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PREFÁCIO

Há um conjunto bastante significativo de estudos e de autores 
que se ocupa em descrever e compreender o mundo pós-Se-
gunda Guerra Mundial. Há certo consenso no entendimento 
de que as modificações nas tecnologias da comunicação e da 
informação, associadas a outros fatores, têm promovido signifi-
cativas alterações nas mídias e, consequentemente, acarretado 
profundas mudanças nas faces do mundo.

Existem novas, e muitas, possibilidades midiáticas, tanto 
no que diz respeito ao aparato de difusão e transmissão da 
informação – como televisão, cinema, computador, internet, 
celulares – quanto em relação aos artefatos postos em circu-
lação por meio desses aparatos – como desenhos animados, 
filmes, blogs, imagens, propagandas e textos. O conjunto 
midiático não é neutro; ele produz e coloca em circulação 
determinadas formas de compreender, de relacionar-se e de se 
estar no mundo, possuindo, portanto, um caráter pedagógico/
educativo. No caso das crianças, os ensinamentos postos em 
circulação pelas mídias e aprendidos por elas costumam ser 
caracterizados e permeados por dinâmicas de prazer, fruição 
e satisfação. Em outras palavras, geralmente são aprendizagens 
nas quais não há abnegação, frustração e esforço reflexivo.

Na atualidade, as escolas, pelo menos as dos grandes 
centros urbanos, não estão isentas das mídias. Inevitavelmente, 
as mídias entram nas escolas, no mínimo, por duas vias; ou na 
forma de aparatos (como celulares, computadores e internet), 
ou de artefatos (como filmes, reportagens e notícias), ou se 
materializam nas falas, nas interações e nas brincadeiras das 
crianças que remetem aos universos midiáticos.
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Em geral, há três grandes tendências das escolas para 
lidar com as mídias. Uma delas é a de reprodução das lógicas 
midiáticas no ambiente escolar, sem muita reflexão, com a 
finalidade de ensinar determinados conteúdos escolares. 
Outra é a de proibição das mídias e criação de normas para 
impedir seu uso no ambiente escolar. A terceira é uma combi-
nação das duas anteriores, com a alternância das lógicas 
reprodutivas das mídias na escola ou sua proibição, de acordo 
com o contexto do momento.

Este livro, Prática Pedagógica em Mídia-Educação, parte 
do entendimento de que as crianças são sujeitos contem-
porâneos que habitam em um mundo altamente midiático. 
Ao considerar e respeitar esses sujeitos, o livro apresenta 
o trabalho com a mídia desenvolvido nos últimos anos no 
Núcleo de Educação da Infância (NEI), Colégio de Aplicação 
(CAp) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
configurando caminhos e alternativas distintos para o uso das 
mídias nas escolas.

Os caminhos criados para o trabalho com o que se nomeia 
como mídia-educação não se caracterizam pela reprodução ou 
proibição das mídias na escola. As alternativas apresentadas no 
livro para o trabalho com a mídia-educação são caracterizadas 
pela criação, por processos criativos. Criação que acontece por 
meio de procedimentos coletivos de diálogo entre os pares/
professores(as) e com as crianças, e trocas interpessoais e 
institucionais. Processos criativos que são construídos cole-
tivamente e sistematizados em determinados procedimentos 
e estratégias, como a escolha do tema de pesquisa, o plane-
jamento e a elaboração de sequências didáticas. Os trabalhos 
com jornal, rádio, produção de livros, correspondência, cinema, 
cineclube, jogos digitais, fotografias, infância, consumo e mídia, 
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literatura, robôs e tecnologias são apresentados em sequências 
didáticas já desenvolvidas no NEI/CAp/UFRN e evidenciam 
como podem ocorrer processos de ensino e de aprendizagem 
de modo construtivo, criativo, reflexivo, investigativo, questio-
nador e propositivo.

