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ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NA MODALIDADE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

(Amparadas pelo Parecer nº 07/2014 – CEE.
Área Deficiência Intelectual, Múltiplas Deficiências
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REINVENTANDO

A ALFABETIZAÇÃO

ROTEIRO GERAL
 Na primeira Semana Pedagógica de 2015, nos dias 05 e 06 de fevereiro, o 
Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional inicia um ciclo de estudos 
e debates sobre questões relativas à alfabetização, ao letramento e à relação entre 
esses conceitos, enfatizando aspectos teórico-metodológicos, bem como as teorias 
da psicologia da aprendizagem.  

 A presente proposta de estudos será aprofundada nas Semanas Pedagógicas 
e Formação em Ação, entre os anos de 2015 a 2018, objetivando a formação e 
reflexão dos professores das Escolas de Educação Básica, na modalidade Educação 
Especial, acerca de suas práticas metodológicas, e em relação à utilização de métodos 
diferenciados de alfabetização e do processo de aprendizagem, considerando as 
particularidades do seu alunado.

 O estudo da Semana Pedagógica de 2015 compreende seis momentos e serão 
realizados por meio de atividades individuais, em pequenos grupos e em plenária. As 
estratégias de trabalho incluem vídeos, leitura de textos, debates, produções escritas 
e trabalhos práticos. 

 A equipe gestora tem o papel primordial para o êxito dos trabalhos que serão 
realizados na Semana Pedagógica. Ela deve ser a mediadora de todas as atividades a 
serem realizadas, tendo como função:

•	 organizar a atividade de boas-vindas aos professores;
•	 ler com antecedência todo o material teórico a ser estudado;
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•	 conhecer e antecipar as dinâmicas de trabalho, como por exemplo: dividir 
os participantes em pequenos grupos; mediar as discussões em grupos; 
sistematizar as conclusões dos grupos; providenciar os materiais necessários, 
como vídeos e cópias dos textos de leitura;

•	 preparar informações a respeito do funcionamento e organização da escola 
(atividade para o 6º momento, no dia 03/02/2015, período da tarde);

•	 zelar pelo comparecimento e participação dos professores, além de outras 
funções que se fizerem necessárias.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:

05/02/2015

1º momento
Manhã

1- Abertura da Semana Pedagógica:
•	 Boas-vindas (a critério da escola).
•	 Mensagens – vídeos do Secretário e 

Superintendente.
•	 Mensagem escrita da chefe do Deein.
•	 Atividades: vídeo e reflexão.

2º momento
Tarde

•	 Atividades: vídeo e discussão em grupo.

06/02/2015

3º momento
Manhã

•	 Atividades: vídeo, leitura de textos e trabalhos 
em grupo.

4º momento
Tarde

•	 Atividades: leitura de textos e trabalhos práticos. 
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ABERTURA DA  SEMANA PEDAGÓGICA

1. Boas-vindas aos professores (a critério 
da escola).

2. Mensagem do Secretário da Educação 
(vídeo).

3. Mensagem da Superintendente da 
Educação (vídeo).

4. Mensagem escrita da Chefe do Deein.

1° MOMENTOManhã 
05/02/15

•	 A equipe gestora deverá acessar aos vídeos na página da Semana Pedagógica :

http://goo.gl/FBfWMH

•	 Os vídeos deverão ser exibidos ao grupo, de acordo com a tecnologia disponível 
na escola (projetor multimídia, DVD, computador).

•	 A equipe gestora deverá realizar a leitura da mensagem da chefe do Deein: 
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Caros professores,

 Esta Semana Pedagógica tem a finalidade de promover a organização 
do espaço escolar, com atenção especial ao compromisso educacional da 
construção de uma proposta pedagógica clara e real, para o aluno com deficiência 
intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento. 
É importante, sobretudo, valorizar a experiência dos professores, ressaltando 
que, para obter um bom resultado, é indispensável o envolvimento de todos 
como participantes do processo. 

