).

Neste tópico as máquinas simples são o foco principal. Assim, procuramos relacionar os
conceitos de Ciências que envolvem as máquinas: alavancas, plano inclinado, roda e eixo.
Procuramos destacar especialmente as ferramentas e dispositivos mais comuns do mundo
do trabalho que correspondem a estas máquinas e alguns dos usos que são dados a elas.
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É importante destacar para seus alunos que o trabalho realizado em uma determinada atividade se mantém o mesmo com o uso de máquinas simples e que a força é que
se modifica facilitando a realização do trabalho.
Com certeza, alguns dispositivos comuns na sua região não estão contemplados
nos texto, tais como: roda d’água, agrupamento de roldanas (moitão ou cardenal), sarilho de poço ou cisterna, entre outros. Assim, você pode enriquecer o texto apresentado trazendo para sua aula estes dispositivos que não estão presentes no texto. Outra
forma de enriquecer este conteúdo é realizar algumas atividades de demonstração e
construção de modelos de alavancas e roldanas usando sucata.
São importantes algumas das razões numéricas, cálculos e, especialmente, o estabelecimento de vantagem mecânica.

Atividade 22
A. Pensando nas atividades que são realizadas na sua região, consideradas como
trabalho, complete o quadro abaixo, de acordo com os critérios:

Atividades que
não existem mais

Amolador de facas, alfaiate, carregador de
água, acendedor de lampiões para iluminação
pública, charreteiro para aluguel, motorneiro
(condutor de bonde), bucheiro (vendedor
ambulante de miúdos de vaca), datilógrafo,
foguista de máquina a vapor, guia turístico.

Atividades novas
(últimos 10 anos)

Digitador, técnico em montagem de
computadores, DJ, remarcador e repositor de
mercados, chapeiro de lanchonete.

Atividades antigas que exigem novos
conhecimentos ou ferramentas

Pedreiro, pintor, auxiliar de escritório,
vendedor, técnico em eletrônica, técnico
em radialismo, eletricista, eletrotécnico,
assentador de azulejos, mecânico de
automóveis, motorista, médico, enfermeiro,
costureira, faxineira, encarregado de limpeza,
cozinheiro, torneiro-mecânico.

Atividades antigas que utilizam os
Varredor, garçom, sapateiro.
mesmos conhecimentos e ferramentas

B. A seguir, faça uma reflexão sobre uma dessas atividades, descrevendo as
mudanças em relação aos conhecimentos, equipamentos, ferramentas e procedimentos envolvidos.
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Estas são respostas bastante diversas, uma vez que em cada região do país podem
existir algumas das indicadas como exemplo. Assim, as respostas aqui apresentadas
têm como objetivo orientar a correção, uma vez que você, professor, que conhece sua
região, poderá fazer as adaptações necessárias.

“Assentar azulejos”
“Vamos começar com um caso. Por volta dos anos cinquenta e sessenta do século
passado, a gente podia ver, em construções, grandes tambores cheios de azulejos
mergulhados em água. Hoje, os tais tambores desapareceram dos canteiros de obras.
Que aconteceu? Por causa da massa utilizada (um composto de areia, cal e cimento), azulejos secos não se fixavam. Era preciso que as peças de azulejo estivessem
suficientemente úmidas para ficarem bem
fixadas. Os velhos pedreiros dominavam,
no caso, uma arte delicada para garantir que os azulejos não caíssem da parede
assim que assentados. Outra curiosidade:
para obter frações adequadas de azulejos,
os pedreiros utilizavam régua, lápis grosso
(‘lápis de marceneiro’) e vídia (um instrumento de corte com um pequeno diamante industrial na ponta). Os cortes de azulejo, segundo depoimento de um profissional
daqueles tempos, eram muito difíceis. Tudo
isso é coisa do passado. Hoje os azulejos
saem diretamente da caixa para as paredes, sem qualquer necessidade de dormirem em tambores com água, uma vez que a
massa industrialmente preparada solucionou o problema de fixação que dava tanta
dor de cabeça para os pedreiros; e o corte
desses materiais de construção é operado
com facilidade por meio de uma máquina
muito eficiente.
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No caso narrado no parágrafo anterior,
fica evidente que o trabalho de assentar
azulejos tornou-se bastante mais simples,
graças à introdução de um novo material
(uma massa especialmente fabricada para
o trabalho em tela) e pelo uso de uma máquina que dispensou o uso de habilidades
manuais para operar régua, lápis e vídia no
corte de azulejos. Massa especial e máquina
de cortar azulejos são tecnologias que facilitaram o trabalho, além de torná-lo mais
eficiente. Mas não é só isso. É fácil perceber que, no caso, o trabalho perdeu conteúdo. E perda de conteúdo significa menos
necessidade de aprendizagem (hoje é possível formar um assentador de azulejos em
muito menos tempo que na época da massa produzida artesanalmente com cimento, areia e cal). Há ainda uma mudança que
precisa ser considerada: as embalagens de
massas industrialmente produzidas podem vir acompanhadas por instruções escritas de ‘como utilizar’. Tal circunstância
exige dos pedreiros uma nova habilidade,
a de ler e interpretar textos. Mas, no balanço final, o trabalho ficou mais simples e
menos especializado.
Vale aqui a introdução de dois conceitos muito comuns na sociologia do
trabalho por volta de 1970: ‘trabalho vivo’
e ‘trabalho morto’. O primeiro conceito,
trabalho vivo, dizia respeito a modos de fazer que dependem integralmente do saber
dos trabalhadores. O segundo, trabalho
morto, referia-se a máquinas, materiais e
→
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→
sistemas que substituem o saber dos trabalhadores. No exemplo examinado, lidar
com a massa de cal, cimento e areia era
trabalho vivo; a massa industrial (um material que exige pouca ou nenhuma perícia do pedreiro) é trabalho morto (o velho saber foi substituído por uma solução
cujo domínio é exclusivo das empresas
que possuem propriedade industrial do
novo material).
Nesta altura, cabe uma sugestão: procurem encontrar no mundo do trabalho
um ou mais exemplos de situações que sofreram mudanças significativas nos últimos cinquenta anos. Identifiquem em cada
uma das técnicas que os trabalhadores deviam dominar para poderem exercer seus
ofícios. Identifiquem os novos meios de fazer o que ontem era trabalho vivo. Pensem
um pouco no conhecimento que se perdeu.
Avaliem se os novos meios de fazer exigem
alguma competência que pode ou deve ser
desenvolvida nas escolas. Um bom meio
de fazer isso é o de examinar áreas de trabalho predominantes na região (calçados
em Franca, tecidos em Americana, olarias
em Porto Ferreira, agroindústria em diversas partes do Estado de São Paulo etc.) ou
de profissões exercidas por algum membro
mais velho da família.
Voltemos ao caso dos azulejos. O velho profissional consultado sobre as
mudanças acontecidas informou que ‘an-

tigamente era muito difícil cortar azulejos’. A técnica utilizada dependia de habilidades manuais, de força e de precisão.
Perdiam-se muitas peças. O trabalho chegava a ser penoso. O corte com máquina é
bastante simples. Não requer força. A precisão é garantida pelo esquadro de metal
que fixa cada peça na bancada antes do
corte. A perda de material é mínima. Tudo
isso mostra que técnica e ciência aplicadas
ao trabalho criam mudanças significativas
para os trabalhadores, umas boas outras
más. Esse é um balanço que devemos fazer para não vermos a mudança apenas
sob um único prisma.
Mudanças e simplificações nos modos
de produzir, embora possam empobrecer o conteúdo do trabalho, podem tornar
a vida mais agradável e menos penosa.
Como observa Postman (1992) tecnologia
traz impactos negativos, mas traz também
novidades positivas. É preciso fazer um balanço crítico de tal movimento. No caso do
trabalho, é bom que os jovens façam tal
balanço, examinando rumos que a atividade produtiva vem tomando em nosso tempo.”
Como a escolha será aleatória, fica como
sugestão parte do texto de: BARATO, Jarbas Novelino. Trabalho e educação no ensino
médio. São Paulo: SEE/Fundação Vanzolini,
2004, para subsidiar o professor na discussão desta produção.