Ao mesmo tempo, o autor e a autora do livro alertam 
que não pretendem oferecer receitas a ser copiadas. Esse alerta 
deixa ainda mais evidente que o que se encontra neste livro é 
também a expressão da generosidade de seus autores por darem 
a conhecer ao mundo os processos por eles construídos, reali-
zados pela instituição NEI/CAp/UFRN para lidar com um mundo 
altamente midiático e com sujeitos-crianças que habitam esse 
mundo. Quiçá esta obra possa inspirar outros – professores/
as e seus alunos/crianças, escolas, sistemas de ensino – a 
formular suas próprias trilhas para a formação e o trabalho 
em mídia-educação.

Mariangela Momo
Professora do Centro de Educação/UFRN



PRÓLOGO

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM  
MÍDIA-EDUCAÇÃO COMO RECURSOS DIDÁTICOS

No decorrer do livro “Prática pedagógica em Mídia-educação”, 
deixa-se explícita a imperante necessidade e importância de 
se desenvolver uma educação em meios que se adaptem às 
demandas e aos requerimentos da sociedade atual, na qual 
as novas gerações crescem e se desenvolvem. Esse contexto, 
caracterizado pela digitalização, pela ubiquidade e pelo entorno 
“multitela”, supõe um objetivo para as instituições educativas 
que hão de estar preparadas para oferecer experiências didá-
ticas adequadas às características, aos interesses e necessidades 
do alunado e às particularidades da sociedade.

Nesse sentido, esta publicação oferece uma visão das 
práticas que vêm se desenvolvendo nos últimos anos nesse 
âmbito, no Núcleo de Educação da Infância (NEI), Colégio de 
Aplicação (CAp) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), destacando o uso dos meios de comunicação 
como recursos no processo de ensino-aprendizagem para o 
desenvolvimento da competência midiática  das crianças. Desse 
modo, aproveitam-se precisamente as potencialidades desses 
recursos para fomentar as habilidades, destrezas e atitudes dos 
estudantes desde o papel dos prossumidores midiáticos, quer 
dizer, tanto do ponto de vista da produção como criadores de 
conteúdos quanto da perspectiva do consumo crítico.
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Como apresentação, introduz-se a discussão sinalizando 
a importância de que a abordagem se ajuste às características 
e aos valores da sociedade, adequando-se às modificações 
derivadas dos contínuos progressos em nível industrial, social 
e tecnológico. Essas transformações influenciaram inega-
velmente os hábitos da cidadania e em diversos contextos, 
afetando a maneira de relacionar-se, organizar-se, trabalhar, 
estudar, comunicar-se, aprender etc.

As instituições educativas devem estar preparadas para 
esse novo contexto e, apesar de se haver avançado em recursos 
digitais, essas ações não são suficientes, pois o simples fato de 
introduzir tecnologia nas escolas não garante que se faça um 
uso adequado delas, nem que se potencializem as possiblidades 
que oferecem.

A figura dos docentes, portanto, estabelece-se como 
um fator fundamental, já que, por meio de suas propostas 
educativas, devem adquirir o papel de guia e facilitador dos 
conhecimentos e competências necessários para a formação de 
cidadãos do século XXI. Nesse contexto, a educação midiática 
é considerada um direito básico e fundamental nas sociedades 
democráticas.

Na primeira parte do livro, justifica-se o ato do planeja-
mento educativo como uma estratégia organizativa do trabalho 
em educação midiática. Nesse caso, fundamentam-se os princi-
pais procedimentos que se adotam para o desenvolvimento do 
trabalho pedagógico, que se baseia no trabalho em equipe do 
corpo docente e um enfoque orientado à abordagem de temas de 
pesquisa que sustentam as estratégias didáticas implementadas 
e os propósitos educativos para finalmente poder construir as 
sequências didáticas com suas respectivas atividades.
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Na segunda parte, descreve-se a sequência didática 
como estratégia de sistematização para o docente, percor-
rendo as principais definições do termo e aprofundando as 
características e possibilidades que se oferecem para orientar 
o trabalho do corpo docente e a organização dos conteúdos, 
objetivos e atividades.