         As atividades propostas estão divididas em apresentações audiovisuais para 
reflexão e discussões; textos como base para os estudos; e atividades práticas, 
como experimentos de aprendizado. Nesta perspectiva, a intenção é desenvolver 
um ciclo de estudos que amplie a formação dos professores das escolas de 
Educação Básica, na modalidade Educação Especial, com a apresentação 
dos métodos que vêm sendo utilizados, inicialmente, na alfabetização, aos 
alunos com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais 
do desenvolvimento, pois consideramos que a aprendizagem se faz mesmo 
àqueles cujo acesso a ela possa parecer inatingível. 

         Convidamos os professores a reencantarem-se pelas velhas, mas bem 
sucedidas experiências, tendo novos estímulos para o estudo e aperfeiçoamento 
constantes, pois: “Os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não 
sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e 
reaprender” (Alvin Toffer).

Boa semana de trabalho!

Marisa Bispo Feitosa
Chefe do Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional

MENSAGEM
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ATIVIDADES

Os trabalhos que serão realizados no dia de hoje (1º e 2º momentos) têm como 
objetivo suscitar a reflexão do professor sobre as diferentes maneiras de ler o mundo, 
bem como rever as teorias da psicologia da aprendizagem, para compreensão de 
como o aluno aprende, relacionando a realidade da escola de Educação Básica, na 
modalidade Educação Especial.

 O 1º momento está organizado em duas atividades:

 1ª)  Assistir ao vídeo A Maior Flor do Mundo, com o grande grupo. 

 2ª) Refletir/discutir e comentar sobre o curta-metragem assistido.

 O 2º momento está organizado em:

 1ª) Assistir aos vídeos “Nós” da Educação: Professor Cloves Amorim  (blocos 
1, 2 e 3) com o grande grupo.

 2ª) Realizar trabalhos referentes a cada bloco do vídeo em pequenos grupos;

 3ª) Refletir sobre os assuntos tratados nos vídeos com o grande grupo;

 4ª) Realizar atividade individual. 
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•	 O vídeo deverá ser exibido ao 
grupo, de acordo com a tecnologia  
disponível na escola (projetor 
multimídia, DVD ou computador). 
Antes de iniciar a exibição do vídeo, 
a equipe gestora deverá ler aos 
participantes as informações e a 
sinopse do vídeo.

•	 Durante a exibição do vídeo os 
professores  deverão  anotar os pontos 
que consideram significativos.

•	 O vídeo está disponível no Portal Dia 
a Dia Educação em:

http://goo.gl/FBfWMH

Vamosaotrabalho!

Atividade 1 
Assistir ao vídeo A Maior Flor do 
Mundo, de José Saramago.

•	 Período: manhã
•	 Tempo previsto: 12min

SINOPSE

 Apresentamos A Maior Flor do Mundo (Espanha, 2006, Animação, 9min48s, COR), 
curta-metragem dirigido por Juan Pablo Etcheberry e narrado por José Saramago, como 
recurso mediador para as discussões que darão início ao período importante de estudos 
compartilhados.
 Saramago, autor de A Maior Flor do Mundo, escreveu esta história que se passa em 
uma aldeia chamada Aldeia do Pico. Nela é relatada a fantasia de um menino que, a caminho 
de uma aventura, acaba se perdendo, mas continua a seguir o seu instinto. Esse menino, 
quando chega ao topo da montanha mais alta de toda a aldeia, onde há um vasto e deserto 
campo, avista uma flor pequena e murcha. Para tentar ajudá-la, o mais que podia, busca água 
para irrigá-la e a tapa do quente e forte sol de verão que banhava a Aldeia do Pico, tentando 
protegê-la de tudo e de todos, fazendo, assim, nascer a maior flor do mundo. Ao anoitecer, o 
pobre menino,  cansado e sem forças, adormece à sombra da flor. Os pais, preocupados com 
o filho, foram à sua procura. Quando o encontram, estava a dormir tapado com uma linda 
pétala da flor. 
 

 Após assistir ao vídeo, vamos realizar a atividade 2.
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Atividade 2 
Reflexão em grupo

•	 Período: manhã
•	 Tempo previsto: 40min

•	 A equipe gestora deverá direcionar o debate/reflexão a partir da leitura das questões 
norteadoras e incentivar todo o grupo a participar da discussão, a fim de refletir e 
suscitar a autoanálise profissional. Obs.: Não existe a necessidade de registrar a 
discussão realizada. 

