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 OBJETIVO
Nesse Passaporte Didático, vamos analisar 
uma proposta de trabalho, tendo como sub-
sídios as reflexões sobre planejamento feitas 
anteriormente. 
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LP Planejamento

Atividade 1

A seguir, apresentamos uma proposta de trabalho elaborada por um professor do 1º ano. Analise-o e proponha 
mudanças, se julgar necessário, pensando no que você considera ao elaborar seu plano de ensino.

Proposta de Trabalho

Após o cumprimento de algumas das etapas do trabalho com o gênero textual receita culinária, uma professora do 
1º ano decidiu finalizar as atividades propondo aos alunos a produção de receitas, que comporiam o livro de receitas 
da turma, com a intenção de presentearem pessoas conhecidas e queridas por eles.

Para tanto, a professora estabeleceu, junto com os alunos, um planejamento, que contempla as seguintes etapas:

1ª Etapa
(Decisões conjuntas)

• Definição do formato do livro de receitas: O livro deve conter receitas variadas (lanches, 
sucos, vitaminas etc.). A opção deve ser por receitas práticas, fáceis de serem realizadas. 
Elas devem ser acompanhadas de ilustrações.

• Todas as receitas produzidas pela turma devem fazer parte do livro.

• As receitas, depois de finalizadas, devem ser reproduzidas a fim de que cada aluno receba 
um exemplar.

• Escolha da pessoa que vai receber o livro de receitas: A pessoa foi escolhida porque gosta 
de cozinhar, de preparar receitas diferentes, saborosas que agradam a todos.

2ª Etapa
(Escrita, revisão e reescrita)

• A receita será produzida individualmente, com a intervenção da professora, quando neces-
sário.

• Após a primeira escrita (rascunho), o aluno, com a orientação da professora, fará a revisão 
de seu texto.

• A ilustração só acontecerá na etapa final do processo, ou seja, após a reescrita.

3ª Etapa
(Leitura das receitas)

A turma vai socializar as receitas, lendo uns as receitas dos outros, ressaltando, principalmen-
te, as qualidades dos textos.

4ª Etapa
(Escrita do texto de abertura 

do livro)

A professora será a escriba, responsável por organizar, na escrita, as ideias/intenções dos 
alunos.

5ª Etapa
(Capa do livro)

Qual(is) aluno(s) será(ão) responsáveis pela produção da capa do livro. O que deve constar: 
texto verbal (quais informações); ilustração.

“Todas as etapas foram cumpridas, passo a passo. E o livro de receitas do 1º ano está finalizado.”
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Atividade 2

Agora, você lerá três produções dessa turma de 1º ano, com a tarefa de avaliar se as intenções educativas da 
professora, ou seja, seus objetivos foram atingidos.

Para a avaliação, oriente-se pelas seguintes questões, que contemplam não apenas o momento da produção da 
receita, mas também as condições necessárias à realização da tarefa.

1. Antes de chegar à produção da receita, a professora diz ter cumprido algumas das etapas do trabalho com o 
gênero textual receita culinária. Quais podem ter sido essas etapas?

2. Da leitura das três produções, é possível depreender que os alunos compreendem a função da ilustração em uma 
receita culinária? Justifique.

3. Como se sabe, a receita culinária é um texto injuntivo/instrucional, cuja proposta comunicativa se define pela 
instrução de um determinado procedimento, sugerindo como algo deve ser feito pelo interlocutor. Possui como 
característica básica o uso de linguagem simples e objetiva, indicativa dos ingredientes e da sequência dos pro-
cedimentos a serem seguidos. Com base na definição, os alunos demonstraram conhecimento da finalidade da 
escrita desse gênero textual?

Texto 1 
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Texto 2 

Texto 3 
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 Apontamentos
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Depois de analisar as produções, é hora de elaborar um plano de ação que contemple as dificuldades apresenta-
das pelos alunos, que são representativas de uma parcela da classe.

Eixo Produção

Habilidade
Planejar e (re)produzir, tendo o professor como escriba, texto do gênero receita, observando os 
elementos da organização composicional desse gênero: título, lista de ingredientes, modo de 
fazer, caracteres alfabéticos e numéricos; ilustração.

Objeto do conhecimento Campo da Vida Cotidiana: Receita culinária

Situação Didática

Recursos

Ano /Período


