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 OBJETIVO
Nesse Passaporte Didático, vamos analisar 
uma proposta de trabalho de um professor 
do 5º ano, tendo como subsídios as reflexões 
feitas anteriormente sobre planejamento.
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LP Planejamento

Ponto de
PARTIDA

Leia o texto. Depois, resumidamente, dê suas impressões sobre ele, destacando, principalmente, aspectos rela-
cionados ao gênero textual.

‘WIFI RALPH’: BELAS SACADAS VISUAIS E ROTEIRO QUE NÃO SUBESTIMA O PÚBLICO 
Animação satiriza com meiguice, mas também com franqueza e senso do absurdo, a era da 

hiperconectividade e da obsessão pela popularidade nas redes sociais

Seis anos atrás, Detona Ralph se revelou um delicioso pico de 
criatividade dos desenhos da Disney: com humor esfuziante, olhar es-
perto para a cultura pop e perspicácia na maneira como transformava 
um vilão de fliperama em herói, o filme surpreendeu a plateia com 
sua capacidade de tirar ouro de um personagem que não passava de 
uma nota de rodapé da década de 80.

Ninguém parecia mais atônito com seu heroísmo, contudo, que o próprio grandalhão — Ralph — nem 
mais grato com a amizade da adorável Vanellope, a destemida piloto de corridas de outro jogo. Esta 
continuação faz ainda melhor: ao levar Ralph e Vanellope de seu singelo mundo binário para o universo da 
internet, WiFi Ralph satiriza com meiguice, mas também com franqueza e senso do absurdo, a era da hi-
perconectividade e da obsessão pela popularidade nas redes sociais. Os personagens são um encanto, o 
roteiro e a animação, muito inspirados e as sacadas visuais, não raro, geniais. O melhor, porém, é a manei-
ra como o filme conversa de igual para igual com o público infantil, sem subestimá-lo com lições fáceis.

https://veja.abril.com.br. Acesso em 
30/05/2019
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Atividade 1

Agora, você vai assistir ao curta metragem “Lou”, que concorreu, em 2018, ao Oscar de melhor curta metragem 
de animação.

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/noticia/2018/03/
animacoes-do-oscar-2018-trazem-mensagem-de-tolerancia-

representatividade-e-diversidade.html

Atividade 2

Depois de assistir ao curta, sua tarefa é

1. completar o quadro abaixo, no qual falta a situação didática da proposta de trabalho de um professor do 5º ano;

2. elaborar o Ponto de Partida (mobilização de conhecimentos prévios) e, ao menos, as Atividade 1 e 2, atentando-se 
ao fato de que estas devem estar relacionadas às habilidades presentes no quadro.
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Eixo Produção de texto

Habilidades

1. Planejar o texto a ser redigido, tendo em vista as condições de produção: público-alvo, local 
de circulação, finalidade, imagem do locutor.

2. Utilizar as formas de composição da resenha crítica: título (em geral o mesmo da obra), 
iniciar com informações sobre o objeto da resenha: autor, diretor (do filme/show); artistas 
principais envolvidos (no filme/show); título da obra (ou filme/show); editora, local e data (do 
livro) ou lançamento e apresentação (do filme); resumir o conteúdo do livro ou filme/show 
sem, no entanto, indicar o final do enredo para não desestimular o leitor ou espectador; 
apresentar apreciações, avaliações/opiniões, comentários a respeito da obra.

3. Utilizar verbos no pretérito no resumo e no presente na apresentação de informações e 
opiniões/comentários e apreciações a respeito da obra objeto da resenha.

4. Empregar a terceira pessoa.

Objeto do conhecimento Campo da ´Vida Pública`: Resenha crítica

Situação Didática

Recursos

Ano /Período 5º ano/2º semestre

Informações complementares sobre o curta

Lou

Data de lançamento: 13 de julho de 2017 (07min)

Direção: Dave Mullins

Gênero: Animação

Nacionalidade: EUA

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-190653