QUESTÕES NORTEADORAS:

 Sugerimos que a equipe gestora provoque a discussão a partir da análise 
apresentada a seguir:

 Nessa breve história, a abordagem cotidiana mostra os vários contextos da 
aprendizagem nos quais são apresentadas algumas situações que envolvem as 
diferentes maneiras de ler o mundo, vistas através dos olhos inocentes de uma 
criança, ou vistas pelo foco realista das pessoas adultas ou ainda observadas pelas 
lentes da experiência trazidas com a idade. 

 As histórias podem ser contadas e recontadas de diversas maneiras, assim 
como o aprendizado se faz e desfaz e é construído ou desconstruído, abrindo caminho 
para outros conhecimentos. 

 E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os 
adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo têm andado 
a ensinar?
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•	 O 1º bloco do vídeo deverá ser exibido ao grupo, de acordo com a tecnologia 
disponibilizada na escola (projetor multimídia, DVD ou computador).

•	 O vídeo está disponível no Portal Dia a Dia Educação em:

http://goo.gl/FBfWMH

•	 Antes de iniciar a exibição, a equipe gestora deverá ler aos participantes as 
informações e a sinopse do vídeo. 

•	 Durante a exibição do vídeo os professores deverão anotar os pontos que consideram 
significativos.

SINOPSE 

 Entrevista com a participação do psicólogo e professor Cloves Amorim, professor 
doutorando da PUCPR. Esse vídeo tem por objetivo apresentar a importância do estudo da 
psicologia da aprendizagem como agregador dos conhecimentos inerentes ao professor, além 
de aperfeiçoar a transformação do fazer pedagógico, com vistas à superação dos obstáculos 
e à promoção da aprendizagem aos alunos. Para organização didática das discussões, o vídeo 
está organizado em três blocos.

 Após assistir ao 1º bloco do vídeo, vamos realizar a atividade 4.

2° MOMENTO
Tarde 

05/02/15

Atividade 3 
Assistir ao vídeo “Nós” da Educação: 
Professor Cloves Amorim - 1º bloco.

•	 Período: tarde
•	 Tempo previsto: 15min
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 Considerando as questões 
abordadas pelo psicólogo e professor 
Cloves Amorim no 1º bloco do vídeo: 

•	 A equipe gestora deverá organizar 
pequenos grupos. 

•	 Cada grupo deverá discutir as duas 
questões a seguir, fazendo o registro 
dos pontos importantes.

•	 A equipe gestora poderá ler, imprimir 
ou projetar as questões.

•	 Cada pequeno grupo deverá 
apresentar à plenária o resultado 
das discussões das questões sob 
orientação da equipe gestora.

•	 No grupo, um membro da equipe 
gestora deverá registrar o resultado 
da discussão.

Atividade 4 
Sobre o  vídeo “Nós” da Educação: Professor Cloves Amorim - 1º bloco.

•	 Período: tarde
•	 Tempo previsto: 1h

QUESTÕES:

1. Quais os pontos relevantes abordados na fala do psicólogo e professor Cloves 
Amorim para subsidiar o trabalho de alfabetização dos alunos público-alvo das escolas 
de Educação Básica, na modalidade Educação Especial?

2. Em quais aspectos as teorias da aprendizagem podem contribuir com o trabalho do 
professor alfabetizador?
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•	 O 2º bloco do vídeo deverá ser exibido ao grupo, de acordo com a tecnologia 
disponibilizada na escola (projetor multimídia, DVD ou computador).

•	 O vídeo está disponível no Portal Dia a Dia Educação em:

http://goo.gl/FBfWMH

•	 Durante a exibição do vídeo os professores deverão anotar os pontos que consideram 
significativos.

 Após assistir ao 2º bloco do vídeo, vamos realizar a atividade 6.

Atividade 5 
Assistir ao vídeo “Nós” da Educação: Professor Cloves Amorim - 2º bloco.

•	 Período: tarde
•	 Tempo previsto: 15min
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Atividade 6 
Sobre o vídeo “Nós” da Educação: Professor Cloves Amorim - 2º bloco.