Atividade 23
Um motor pesa 2.000N e precisa ser erguido a uma altura de 1 m. Se eu utilizar
uma alavanca que me permite movimento de até 4 m de altura, qual a força que deverá
ser feita para elevar o motor?
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T=2.000Nx1m= 2.000 J T=Fx4m 2.000 J=Fx4m F=2.000J/4m F=500N

Atividade 24
Agora que aprendemos mais sobre ferramentas, pegue algumas, tais como um martelo, uma tesoura, uma torneira e outros, tente calcular a vantagem mecânica e faça
um cartaz com uma tabela comparativa entre elas.
Esta é uma atividade que deverá ser orientada. Para realizá-la, será necessário uma
régua ou fita métrica para medir as ferramentas. A sugestão é dividir a classe em grupos
e dar a cada um 3 ferramentas para que calculem a vantagem mecânica e construam um
cartaz coletivo que deverá ser exposto para outras turmas. Seria interessante solicitar
que trouxessem equipamentos que usam. O professor deverá ajudar a identificar a
região de aplicação da força de potência e resistência, bem como a articulação para
iniciar a atividade. Nas rodas e eixos, é importante chamar atenção para a medida de
diâmetros, uma definição geométrica.

10

Os processos produtivos e a
energia: sabendo usar... não
vai faltar?

Objetivo ▸ Discutir os concietos de

potência, transformação de energia e de
intervenção no meio ambiente.

Neste tópico são apresentados os conceitos de potência, de transformação de energia e de intervenções no meio ambiente.
Ao tratar da potência, o texto do aluno apresenta como unidade apenas o Watt;
entretanto, é importante apresentar outras unidades de medida de potência como o
HP (horse-power) e o CV (cavalo vapor) especialmente ao tratar de máquinas de transporte, pois são mais utilizadas, e uma maneira de fazê-lo é pesquisar a história dessas
medidas de potência.
Ao tratar da questão da energia, procure destacar a que é importante na sua região, mostrando que, numa grande cidade, utilizamos, além da energia hidroelétrica,
a energia de usinas termoelétricas, que funcionam com diesel ou gás natural, e usinas nucleares, como é o caso do Rio de Janeiro. Também merecem destaque as novas
formas de obter essa energia, existentes na região: eólica (de ventos, como ocorre em
Recife e outros locais do Nordeste), biomassa (biocombustível, gás do lixo, do esgoto),
solar e fotovoltaica.
É fundamental que se estabeleça uma discussão acerca da nossa responsabilidade,
como consumidores, de nos tornarmos responsáveis com o que consumimos e com o
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lixo que produzimos, como medida de proteção ao ambiente. Por outra forma, é importante discutir o uso de equipamentos poupadores de energia, como ocorrem com
determinados eletrodomésticos que trazem o selo do PROCEL.
Neste tópico, buscamos chamar a atenção para o compromisso individual em gastar energia com responsabilidade, assim todas as medidas pessoais de poupar energia
e recursos devem ser estimuladas. Uma sugestão é a aplicação de algumas dessas atitudes: apagar a luz ao sair, desligar aparelhos que não estejam sendo utilizados, usá-los
em sua capacidade máxima entre outras, dentro de seu ambiente de trabalho ou em
sala de aula.

Atividade 25
A Atividade 25 pede que os alunos observem a plaquinha metálica em que estão definidas algumas das características de qualquer elétrico, entre elas a potência medida
em watt (w) ou quilowatt (kw) que corresponde a 1000W. Cada aluno deve escolher
cinco aparelhos, anotar a potência que caracteriza cada um e discutir com seus colegas
o resultado de sua pesquisa.
Esta é uma atividade que pode ajudar no desenvolvimento da habilidade de classificação, e uma variante pode ser coletar em casa a potência dos aparelhos para se ter
uma ideia do quanto consumimos. Outra é a comparação de potência entre os diferentes modelos de veículos, procurando agrupá-los.

Atividade 26
A Atividade 26 pede ao aluno que calcule o custo mensal de um equipamento elétrico de sua casa e verifique o quanto ele pesa no orçamento doméstico. Cada um poderá
usar os dados que tiver e aqui usaremos, como exemplo, estimar o gasto mensal de um
banho diário de meia hora, usando um chuveiro cuja potência é de 3kW.
A potência é de 3 kW, o tempo em horas é de 0,5 h. Assim precisamos calcular a
energia gasta por dia nesse banho. Como potência é a razão entre o trabalho útil e o
tempo para realizá-lo, teremos:
P = T ou T = Px

t Como trabalho é também a medida da energia, podemos calcu-

lar a quantidade de energia elétrica consumida por um equipamento multiplicando a
sua potência pelo tempo de seu funcionamento.
Os dispositivos apresentam a medida de potência, em geral, em quilowatt (kW). Se
o tempo de funcionamento for medido em horas, a potência será medida em quilowatt-hora (kWh), que é uma unidade de medida de energia. Assim, nosso gasto em kWh
por dia será:
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Edia = Px t = 3x0,5 = 1,5 kWh
Agora, vamos calcular a energia consumida em um mês, aqui considerado com 30 dias:
Emês = 30x1,5 = 45 kWh
Para determinar o quanto custa esse banho por mês, procure saber o custo do quilowatt-hora, usando uma conta de luz da casa fazendo o total a pagar em reais dividido
pelo total de quilowatt-hora gasto, marcado como consumo. Lembre-se que o total a
pagar inclui, além do consumo, as taxas relativas a ICMS, multas, Fundo Nacional de
Emergência etc. É um momento interessante para discutir os insumos às nossas contas
de gastos.

Atividade 27
A Atividade 27 é uma síntese em que se pede ao aluno que pesquise o processo
de manufatura de um produto e depois escreva uma síntese ou faça um esquema das
transformações de energia envolvidas, indicando as fontes desses recursos e algumas
das consequências de consumo para o ambiente. Se for possível, reúna os alunos em
grupos de três para que eles comecem a vivenciar a experiência do trabalho cooperativo. Seria interessante que pudessem visitar o local de produção, entrevistar trabalhadores que conhecem o processo de manufatura, fazer buscas na Internet, livros,
revistas e conversar com especialistas. Em muitos casos, as indústrias elaboram vídeos
institucionais para divulgação de seu produto.

Algumas sugestões para trabalhar com a turma
Caro professor, aqui vão algumas sugestões de textos, vídeos, filmes, livros e sites
que podem ser utilizados com seus alunos ou para subsidiar a preparação de suas aulas para esta unidade.

• Viagem na Eletricidade – Vídeo/TVEscola – Série de 13 programas (5 minutos
cada um), produzida pela Eletricité de France, dirigido por Jacques Rouxel. É
uma série de animação, colorida, que apresenta noções básicas de energia elétrica: conceitos, uso com segurança e aplicações tecnológicas.
• Energia – Vídeo/TVEscola – Programa da Série Show de Ciência, produzido pela
CSM Productions do Canadá, colorido, que apresenta as diferentes formas de
energia e seu aproveitamento. Duração: 25 minutos e 53 segundos.
• Tucurui – Globo Repórter ref. Too6 e Tucurui – Globo Ecologia ref. ge
437 – Videoteca da Globo – Rua Chucri Zaidan, 46, Brooklin Novo – São
Paulo, SP. Tel: 5509-9403. Empresta gratuitamente fitas de Vídeo para
todas as escolas que se cadastrarem.
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Filme
A Guerra do Fogo (Filme encontrado nas locadoras).

