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

Ponto de
PARTIDA

A notícia na escola. Se o Campo de Atuação é ´Vida Pública`, ela está lá, presente, no plano de ensino do 4º ano. 
Comecemos com a leitura de uma!

BEIJA-FLOR VAI RECRIAR SEUS 70 ANOS COM FÁBULAS NA AVENIDA 
A escola de samba da Baixada Fluminense foi campeã em 2018

Esopo pode não ser um nome familiar para muita gente, mas não é difícil encontrar quem já aprendeu 
lições valiosas com suas histórias, como A cigarra e a formiga, A galinha dos ovos de ouro ou A raposa 
e as uvas. Fábulas como essas vão costurar uma outra história na Marquês de Sapucaí: os 70 anos da 
Beija-Flor de Nilópolis, que promete falar de seu passado com o olhar no futuro.

A escola da Baixada Fluminense vem do título de 2018 com a missão de relembrar seus grandes car-
navais. Desde 1976, quando chegou ao Grupo Especial, a escola ganhou 14 títulos. Para narrar essa traje-
tória, o integrante da Comissão de Carnaval Marcelo Misailidis conta que a agremiação pensou em uma 
costura entre histórias e fábulas, agrupando os enredos a serem revisitados em cinco grupos: os temas 
infantis, os enredos de referência africana, os carnavais que falaram de regiões do Brasil, as homenagens 
a personalidades e as críticas sociais.

“Decidimos assim para não criar uma situação em que houvesse uma grande divergência temática”, 
conta Misailidis. A preocupação era que enredos muito diferentes, lado a lado, criassem uma confusão 
visual.

A solução foi organizar setores que caminham cronologicamente pela abordagem que a Beija-Flor deu 
a cada um desses temas ao longo dos anos. Cada um desses setores terá um carro alegórico, uma fábula 
e uma moral da história.

O carnavalesco promete que a ideia é provocar o público a encontrar as referências aos grandes des-
files, que não serão simplesmente repetidos, mas terão novos contextos. “Se você não recria, não tem a 
menor graça. Ninguém tem interesse em uma coisa que todo mundo já sabe como termina”, diz ele. “Não 
se pode subestimar a capacidade de compreensão do público, e muito menos do jurado, que é preparado 
e recebe um direcionamento para o que vai julgar”.

(http://www.dm.com.br/cultura/2019/02. 
Acesso em 4/05/2019)

Mas... e quando esse gênero chega à escola, no 4º ano, o que fazer, em que contexto ele se insere? A reposta 
pode estar na reflexão/discussão sobre o tema planejamento.

Planejar, planejamento, plano de curso, plano de ensino, plano de aula, competências e habilidades... Palavras e 
expressões que fazem parte da vida de todo educador, mas que, às vezes, soam como clichês, lugar comum, repeti-
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ção de ideias, sem relação direta com a prática educativa.

Mas será isso verdade?

Deixemos a resposta para o final, depois de realizada a atividade seguinte, com foco na sala de aula.

Atividade 1

No Ponto de Partida, fizemos, oralmente, o processo de leitura da notícia “Beija-Flor vai recriar seus 70 anos com 
fábulas na avenida”, com o(s) objetivo(s) de

a)

b)
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Atividade 2

Uma professora do 4º ano, para dar continuidade ao trabalho com o gênero textual notícia, selecionou o texto lido 
por você como base para a sequência do planejamento com esse gênero textual. Leia.

Eixo Oralidade

Habilidade Foco

(EF04LP17) Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV 
e na internet, orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando conhecimento dos gêneros 
jornal falado/televisivo e entrevista.

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na 
fala, como direção do olhar, gestos, movimentos da cabeça, expressão corporal, tom de voz.

Objeto do conhecimento Campo da ´Vida Pública`: Notícia

Situação Didática

Recursos

Ano /Período 4º ano/2º semestre

No planejamento da professora, não há a descrição da situação didática e dos recursos. Essa é a sua tarefa!

Depois de realizada, vamos socializar os resultados, trocar informações e impressões, a fim de ampliar nossa 
visão sobre essa abordagem do gênero textual notícia.