•	 Período: tarde
•	 Tempo previsto: 1h

Aspectos a serem 
considerados

Característica do 
paradigma tradicional Superação

Quanto à aprendizagem 

Quanto ao conhecimento 

Quanto ao aluno 

Quanto ao professor 

QUESTÕES:

1. Nesse 2º bloco o psicólogo e professor Cloves Amorim destacou as contribuições 
das teorias do condicionamento, interacionistas e contemporâneas. Como estas 
teorias podem subsidiar o trabalho pedagógico na escola de Educação Básica, na 
modalidade Educação Especial? 

2. Observem algumas características que fazem parte do paradigma tradicional e 
reflitam sobre algumas formas de superação dessa maneira de pensar a sala de aula. 
Após, complete o quadro com pelo menos três sugestões para cada aspecto citado:

 Considerando as questões 
abordadas pelo psicólogo e professor 
Cloves Amorim no 2º bloco do vídeo: 

•	 A equipe gestora deverá organizar 
pequenos grupos. 

•	 Cada grupo deverá discutir as duas 
questões a seguir, completando o 
quadro.

•	 As questões e o quadro poderão ser 
impressas ou projetadas.

•	 Cada pequeno grupo deverá 
apresentar o quadro preenchido à 
plenária.

•	 A equipe gestora deverá orientar 
as discussões, salientando os 
pontos convergentes e divergentes 
apresentados pelos grupos.
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•	 O 3º bloco do vídeo deverá ser exibido ao grupo, de acordo com a tecnologia 
disponibilizada na escola (projetor multimídia, DVD ou computador)

•	 O vídeo está disponível no Portal Dia a Dia Educação: 

http://goo.gl/FBfWMH

•	 Durante a exibição do vídeo os professores deverão anotar os pontos que consideram 
significativos.

 Após assistir ao 3º bloco do vídeo, vamos realizar a atividade 8.

Atividade 7 
Assistir ao vídeo

“Nós” da Educação: Professor Cloves Amorim - 3º bloco.

•	 Período: tarde
•	 Tempo previsto: 15min
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•	 A equipe gestora deverá ler a mensagem Autoimagem, de Haim Ginott, que poderá 
ser impressa ou projetada.

•	 Para a reflexão do grupo, a equipe gestora deverá provocar e incentivar os 
professores a depor na plenária, solicitando-os que comentem suas observações 
sobre a autoimagem de seus alunos. Obs.: Não há necessidade de registro das 
discussões.

MENSAGEM:

Autoimagem

“Seria bom se pudéssemos pensar na autoimagem da criança 
como cimento fresco. Imagine que cada umas das nossas 
respostas à criança deixe uma marca e molde seu caráter e sua 
personalidade. Isto coloca pais e mestres sob o liame de uma 
obrigação permanente. Seria melhor que pudéssemos ter a certeza 
de que nenhuma das marcas por nós deixadas seja do tipo de que 
venhamos a nos arrepender quando o cimento endurecer”.

(Haim Ginott)

Atividade 8 
Reflexão, com o grande grupo, que tem como objetivo suscitar a autoanálise 
profissional. 

•	 Período: tarde
•	 Tempo previsto: 30min
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•	 A equipe gestora deverá, com antecedência, imprimir um quadro para cada professor 
realizar a atividade (Anexo 1, disponível na página da Semana Pedagógica do Portal 
Dia a Dia Educação). 

http://goo.gl/FBfWMH

•	 Individualmente, os professores deverão preencher o quadro apresentado.

•	 A socialização da atividade fica a critério de cada profissional, ou seja, a apresentação 
do quadro é opcional.

Contribuições Barreiras

Quais as 
contribuições e as 
barreiras deixadas 
em você por seus 

professores durante 
seu processo de 
aprendizagem?

Quais as marcas que 
você está deixando 
para seus alunos?

Atividade 9 
Atividade individual a fim de refletir e suscitar a autoanálise profissional.

•	 Período: tarde
•	 Tempo previsto: 30min
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A organização dos trabalhos para o 2º dia (3º e 4º momentos) tem como 
objetivo iniciar um estudo sobre conceitos e métodos de alfabetização, assim como 
uma reflexão sobre a prática de alfabetização desenvolvida nas escolas de Educação 
Básica, na modalidade Educação Especial.