Livros
Os livros da lista abaixo são todos paradidáticos; eles podem ser lidos pelos alunos
e também servir como fonte de informações para os professores, quando da preparação de suas atividades.
MONTANARI, Valdir. Energia nossa de cada dia. São Paulo: Moderna, 1998.
BRANCO, Samuel Murgel. Energia e ambiente. São Paulo: Moderna, 1990.
GOLDEMBERG, José. Energia nuclear: vale a pena? São Paulo: Scipione, 1991.
MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. Sol e energia no terceiro milênio. São Paulo: Scipione, 2000.
TUNDISE, Helena da Silva. Uso de energia. São Paulo: Atual.
LEITE, Hernani Facundo. Energia e natureza. São Paulo: Moderna, 1995.
GUIZZO, João. Carros. São Paulo: Ática, [s/d]. (Série Atlas Visuais)
Do Big Bang à eletricidade: Como a energia muda de forma e faz o mundo se movimentar. São Paulo: Melhoramentos, 1995. (Série As origens do saber Ciências)
Enciclopédia Life. Rio de Janeiro: José Olympio. v. As Máquinas. A Roda. A Energia. [s/d].
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Caro(a) Educador(a),
Nesta Unidade Formativa, as aulas de Participação Cidadã deverão possibilitar a construção pelos jovens do Plano de Ação Comunitária – PLA, englobando os seguintes objetivos:

• Elaborar detalhadamente com os jovens o Plano de Ação Comunitária e começar a
preparar as condições necessárias à sua execução.

• Propiciar a apropriação de ferramentas básicas de planejamento participativo.
• Desenvolver nos jovens a capacidade de trabalho coletivo, de lidar com a diversidade,
a diferença e o conflito, possibilitando a vivência de práticas democráticas.

• Contribuir para o fortalecimento da autoestima, autodeterminação (iniciativa e capacidade de tomar decisão) e protagonismo dos jovens.

• Promover a articulação e o intercâmbio entre os jovens das turmas do núcleo.
Sugerimos que você, educador, inicie a unidade com a leitura coletiva da apresentação da
seção “Elaboração do PLA” que está no Guia de Estudo, complementando-a com uma reflexão
dialogada com os jovens sobre o que é planejar. É importante você identificar situações do
cotidiano em que, mesmo sem pensar, exercitamos o ato de planejar, por exemplo:
– Ao se fazer uma viagem de passeio, começamos decidindo qual o destino, que estrada
tomar, quanto gastar, quanto tempo despender etc. Planejar é preparar a viagem em direção ao que queremos. Há muitas formas de fazer planejamento.
Na visão mais tradicional de planejar, uns pensam e elaboram o plano e outros o executam. Não há diálogo e nem trocas entre eles. E nem sempre o que foi planejado antes
tem uma relação direta com a forma como a ação vai ser realizada depois.
O Projovem Urbano concebeu a elaboração do PLA de um outro ponto de vista, como
um processo de planejamento participativo em que todas as etapas, da concepção até a
execução, tanto os responsáveis diretos pelo PLA, como os colegas de turma e todos os
envolvidos vão discutir e opinar sobre a proposta. O PLA vai ser construído coletivamente.
No planejamento participativo, planeja-se antes, durante e depois de executar as
ações. E as atitudes de reflexão, avaliação, investigação e de aprendizagem permanente aumentam as chances de o PLA dar certo. Por isso, dizemos que o plano é uma
ferramenta para organizar a nossa atuação social. Serve para qualificar a ação comunitária.
É importante você esclarecer aos jovens que o seu papel, educador, no planejamento
participativo é o de moderador: o de conduzir o processo de discussão, organizando-o e
orientando-o para que cheguem aos resultados esperados em cada etapa do planejamento; promover a participação equilibrada e ativa de todos os jovens; fomentar a criatividade
e facilitar a comunicação interpessoal. As suas principais ferramentas são as dinâmicas
grupais, as perguntas motivadoras, problematizadoras e o uso de técnicas de visualização
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para socialização, organização, síntese de ideias e opiniões. Mas são eles, os jovens, os
principais responsáveis pela elaboração do PLA.
A cada aula, um item do plano será discutido e redigido, de maneira que, ao final da
unidade, o plano estará finalizado e formalizado em um documento. Não se esqueça de
combinar com os alunos que, ao final de cada encontro, o registro do que foi elaborado
deverá ser entregue a você. Para isso, é preciso definir, a cada semana, o responsável do
PLA pela tarefa (sugira rotatividade). Sem guardar esses registros, vai ser difícil, no final,
montar e fazer a redação conclusiva do PLA.
Ao final da leitura da apresentação, sugerimos que complemente as informações sobre o evento público para apresentação dos PLAs, previsto para o final desta unidade ou
início da próxima (daqui a 3 meses).
Faça a relação com o conceito de planejamento ao qual nos referimos: a apresentação
pública da proposta do PLA já concluída é um dos objetivos que queremos alcançar ao final desta unidade, mas, para isso, é preciso planejar, preparar passo a passo o evento, desde já com a participação de todos. Para começar a planejá-lo, peça aos jovens para lerem
no Guia de Estudo o Tópico 10: O que precisamos fazer para preparar o evento público?
Como está indicado no texto, a primeira tarefa de preparação é a escolha do representante da turma. Aproveite para introduzir a seguinte reflexão sobre participação.
No planejamento participativo, todas as atividades vão proporcionar aos jovens vivências de várias dimensões ou formas de participação:
• no processo de elaboração do PLA, a experiência de trabalho coletivo em torno de
um objetivo que é de interesse público (e que, portanto, não é só de um ou de outro
jovem, mas da coletividade), vai contribuir para que as diferenças entre os jovens
(de opiniões e de jeitos de ser) sejam vistas como uma riqueza, sejam valorizadas,
por gerar mais trocas e aprendizagens;
• na execução do PLA, a experiência de participação direta de cada jovem numa ação
social vai possibilitar que exercite sua cidadania, assumindo um novo papel na
comunidade em que vive;
• na preparação dos eventos públicos, a experiência de escolher representantes e
exercer a participação representativa vai dar uma pequena amostra dos desafios
que envolvem situações de eleições e representação.
Essas diversas formas de participar são expressões de práticas democráticas, porque
estão baseadas nos princípios da democracia: igualdade (todos têm os mesmos direitos
e devem ser ouvidos e respeitados), liberdade (para expressar suas ideias e opiniões) e
fraternidade (conviver com espírito de cooperação e solidariedade).
Voltando à preparação do evento, na próxima aula, os jovens já deverão criar uma lista
com os nomes daqueles que querem concorrer a representante da turma. Sugerimos que,
nas próximas semanas, ao final de cada aula, você sempre faça, com os jovens, algum encaminhamento para a preparação do evento: elaboração da lista de nomes; apresentação
das funções do representante; definição de critérios para escolha; escolha do representante (no primeiro mês).
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Procure organizar com os outros educadores de Participação Cidadã, no início do
segundo mês, a primeira reunião da comissão de representantes. Se forem planejadas
reuniões quinzenais, serão quatro reuniões preparatórias até o evento, intercaladas por
conversas de cada representante com sua turma e encaminhamentos.
Etapas do Planejamento da Ação Comunitária
Na prática, a elaboração do PLA já foi iniciada na Unidade Formativa passada com
a produção do “Mapa dos Desafios”, que deve contextualizar as próximas etapas do planejamento (desenvolvidas a seguir). É importante que você, educador, introduza para os
alunos, nesse momento, o “Caderno do PLA”, se não o fez ao final da Unidade Formativa II.
Procure tornar o preenchimento das etapas de elaboração do plano um esforço de resgate
e síntese do que já foi produzido. Lembre-se que o “Caderno do PLA” não deve ser utilizado como um caderno de exercícios, mas como um instrumento de registro e memória dos
produtos elaborados ao longo do processo de trabalho que o jovem deverá levar ao final do
curso. Leia com os jovens a página de apresentação na abertura do caderno.
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1

Quem somos?

Objetivo ▸ Trabalhar a compreensão de
que nenhum plano é neutro.

Este tópico busca esclarecer que nenhum plano é “neutro”, pois vai tomar um ou
outro rumo dependendo de quem o está elaborando. E a explicitação de quem são os
autores do plano é um dos fatores de legitimação da proposta junto ao público-alvo,
possíveis parceiros e para a comunidade.

Atividade 1
O intuito da Atividade 1 é promover maior interação entre os alunos e construir
identidade da proposta do PLA com o interesse, as vocações, conhecimentos e o jeito
de ser de cada jovem e de cada turma. Para começar, você pode problematizar a ideia
de consenso que está no Guia de Estudo, provocando um debate sobre ela. A expectativa é que a discussão possa contribuir para que os jovens construam algumas referências para o relacionamento entre eles no processo. Sugira que no item A, os jovens
construam uma lista ou um mapa das contribuições que cada um pode dar ao PLA. E,
no item B, oriente para que a redação que caracteriza a identidade do grupo seja efetivamente expressão de todo o grupo, e que informe características próprias, além de
alguns dados tais como faixa-etária, número de jovens do grupo etc.

2

Qual é o foco
da nossa ação?

Objetivo ▸ Definir a proposta
da ação comunitária.

Atividade 2
O desenvolvimento deste tópico deve resultar na definição clara, pelos jovens, da
proposta de ação comunitária, e nem sempre isso é fácil! De acordo com o grau de
amadurecimento das ideias já surgidas na turma, no final da unidade passada, eles
vão precisar de muito ou pouco tempo para discutir, decidir e redigir o foco do PLA,
previsto na Atividade 2.
É importante enfatizar que os problemas da comunidade priorizados no ”Mapa dos
Desafios” são ponto de partida para decidir a ação comunitária. A seguinte questão
introduz a reflexão sobre o foco do PLA: que situações consideram indesejáveis e gostariam de modificar? Em que sentido deverão ser alteradas?
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Se toda a turma estiver convergindo para a escolha da mesma área de atuação,
forme grupos de trabalho para que cada um discuta e redija o foco do PLA. Peça para
escreverem na lousa, para que sejam visualizados por todos. É provável que apareçam
focos diferentes na mesma área. Conduza a discussão coletiva para buscar integrá-los
em uma formulação geral, possibilitando que depois se articulem e se organizem para
desenvolver atividades diferentes.
Mas, se ainda não houver amadurecimento sobre a área de atuação e o tipo de ação
que os jovens pretendem realizar, você tem de criar novas condições que estimulem a
tomada de decisão. Organizar um debate com dirigentes ou especialistas sobre os problemas/desafios priorizados no diagnóstico sobre a comunidade pode ser o caminho
para inspirar ou aquecer a dinâmica da “chuva de ideias” (tempestade de ideias).
Resgate as informações pesquisadas sobre os espaços de participação que já existem na comunidade e instigue a reflexão, a troca de ideias sobre os espaços que podem ser criados pelos próprios jovens. Recorra à lista de sugestões que está no Manual
do Educador da Unidade Formativa II, páginas 165 e 166, para ilustrar possibilidades.
E, principalmente, traga para a reflexão a relação que a ação comunitária pode ter com
os Arcos de Ocupações para Qualificação Profissional escolhidos.
Lembre-se de que, para cada área de atuação escolhida pelos jovens, um PLA deve
ser elaborado. Mas, sugerimos que os oriente para que não haja mais de dois PLA em
cada turma (no máximo três) pelas seguintes razões:
a) em grupos pequenos, fica difícil a distribuição de tarefas sem sobrecarregar
seus membros, além de que a ausência ou evasão de um ou mais jovens pode
inviabilizar a execução;
b) um número maior de grupos dificulta seu acompanhamento e apoio.
Para a escolha do título e da marca do PLA, você pode promover um concurso de
ideias, organizar uma exposição com os desenhos e tornar a atividade criativa e lúdica.
É uma oportunidade de reforçar a autoestima dos jovens.

3

Por que e para que vamos
realizar a ação escolhida?

Objetivo ▸ Desenvolver
a justificativa do PLA.

Os jovens vão precisar de sua contribuição, educador, para resgatar as reflexões
feitas na elaboração do “Mapa dos Desafios” e, a partir delas, desenvolverem a fundamentação ou justificativa do PLA. Oriente para que todas as questões apresentadas no
Guia de Estudo sejam inicialmente discutidas entre os jovens.
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Atividade 3
Organize a Atividade 3, distribuindo as questões (item A) para duplas redigirem
as respostas debatidas. Os argumentos desenvolvidos serão posteriormente usados
pelos jovens em muitas situações: para apresentar o PLA aos possíveis parceiros,
ao público-alvo e no evento público, por exemplo. Quanto mais objetiva for a redação, mais membros do grupo encontrarão facilidade em se apropriar e explicar
publicamente a proposta.
No item “B”, “Para que realizar esta ação?”, a resposta corresponde ao objetivo geral
do PLA: onde o grupo quer chegar para superar o problema que motivou a ação? Qual é
o alcance do plano? Que impactos se pretende provocar nos beneficiários e no próprio
grupo de jovens? Muitas vezes essa pergunta é respondida com certo idealismo, mas
isso não a desqualifica por apontar uma perspectiva de futuro que mobiliza o desejo, a
criatividade e o ideário dos jovens.

4

Quem será atingido
pelo que vamos fazer?

Objetivo ▸ Definir o
público-alvo do PLA.

As visitas e pesquisas também poderão dar dicas para a comunicação e o relacionamento deles com você, quando iniciarem a execução do PLA. E ainda vão ajudá-los
a detalhar as atividades que serão realizadas. O momento de definir o público-alvo do
PLA deve ser trabalhado como oportunidade pedagógica dos jovens aproximarem-se,
contatarem e caracterizarem melhor os interesses, valores e linguagens de quem e com
quem vão desenvolver a ação social. Você, educador, deve elaborar com os jovens um
roteiro de conversas ou entrevistas que possibilite o levantamento de aspectos que
contribuam para o desenvolvimento do PLA. Planeje com eles visitas, reuniões, encontros ou pesquisas que possam contribuir nessa direção.
É importante também orientar os jovens para definirem o público-alvo do PLA, a
partir das condições que eles têm para realizar a ação proposta. Não adianta querer
trabalhar com muita gente, por exemplo, com toda a população que vive na comunidade, se não há pessoas e recursos suficientes para isso. É preciso definir limites porque
eles vão influir no tipo, tamanho e complexidade das atividades que serão realizadas.
Por isso, a continuidade da elaboração do plano vai ficar prejudicada sem a definição
numérica do público-alvo, bem como com a falta de suas características.

Atividade 4
A Atividade 4 propõe uma breve síntese das principais características do público a
quem é dirigido o PLA.
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5

Que resultados
queremos alcançar e como?

Objetivo ▸ Definir os resultados esperados.

Este tópico vai novamente exigir o retorno aos problemas ou desafios já identificados anteriormente pelos jovens. Quando a ação comunitária é concebida com base no
“Mapa dos Desafios”, os resultados esperados se referem aos produtos ou às situações
concretas que os jovens querem ver realizadas ao final da execução do plano.
Falar de resultados é uma outra maneira de falar de objetivos específicos, ou seja,
do que se quer concretamente realizar. Por exemplo, no caso da gravidez precoce, se
as causas do problema são a falta de informação dos jovens e a falta de acesso a preservativos, os resultados podem ser: “jovens mais informados sobre sexualidade e concepção”, “preservativos grátis para todos”, “ampla distribuição de preservativos”. Para
alcançar cada um desses resultados, um conjunto de atividades tem que ser desenvolvido. Por exemplo, para “conseguir preservativos grátis”:
a) pesquisar e definir quantos preservativos são necessários para o público-alvo;
b) procurar a prefeitura ou identificar outras instituições que podem fornecer
preservativos;
c) negociar a doação deles etc.
Quanto mais detalhada for a descrição das atividades, mais facilidade os jovens
encontrarão para se organizar e colocá-las em prática.