3° MOMENTOManhã 06/02/15

 O 3º momento está organizado em quatro atividades:

 1º)  Assistir ao vídeo que traz a entrevista com a Dra. Magda Soares com  o 
grande grupo.

 2º) Refletir/discutir o assunto tratado no vídeo em pequenos grupos e em 
plenária.

 3º) Ler o texto Reinventando a Alfabetização.

 4º) Refletir/discutir em pequenos grupos e realizar plenária.

 O 4º momento está organizado em duas atividades:

 1º) Ler o texto Ambiente Alfabetizador.

 2º) Realizar trabalhos práticos em pequenos grupos e apresentar ao grande 
grupo.
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•	 O vídeo deverá ser exibido ao 
grupo, de acordo com a tecnologia 
disponibilizada na escola (projetor 
multimídia, DVD ou  computador). 

•	 Antes de iniciar a exibição a equipe 
gestora deverá ler aos participantes 
as informações e a sinopse do vídeo 
apresentadas a seguir. 

•	 Durante a exibição do vídeo os 
professores deverão anotar os pontos 
que consideram significativos.

•	 O vídeo está disponível no Portal Dia 
a Dia Educação em:

http://goo.gl/FBfWMH

Vamosaotrabalho!

Atividade 10 
Assistir ao vídeo Entrevista com 
a participação da doutora Magda 
Soares.

•	 Período: manhã
•	 Tempo previsto: 20min

SINOPSE

Entrevista com a participação da doutora Magda Soares, professora da UFMG. A entrevista 
tem como objetivo apresentar os contrapontos para a constante pergunta que fazemos: 
“Será que os métodos para alfabetizar que utilizamos estão corretos?”. Na entrevista, a 
professora Magda comenta, ainda, sobre a formação dos professores, os livros didáticos e 
a importância da relação entre a teoria e a prática.

 

Após assistir ao vídeo, realizar a atividade 11.
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•	 A equipe gestora deverá organizar pequenos grupos. 

•	 Cada grupo deverá discutir a questão proposta.

•	 A questão poderá ser impressa ou projetada.

•	 Cada pequeno grupo deverá anotar os pontos relevantes da discussão.

•	 Cada pequeno grupo deverá apresentar suas conclusões à plenária.

•	 A equipe gestora deverá direcionar o debate: ler a questão norteadora, incentivar 
todo o grupo a participar da discussão e registrar o resultado do trabalho.

QUESTÃO NORTEADORA:

 Vamos ler e analisar, em grupos, o trecho transcrito da entrevista realizada com 

a doutora Magda Soares:

Entrevistador: “Agora, tem um método que seria melhor para um tipo de criança e para  
outro, funciona mais um ou outro, ou essa dosagem, essa criança, esse perfil de 
criança, precisa ter mais essa consciência fonológica, enquanto a outra, menos?”

Atividade 11 
Trabalho de reflexão em pequenos grupos.

•	 Período: manhã
•	 Tempo previsto: 40min
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Magda Soares: “É, as crianças são diferentes no ritmo em que elas aprendem, sem 
considerar casos especiais, as chamadas necessidades especiais, mas mesmo as 
crianças que não têm necessidades especiais, elas vão em ritmos diferentes, mas não 
tão diferentes assim... mas aí é que, de novo, é importante o professor saber identificar 
quais as dificuldades que as crianças têm, por exemplo: há crianças que demoram muito 
a descobrir, que quando a gente escreve, a gente grafa o som e não a coisa da qual a 
gente está falando. Você pede: vamos escrever casa e ela desenha uma casa, porque 
ela não está ouvindo a palavra como som, ela está ouvindo a palavra semanticamente 
como significado. Então, há crianças que demoram mais que outras a perceber isso. 
Cabe ao professor fazer trabalhos e exercícios para a criança perceber que a palavra 
é som, e, depois, que esse som que é a palavra, é segmentável. Você pode dividir 
em sílabas, para depois chegar no conceito de fonema: cada sílaba é constituída de 
fonemas. O professor precisa saber isso, e precisa saber como identificar que crianças 
podem estar em fases diferentes. O que ele tem que fazer para que a criança avance de 
uma fase pra outra é ter conhecimentos linguísticos, fonológicos, cognitivos...”