Atividade 5
Oriente os jovens a desenvolverem a Atividade 5, discriminando cada resultado
esperado e, para cada um, as atividades necessárias para alcançá-lo. O conjunto de
resultados deve provocar os efeitos e impactos esperados do PLA e que estão descritos
no final do Tópico 4. Peça para os jovens verificarem se há coerência entre eles.

6

Com o que, com quem e
quando vão ser realizadas
as atividades previstas?

Objetivo ▸ Definir os recursos necessários,
parceiros e cronograma.

Atividade 6
Para dimensionar os recursos necessários para a execução do PLA e para responder
ao item A da Atividade 6, sugerimos que, de início, os jovens relacionem todos os contatos, interlocutores, apoiadores ou parceiros importantes para a viabilização do plano
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e analisem o que precisam de cada um. Proponha a organização de uma listagem de
coisas, assuntos e/ou iniciativas que os jovens precisam dirigir a eles. Lembre-se de
que, se o PLA vai ser executado junto a uma instituição, é preciso, antes, formalizar
o acordado, com a elaboração de um “Termo de Cooperação” com o programa, para
evitar confusões, ambiguidades ou dificuldades futuras que venham a inviabilizar a
atuação dos jovens. Procure agendar os contatos para as próximas semanas.
Em seguida, sugira a listagem dos recursos materiais para a execução do PLA, relacionando-os a cada atividade prevista. Depois, peça aos jovens para indicarem as
fontes dos recursos materiais. Peça para confrontarem as duas listas a fim de serem
verificadas possíveis complementações.
A busca de apoio e parcerias, antes e durante a execução do PLA, é fundamental
para fazer o plano acontecer, divulgar a proposta e perceber a receptividade a ela, além
de proporcionar aos jovens o exercício de apresentação de suas ideias, negociação e
estabelecimento de acordos e compromissos.
É importante promover ampla discussão entre os jovens sobre o item B da Atividade 6, sobre a distribuição de tarefas e nomeação dos responsáveis. Ela vai possibilitar a
cada jovem redigir com clareza o “Termo de Compromisso”, previsto no Tópico 8.
Para encaminhar o último item, o item C, referente ao cronograma de execução do
PLA, você precisa, antes, desencadear, na reunião semanal dos professores do núcleo,
a discussão sobre o ordenamento dos horários presenciais e não presenciais dos alunos na Unidade Formativa III. O programa propõe que a execução do PLA seja dimensionada em até 40 horas, distribuídas semanalmente ou quinzenalmente, por seis meses, exatamente para que a ação comunitária não se limite a uma iniciativa pontual e
descompromissada. Propõe, além disso, manter uma hora semanal para a ação comunitária em sala de aula com o propósito de monitoramento e preparação das atividades
previstas no PLA. Mas, para isso, em cada cidade, cada núcleo e cada turma, a equipe
vai ter que rever a disposição dos horários para todos os componentes curriculares e
remanejá-los. A dedicação ao PLA vai ser mais valorizada pelos alunos se impactar a
dinâmica e a sistemática das atividades do curso, combinando horas presenciais e não
presenciais para o desenvolvimento das atividades planejadas.
Para finalizar a atividade, os jovens precisam estimar o tempo necessário para executar cada atividade prevista e distribuí-las no período previsto para a realização do
PLA. Lembre-se que o cronograma é uma ferramenta importante no processo participativo: organiza e socializa atividades e responsabilidades.

7

Como vamos nos organizar
para monitorar o que vamos
fazer?

Objetivo ▸ Planejar o monitoramento
da ação.

Inicie este tópico explicitando que monitorar e avaliar são duas dimensões do
acompanhamento do plano. Monitorar é observar o que está sendo feito comparando
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com o planejado; e avaliar é analisar criticamente as informações produzidas neste processo.
O acompanhamento do PLA só pode ser feito de forma coletiva se forem produzidas
informações sobre as atividades que possibilitem a todos apreender o que e como está
sendo realizado. O Projovem Urbano está propondo não apenas o acompanhamento,
mas também a gestão partilhada do PLA, ou seja: a tomada de decisões sobre ajustes,
mudanças ou revisão do plano deve se dar a partir da discussão com toda a turma e não
só entre os que estão diretamente envolvidos.
Os instrumentos de registro são meios de produção de informações. Destaque a
importância que tem o acesso às informações para que a participação se dê em igualdade de condições entre todos os colegas de turma. A produção e a troca sistemática de
informações são a “chave” para o sucesso de qualquer planejamento, ação coletiva ou
espaço participativo.

Atividade 7
Para a Atividade 7, item A, leia com os jovens a sugestão de instrumento de registro,
em anexo no Guia de Estudo, e avalie com eles se é necessário ajustá-lo ou mesmo desenvolver outro tipo de instrumento.
Por fim, para decidirem sobre a forma de organização da turma para monitorar o
PLA, item B da Atividade 7, você deve analisar, com os jovens, como será distribuído o
tempo para a execução do plano e prever encontros sistemáticos para isso.
O processo de elaboração do plano termina ao final deste tópico. Os Tópicos 8 e 9
têm o objetivo de consolidar o produto do trabalho realizado ao longo desta unidade.
Por isso é importante reportar-se ao “Caderno do PLA” para que os jovens possam inserir sínteses do que foi desenvolvido até o momento e, nesta atividade, relembrar e
melhor se apropriar de uma visão de conjunto dos produtos que elaboraram.

8

Que sentido(s) tem o meu
compromisso com as tarefas
definidas no PLA?

Objetivo ▸ Definir os objetivos das
atividades propostas.

Atividade 8
Para a redação do “Termo de Compromisso do aluno com o PLA”, prevista na Atividade 8, faça a leitura da proposta em conjunto com os alunos e organize uma troca de
ideias sobre as questões que orientam a redação, para verificar se foram compreendidas por todos. A redação deve ser feita na sala de aula. Enfatize a importância do termo
para a avaliação de desempenho do aluno no curso.
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9

Como vamos apresentar o
PLA no evento público?

Objetivo ▸ Preparar a
apresentação do PLA.

Atividade 9
A redação final do PLA deve ser discutida entre todos, como em todos os outros
momentos de sua elaboração, mas a finalização pode ser feita por uma “comissão de
redação” com alguns alunos que escrevam melhor ou gostem de escrever e queiram
assumir a tarefa. Para isso é preciso recuperar os registros dos encontros passados.
Resgate o roteiro completo do plano para orientar a montagem da redação (anexo no
Guia de Estudo). Transcreva-o na lousa para, depois, encaminhar a leitura e a aprovação coletiva do produto final, previsto no item A da Atividade 9.
Enquanto alguns trabalham na redação final, outros jovens podem preparar a
apresentação do PLA no evento público, atividade prevista no item B. Oriente e destaque a importância da apresentação ser feita em duas dimensões: a subjetiva e a
objetiva. Você deve estimular os jovens a usarem a criatividade e a imaginação para a
apresentação, que tem como objetivo sensibilizar o público. Sugira a pergunta “Para
que realizar a ação comunitária?” como fonte de inspiração. Entretanto, para a apresentação objetiva, os jovens podem resgatar o foco do PLA e complementá-lo com
mais algumas informações.

10

O que é preciso para
preparar o evento público?

Objetivo ▸ Preparar o evento
público do PLA.

Atividade 10
Este tópico deve ser desenvolvido ao longo de toda a unidade, como sugerido no
início, para que os jovens possam participar ativamente da organização do evento
público no tempo previsto. O item A da Atividade 10, deve ser encaminhado com os
jovens logo no início da unidade, e o item B, ao longo de toda a unidade. O evento é
o momento de socializar e tornar público o PLA, já finalizado nas aulas anteriores,
para o conjunto dos jovens do núcleo, bem como para suas famílias e a comunidade.
A escolha dos representantes das turmas, a formação da comissão organizadora do
núcleo, as reuniões preparatórias e as discussões e encaminhamentos dos represenManual do Educador
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tantes com seus colegas de turma, são momentos de valorizar o protagonismo dos
jovens e de aprendizagens coletivas que podem ser potencializados por você, educador, na sala de aula.
É importante envolver o conjunto de professores e educadores do núcleo no planejamento e organização do evento por tratar-se de atividade intersetorial. O roteiro anexo do PLA pode ser reproduzido e preenchido por você com os planos de cada turma do
núcleo para socializá-los com os demais educadores.
Por fim, vale destacar que a expectativa é de que o PLA irá promover uma experimentação e estimular a participação social e política dos jovens, ajudar a elevar a
autoestima, autoconfiança e contribuir para a defesa de direitos. Mas o PLA é uma atividade com fins educativos: não podemos perder de vista os limites do seu alcance, ou
seja, é uma ação comunitária realizada no âmbito do currículo do programa. Para que
um problema social seja realmente solucionado, é necessário muito mais do que uma
ação social, ou seja, políticas públicas adequadas, recursos suficientes. Por isso é importante, nas reuniões semanais com os outros educadores do núcleo, você apresentar
a relação de focos do conjunto de PLAs das turmas, para que todos possam fazer links
e contribuir para ampliar a contextualização dos problemas priorizados pelos jovens
em suas aulas.
Bom trabalho para todos!
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Caro(a) Educador(a),
Nas Unidades Formativas I e II, estimulamos o aluno a explorar o computador, experimentando suas diversas possibilidades e sistematizando o trabalho com editores
de textos.
Nesta unidade, seus alunos aprenderão a criar apresentações eletrônicas, ou seja,
criarão um material a ser usado para a apresentação virtual de uma ideia, trabalho ou
projeto, utilizando os recursos do programa do computador

Bom trabalho!
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1

Apresentações
eletrônicas

Iniciamos o Tópico 1 com a professora Facília lembrando outras formas de apresentação: o álbum seriado, ou flip chart, e o retroprojetor.
Será interessante se os alunos puderem vivenciar uma apresentação com o retroprojetor e perceber que as transparências tanto podem ser feitas manualmente, como
ser cópias impressas de um documento feito no computador. Assim, poderão ver que o
computador pode ser usado somente para fazer as transparências ou também para exibi-las, sem a necessidade de impressão, se dispusermos de um projetor ou data-show.
Nem sempre há disponibilidade para o uso de um data-show. Nesses casos, além do
retroprojetor, há soluções práticas para não inviabilizar todo o trabalho: se a apresentação se destinar a um grupo pequeno de pessoas, pode-se usar o próprio computador.
Por outro lado, se o grupo for maior, pode-se conectar o computador a uma TV.
É importante que os alunos saibam que as apresentações eletrônicas passaram a
ser usadas recentemente, mas que, devido a sua praticidade e versatilidade, tornaram-se bastante populares, principalmente em empresas, escolas etc.
Antes de iniciarmos as atividades, é importante ressaltar, ainda, que qualquer que
seja o recurso usado (flip chart, transparências ou apresentações eletrônicas), não podemos esquecer que o principal objetivo desses recursos é apresentar um texto que
seja claro e conciso. Geralmente, ele é composto por tópicos que chamam a atenção do
público e ajudam a fixar os principais pontos da apresentação. As imagens entram para
ilustrar e reforçar esses pontos.
Não se esqueça de que as apresentações, eletrônicas ou não, são um recurso que
serve de apoio ao apresentador. A garantia do sucesso está, portanto, muito mais ligada ao bom uso que o apresentador fizer do material do que unicamente à qualidade
estética da apresentação. Ele deve falar ao público com segurança e clareza. Os slides
complementam ou reforçam as suas argumentações.

Atividade 1
A Atividade 1 solicita ao aluno que abra e execute uma apresentação eletrônica,
criando oportunidade para que ele consiga:

• Familiarizar-se com o programa para apresentação eletrônica.
• Identificar as características de uma apresentação eletrônica.
• Perceber a utilidade das apresentações eletrônicas.
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• Analisar, criticamente, uma apresentação eletrônica quanto ao conteúdo
e forma.

Preparação
Para esta aula, é preciso que você tenha salvado nos computadores do laboratório, uma apresentação eletrônica sobre o Projovem Urbano.
Solicite que os alunos selecionem, no menu de programas, o programa Br.Office.
Org.Impress. e o explorem, inicialmente, apenas para conhecer suas possibilidades.
Leia, junto com eles, as informações constantes do Guia de Estudo sobre apresentações eletrônicas. Depois, peça-lhes que realizem a atividade proposta.

A. Este item é bastante simples: executar uma apresentação eletrônica. No entanto, é muito importante que os alunos percebam o que é, para que serve e
como é uma apresentação eletrônica.
Durante a apresentação, oriente-os a prestarem atenção aos detalhes dos textos
e das imagens, de modo a poderem responder aos itens B, C e D. Instigue-os a perceberem que, numa apresentação eletrônica, as informações escritas são feitas por
meio dos títulos e dos tópicos, em mensagens curtas e de impacto. Faça com que
percebam o tamanho das letras, as cores usadas, a intenção do autor etc. Utilize
uma dinâmica que facilite a troca de ideias, ajude a analisar o que pensaram e dê
os esclarecimentos que forem necessários.

Atividade 2
Na Atividade 2, o aluno deve modificar uma apresentação eletrônica, de modo
a tornar-se capaz de

• Analisar uma apresentação eletrônica quanto à forma e conteúdo.
• Modificar uma apresentação eletrônica a fim de torná-la mais eficiente.
• Identificar o conjunto de Arcos Ocupacionais oferecidos no núcleo em que
estuda.

Preparação
Será necessário que você crie uma apresentação eletrônica bem simples, mostrando os Arcos Ocupacionais oferecidos em sua cidade, e suas respectivas ocupações.
Faça o primeiro slide apenas com o título: Projovem Urbano, o nome da cidade e
os nomes dos Arcos oferecidos. Em seguida, elabore mais um slide para cada Arco,
contendo: o nome do Arco e o nome das quatro ocupações.
Como a ideia é que os alunos façam modificações nesta apresentação, não se
preocupe em dar mais informações, nem em inserir imagens. Salve essa apresentação nos computadores do laboratório.
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Veja, a seguir, como orientá-los na realização da tarefa.

A. Primeiramente, os alunos apenas executarão a apresentação elaborada por você.
Peça que eles a analisem e julguem se está boa, vejam o que pode ser modificado,
o que pode ser acrescentado.
B. Os alunos devem fazer um levantamento das escolhas de Arcos pelos colegas e
criar mais um ou dois slides para apresentar essa informação.
C. Agora, cada aluno focalizará o Arco que escolheu e modificará o slide correspondente a ele. Oferecemos, no Guia do Estudante, sugestões para isso. Com esse
trabalho de análise do próprio Arco ele já estará tendo a oportunidade de ir delineando o seu POP.
O importante, neste momento, é que os alunos percebam que as apresentações podem ser modificadas, não só alterando a formatação das letras, mas suprimindo e inserindo informações, imagens e, até mesmo, novos slides. Além disso, é interessante
que observem que isso é feito de modo muito semelhante ao permitido no programa
“Editor de Textos”. Será interessante que criem mais um slide para cada ocupação.
D. Este item é uma autoavaliação. Ao executar a sua apresentação, o aluno deverá
ter um olhar crítico e modificar o que julgar necessário, antes de dar o trabalho
por concluído.
E. Confira se os alunos estão salvando corretamente suas produções nas respectivas
pastas pessoais.
F. Os alunos deverão ver as apresentações executadas pelos demais colegas, que
escolheram Arcos diferentes dos seus. Procure fazer o levantamento dos alunos, por escolha, e organize grupos em que haja um componente de cada Arco.
A proposta é que cada aluno complemente sua apresentação com slides sobre os
outros Arcos Ocupacionais da sua cidade.
Se os computadores estiverem ligados em rede, será fácil para os alunos inserirem,
em sua apresentação, os trabalhos dos outros colegas de seu grupo. Caso contrário,
precisarão que você os desafie a encontrarem uma solução para este questionamento:
como um documento de um computador pode ser “transferido” para outro? Analise e
teste junto com eles as sugestões que surgirem.
Nesta etapa, circule pelo laboratório. Olhe trabalho por trabalho. Chame a atenção
para os aspectos mais importantes que, em sua opinião, podem ser melhorados. Evite
usar conceitos de certo e errado. Apenas convide seus alunos a pensarem a respeito.
Sugira alternativas, quando solicitado. Colabore, converse, estimule, mas não esqueça:
todo trabalho criador é único. Não devemos impor aos alunos a apresentação de trabalhos que tenham as características de que nós gostaríamos. Pelo contrário, os trabalhos
devem refletir a vontade deles.
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G. Salvar um documento em sua pasta pessoal já não é novidade. No entanto, a partir de agora, os alunos estarão salvando (guardando) materiais que têm a marca
de sua individualidade desde a concepção até a sua produção. E isso deve ser
ressaltado para eles.