     Como vocês, professores, organizariam a prática pedagógica do aluno 
com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do 
desenvolvimento, uma vez que o conhecimento não acontece de uma única 
forma e considerando os aspectos teóricos sobre os métodos de alfabetização 
apresentados por Magda Soares?

Atividade 12
Leitura do texto Reinventando a Alfabetização (Anexo 2) em pequenos grupos.

•	 Período: manhã
•	 Tempo previsto: 1h20min

•	 A equipe gestora deverá imprimir 
previamente cópias do material de 
estudo referente a esta atividade 
(Anexo 2 – Reinventando a 
Alfabetização), de acordo com o 
número de grupos a ser formado na 

escola.

•	 Organizar pequenos grupos.

•	 Cada grupo deverá realizar a leitura 
do texto proposto.

Após a leitura do texto, realizar a atividade 13.
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•	 Cada grupo deverá discutir as 
questões propostas.

•	 As questões poderão ser impressas 
ou projetadas.

•	 Cada grupo deverá anotar os pontos 
relevantes da discussão.

•	 Cada pequeno grupo deverá 

apresentar a conclusão da discussão 
à plenária.

•	 A equipe gestora deverá direcionar 
o debate: ler a questão norteadora, 
incentivar todo o grupo a participar 
da discussão e registrar o resultado 
do trabalho.

Atividade 13
Discussão em pequenos grupos e apresentação na plenária.

•	 Período: manhã
•	 Tempo previsto: 1h10min

QUESTÕES:

1. Vigotsky (1991) afirma que “as leis que regem o desenvolvimento da pessoa com 
deficiência mental são as mesmas que regem o desenvolvimento das demais pessoas”. 
Para ele, a criança cujo desenvolvimento foi comprometido por alguma deficiência, 
não é menos desenvolvida do que as crianças ditas normais, mas é uma criança que 
se desenvolve de outra maneira.

 Discuta esta afirmação considerando suas experiências de alfabetização na 
escola de Educação Básica, na modalidade Educação Especial, e os métodos de 
alfabetização adotados.

2. Quais as particularidades da aprendizagem do aluno com deficiência intelectual, 
múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento?
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•	 A equipe gestora deverá imprimir previamente cópias do material de estudo 
referente a esta atividade (Anexo 3 – Ambiente Alfabetizador).

•	 Organizar pequenos grupos.

•	 Cada grupo deverá realizar a leitura do texto proposto.

4° MOMENTO

Tarde 

06/02/15

Atividade 14
Leitura do texto Ambiente 
Alfabetizador, da Secretaria Municipal 
de Salvador (Anexo 3).

•	 Período: tarde
•	 Tempo previsto: 30min

Atividade 15
Trabalho prático

•	 Período: tarde
•	 Tempo previsto: 3h30min

•	 A equipe gestora deverá organizar 
pequenos grupos. 

•	 Cada grupo deverá construir 
ambientes alfabetizadores, 
considerando os subsídios teóricos 
apresentados na atividade anterior 
e de acordo com o solicitado nas 
questões apresentadas.

•	 Cada pequeno grupo deverá 

apresentar à plenária os ambientes 
construídos.

•	 A equipe gestora deverá disponibilizar 
os materiais e ambientes solicitados 
pelos participantes para a realização 
da atividade.

•	 A equipe gestora deverá direcionar 
a apresentação e a filmagem dos 
trabalhos realizados.
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ATIVIDADE PRÁTICA

 Agora, depois de ler o texto, o grupo deve refletir e discutir se existem 
particularidades do ambiente alfabetizador nas diferentes etapas da escolarização 
(Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos) e, em 
pequenos grupos, organizar exemplos de ambientes alfabetizadores e registrá-los por 
meio de filmagem.

Esses exemplos de ambientes 
alfabetizadores devem estar 
relacionados a duas situações:

•	 Ambiente onde a leitura e 
escrita tenham função real de 
expressão e comunicação.

•	 Ambiente onde a imagem da 
sala de aula apenas expõe nas 
paredes textos e etiquetas 
nomeando objetos.

Recursos para este trabalho:

•	 Materiais disponíveis na escola, 
como, por exemplo, revistas, 
livros, jogos, entre outros 
recursos.

•	 Recursos de filmagem 
(celulares, tablets ou 
filmadoras).
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