Atividade 3
O aspecto mais relevante desta atividade é a reflexão sobre as possibilidades que os
diferentes Arcos oferecem. É também uma reflexão importante para o POP.

Atividade 4
Criando uma apresentação eletrônica, espera-se que o aluno desenvolva habilidades para

• Refletir sobre suas habilidades, interesses, curiosidades, pretensões e conhecimentos em relação ao Arco em que estão se formando.
• Criar uma apresentação eletrônica.
• Executar uma apresentação eletrônica para um grupo.
• Fazer e receber críticas com tranquilidade.

Preparação
Solicite que seus alunos pensem nas suas características pessoais mais marcantes,
nas suas melhores habilidades, e, principalmente, nas expectativas que têm em relação à vida.
Depois, peça que analisem a escolha que fizeram do Arco Ocupacional e pensem
sobre como tal escolha poderá contribuir para o seu crescimento pessoal. Peça-lhes
também que reflitam como poderão contribuir para a construção de uma sociedade
mais humana e justa, a partir dos novos conhecimentos que estão adquirindo.
Neste momento, eles não precisam verbalizar nada. Aliás, será bom que haja bastante silêncio. O que desejamos é que seja dada aos alunos a oportunidade de pensarem sobre si mesmos, descobrirem suas potencialidades e perceberem que, tão importante quanto inserir-se no mundo do trabalho, é inserir o mundo do trabalho em um
projeto de vida mais amplo, que eles têm o direito de idealizar; é analisar e aproveitar
as possibilidades reais que vão surgindo, sem abrir mão dos sonhos.

A. Após a reflexão anterior, os alunos deverão criar uma apresentação eletrônica
que justifique a escolha feita por eles, por um dos Arcos oferecidos pela sua cidade. Para isso, eles têm que ter total liberdade na concepção desse material.
Estimule-os. Sugira que cada um se lembre do momento em que estava buscando
vaga no Arco de sua preferência e tente convencer os organizadores do Projovem Urbano de sua cidade que ele tem as características adequadas para desenvolvê-lo.
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A apresentação não precisa conter muitos slides; três ou quatro talvez sejam suficientes. Lembre aos alunos que as imagens utilizadas devem servir como complemento ao texto ou serem o próprio texto, ou seja: às vezes, uma imagem é tão significativa
que dispensa o uso de palavras. Em resumo, os textos devem conter poucas palavras,
mas devem transmitir, de forma clara, a mensagem desejada.

B. Depois de concluídos os slides, os alunos deverão analisá-los e modificá-los, até
que fiquem satisfeitos com o resultado obtido. Então, deverão salvá-los.
C. Agora, cada aluno deverá, utilizando seus slides, apresentar-se para o grupo. Escolha com eles a melhor estratégia para isso. A seguir, apresentamos
algumas sugestões:
• durante alguns dias, no final ou início da aula, alguns alunos se apresentam
para todo o grupo até que todos tenham tido essa oportunidade;
• em uma única aula, com um tempo determinado para cada aluno, todos
se apresentam.
Durante as apresentações, procure manter um clima de respeito mútuo entre os
alunos. É importante que todos se sintam valorizados.
Após as apresentações, promova um debate, em que os colegas poderão sugerir,
uns aos outros, maneiras de tornarem suas apresentações mais eficientes.

Atividade 5
Criar outra apresentação eletrônica, como pede a Atividade 6, pode ajudar o aluno a:

• Adquirir maior autonomia na criação de apresentações eletrônicas.
• Analisar as vantagens do uso de uma apresentação eletrônica para divulgação
de um projeto.
• Refletir sobre inclusão digital e Participação Cidadã.
• Executar uma apresentação eletrônica para o grupo.

Preparação
Nesta atividade retornamos à história de Vitória da União, para que os alunos percebam como os novos conhecimentos podem ser incorporados ao projeto de vida de
cada um.
A profª. Facília conta como, após terem alcançado o objetivo inicial de criar a sala
de informática comunitária, outras necessidades foram surgindo e, como agora, os
novos conhecimentos construídos puderam contribuir para a divulgação da realidade
vivida pelo grupo, ganhar credibilidade junto a empresários, ampliar suas atividades
e reafirmar seus ideais.
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A. Este item é também um convite à reflexão sobre a realidade da exclusão digital e
um desafio à elaboração de um projeto que vise a reverter esse quadro. Os alunos
irão criar uma apresentação eletrônica de um projeto semelhante ao de Vitória
da União. Como este projeto não deve ser um projeto solitário e sim, solidário,
permita que trabalhem em grupos organizados livremente.
Uma vez que a ideia é exercitar a arte do convencimento, as bases dos argumentos
devem ser reais. Por isso, sugerimos que os alunos retornem à pesquisa feita na comunidade local, nas aulas de Informática da primeira unidade formativa, para reafirmarem a necessidade de elaboração do projeto.
Sugira que a apresentação não seja longa, mas que contenha todos os argumentos
importantes.
Não se esqueça de que, num dos slides, deve haver a apresentação do projeto (é
necessário criar um nome para ele) e de seus idealizadores. Os outros slides devem
apresentar, em linhas gerais, o projeto. Para quem está sendo criado o projeto? Com
que finalidade? Que metas se pretende alcançar em médio e longo prazos? Quais as
condições materiais necessárias para sua realização (o que já está disponível e o que
necessitam obter)? Essas perguntas precisam ser respondidas.
Estimule-os a utilizarem os recursos aprendidos anteriormente (formatação
de textos, inserção de imagens, tabelas etc.) para tornarem a apresentação realmente convincente.

B. Neste momento, cada colega do grupo deverá assistir à apresentação do outro,
buscando analisá-la sob a ótica do empresário que precisa ser convencido a engajar-se no projeto. Todos deverão fazer suas críticas, de forma a realmente contribuir qualitativamente com o produto final do trabalho, até que haja consenso
no grupo.
C. Feitas as alterações necessárias, o trabalho deverá ser salvo para posterior utilização.
D. Cada grupo deverá apresentar seu projeto para a turma. Os alunos poderão escolher um apresentador ou dividir a apresentação de forma que todos tenham
oportunidade para falar, cada um apresentando um tema.

Professor,
Chegamos ao fim deste tópico, mas o trabalho deve ser ampliado. Você pode lançar
novos desafios para os seus alunos.
Com as atividades propostas no Guia de Estudo, eles vivenciaram a utilização das
apresentações eletrônicas como recurso para expor uma ideia, um projeto.
Que tal, agora, incentivá-los a usá-las como recurso para compartilhar informações,
conhecimentos sobre determinado assunto?
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Inicialmente, eles podem transformar em apresentações eletrônicas o que aprenderam sobre DORT, nesta mesma unidade, em Ciências da Natureza. Podem montar um
grupo de palestrantes para falar a públicos diversos (estudantes de outros colégios, por
exemplo) sobre esse assunto tão importante.
Essa ideia pode ser ampliada para contemplar assuntos diversos estudados nos vários componentes curriculares, de preferência para um público de jovens como eles, com
a mesma finalidade: multiplicar ideias, compartilhar informações e conhecimentos.

2

Planilhas
eletrônicas

Neste tópico, Facília continua contando a história de Vitória da União, mostrando
para os alunos mais um desdobramento da Participação Cidadã relatada no Tópico 1
da primeira unidade. De acordo com a nossa história, conforme o grupo foi aumentando, tanto em número de voluntários como de alunos e na medida em que os conhecimentos adquiridos pelos participantes passaram a permitir à maioria realizar praticamente todas as tarefas possíveis num escritório informatizado, eles decidiram prestar
serviços à comunidade e às empresas locais, desta vez, para terem uma renda própria.
Resolveram, então, trabalhar de forma autônoma e, depois, montar uma cooperativa.
Os conceitos: “trabalho autônomo” e “cooperativa” já foram, ou serão, abordados na FTG
(Formação Técnica Geral), mas é importante saber dos alunos o que eles sabem a respeito
desses assuntos e, até mesmo, orientá-los a pesquisar sobre os temas citados, na Internet.
Nesse contexto, o assunto “planilhas eletrônicas” é inserido por causa da necessidade que tem um profissional autônomo ou uma cooperativa de, fazer um controle
bastante claro e preciso de todas as receitas (valores recebidos) e despesas. Uma planilha eletrônica nada mais é do que uma tabela na qual conseguimos fazer cálculos
automaticamente.

Atividade 6
Ao iniciar o trabalho com planilhas eletrônicas, os alunos terão oportunidade de:

•
•
•
•
•

Conhecer os componentes de uma planilha eletrônica.
Familiarizar-se com a utilização de planilhas eletrônicas.
Perceber a utilidade prática das planilhas eletrônicas no seu dia a dia.
Gerar novas planilhas a partir de uma outra planilha.
Reconhecer a planilha eletrônica como um recurso facilitador de cálculos.
Manual do Educador

157

UNIDADE FORMATIVA III

• Perceber a necessidade de planejamento, controle e avaliação das despesas
para gerir um negócio.

Preparação
Solicite que os alunos iniciem o programa Br.Office.Calc, observem os detalhes da
tela, descubram as semelhanças e as diferenças entre uma planilha e uma tabela. Chame a atenção deles para o seguinte: ambas possuem linhas e colunas. Na planilha, as
linhas são numeradas e as colunas são marcadas por letras. Peça que eles passem o
cursor pelo interior da planilha, clicando em diferentes espaços (chamados de células)
e verifiquem o que acontece. Eles irão, então, perceber que as células possuem uma
nomenclatura: A1, A2, A3 etc.
Deixe que os alunos explorem o menu do programa e vá sanando a curiosidade
deles, conforme forem surgindo os questionamentos. Logo, convide-os à prática.

A. Pede-se aos alunos que façam a cópia de uma planilha dada. Eles devem conseguir realizá-la sem dificuldade. Circule pela sala e ajude, quando solicitado,
sempre levando o aluno a pensar.
Depois que nomearem e copiarem a tabela, eles devem fazer a soma dos valores das
colunas “receitas” e “despesas”. É provável que necessitem da sua ajuda nesse ponto.
Oriente o raciocínio deles a partir do que observaram, na fase de preparação, no menu
do programa. Encoraje-os a descobrirem, por conta própria, como devem executar a
função “autossoma”.
B. Solicita-se que os alunos copiem a primeira planilha e a colem numa outra planilha em branco, dentro do mesmo arquivo. Os valores devem ser aumentados, em
cada célula, em 10%. Dessa forma, eles perceberão que o resultado da soma irá
modificar-se, automaticamente. Esse aumento de 10% nos valores das despesas
deve ser feito fora do Br.Office.Calc. Com o apoio da aula de matemática, contextualize as operações de porcentagem, mostrando suas aplicações no cotidiano.
É importante que o aluno entenda o que são aumentos e variações percentuais.
C. A tarefa é novamente copiar e colar a planilha da letra “B” numa outra planilha
em branco, dentro do mesmo arquivo. A novidade aqui, é que eles deverão inserir
novas linhas, criando novas receitas e despesas. Peça a eles para inserirem novas linhas entre as já existentes. Instigue-os a descobrirem como fazer isso.
É importante chamar a atenção deles para a variação dos valores totais. Assim,
eles perceberão que uma planilha, realmente, automatiza cálculos, pois a inserção de novas linhas já é levada em conta pela planilha, sem a necessidade de se
recalcular os totais. Para reforçar essa ideia, confira com os alunos o que se pede
nos itens D, E e F.
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Atividade 7
Utilize uma dinâmica que permita aos alunos discutirem as ações que fizeram ao
construir a planilha. Estimule a troca de ideias, ajude a analisar o que pensaram e dê
os esclarecimentos que forem necessários.

Atividade 8
O uso de planilhas para controlar os gastos familiares ajudará cada aluno a:

•
•
•
•
•

Utilizar planilhas eletrônicas para o controle de gastos pessoais e familiares.
Criar planilhas eletrônicas.
Incluir e excluir linhas e colunas de uma planilha já existente.
Refletir sobre salário(s) e custo de vida.
Perceber a importância de um trabalhador administrar bem sua renda.

Preparação
Os alunos deverão acessar o programa para a planilha eletrônica. Debata com eles
sobre como controlam os gastos pessoais e da família.
Verifique quem tem o hábito de anotar suas despesas fixas do mês, de que forma
realizam isso, e aproveite para estimulá-los a realizar esse procedimento usando a planilha eletrônica.
Nos itens A e B, seguindo as orientações constantes do Guia de Estudo, pede-se que os alunos deverão criar uma planilha para controle dos gastos mensais de
uma família com renda mensal de R$ 800,00. Nesta oportunidade, serão usados os
recursos da soma automática. Circule pela sala, a fim de orientar aqueles que ainda
tiverem dificuldade.
No item C, a tarefa dos alunos é criar mais uma coluna, de forma que os valores
constantes sejam o somatório dos valores de cada linha. Deverão, também, realizar a
soma automática para calcular o total de despesas do ano.
A tarefa que constitui o item D é mais um desafio para se pensar a realidade social
em que vivemos. Os alunos deverão copiar a planilha anterior e alterar os valores, suprimir despesas etc. para adequar os gastos à renda de um salário mínimo mensal.

Atividade 9
A Atividade 9 segue o mesmo esquema da anterior, mas a família considerada é
mais numerosa e sua renda mensal é de mais de um salário mínimo por pessoa (quatro
pessoas que recebem cinco salários). Na família antes focalizada, três pessoas partilham um pouco menos de dois salários mínimos.
Manual do Educador

159

UNIDADE FORMATIVA III

Atividade 10
Além de descreverem o processo utilizado para chegar aos totais de gasto durante
o ano, nas duas famílias, os alunos deverão fazer a análise comparativa entre “renda
familiar” e “qualidade de vida”. É importante que debatam essa questão e posicionem-se
criticamente, percebendo que, na vida, é fundamental traçarmos algumas metas, elegermos o que é prioritário e que, para não desistirmos de coisas que nos são importantes, mas que implicam em despesas extras, precisamos sempre ter em mente o que é
“qualidade de vida”.
É essencial relativizarmos esse conceito, mostrando que ele é subjetivo e que está
sempre relacionado ao contexto cultural, às aspirações e às condições socioeconômicas das pessoas. Nas duas famílias, com situações diferentes, a alteração da renda por
pessoa leva à revisão das prioridades e metas estabelecidas.
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