Na terceira parte, mostram-se exemplos concretos de 
sequências didáticas elaboradas a partir das próprias experiên-
cias desenvolvidas em instituições educativas com estudantes. 
Nesse sentido, apresentam-se sequências didáticas que se 
referem ao trabalho com um jornal escolar com correspon-
dência na escola, com o cinema, o clube de cinema na escola, 
jogos digitais, a fotografia, a infância, a robótica e a tecnologia, 
a rádio na escola e a produção de livros.

A partir dessas sequências, o leitor pode conhecer 
em primeira mão as atividades e a abordagem didática para 
trabalhar a educação midiática na escola, a partir de diferentes 
enfoques e diversos meios de comunicação e recursos digitais 
ou tecnológicos. Oferecem-se, assim, as propostas completas de 
atividades e, nessas ocasiões, estão acompanhadas de imagens 
que permitem ilustrar e compreender mais o trabalho realizado.

Além disso, posteriormente, inclui-se uma epígrafe 
com outras ideias que poderiam desenvolver-se, por exemplo, 
o trabalho com ferramentas de Office e internet; eventos 
relacionados com a educação midiática; ou o uso inclusivo das 
tecnologias. Desse modo, descrevem-se sugestões de aplicação 
em sala de aula mediante a proposta de atividades ou de 
recursos para empregar em função da finalidade.

Por último, dedica-se um parágrafo final em que são 
sintetizadas as conclusões mais relevantes das contribuições 
do livro, destacando a importância de trabalhar a educação 
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midiática desde a idade mais jovem, abordando atividades 
significativas para o alunado que se permita participar de 
maneira ativa, oferecendo-lhes oportunidades de aprendizagem 
enriquecedoras que contribuam para fomentar seu pensamento 
crítico frente aos meios de comunicação e à capacidade de 
criação de conteúdos.

Insiste-se na ideia da importância de, a partir dos inte-
resses dos estudantes, que eles mesmos sejam os encarregados 
de sugerir temáticas sobre as quais trabalhar que despertem 
sua curiosidade. A partir das ideias das próprias crianças, o 
corpo docente planeja os objetivos, conteúdos e estratégias 
educativas que permitirão trabalhar as sequências didáticas 
de tal forma que estejam adaptadas ao contexto e aos interesses 
do grupo-aula.

Para finalizar, incluem-se os parágrafos com propostas 
de leituras, além de sugestões de jogos digitais e filmes. Em 
conclusão, cabe mencionar que esta publicação supõe um 
recurso valioso para outros docentes, pedagogos, pesquisa-
dores e qualquer outro profissional ou pessoa interessada na 
temática, já que oferece uma aproximação de experiências 
reais e desenvolvidas em instituições educativas, o que 
permite conhecer boas práticas em educação midiática de 
uma perspectiva que destaca o protagonismo do alunado e faz 
dele participante ativo do processo de ensino-aprendizagem e 
da construção do conhecimento. As propostas de sequências 
didáticas expostas no livro podem servir ao corpo docente 
para conhecer experiências educativas inovadoras e lhe servir 
de exemplo ou inspiração, com o objetivo de poder refletir e 
propor como poderiam introduzir em suas próprias aulas esse 
tipo de atividades para fomentar a educação midiática desde 
as primeiras etapas educativas. Do mesmo modo, os recursos 
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compartilhados podem ser de grande utilidade, já que sugerem 
numerosas atividades, filmes (curtas-metragens, médias-me-
tragens e longas-metragens) e jogos digitais, que podem ser 
aplicados em suas propostas didáticas.

Dr. Ignacio Aguaded
Catedrático da Universidade de Huelva (Espanha)

Traduzido por Iésu Mascarenhas de Andrade



APRESENTAÇÃO

Todo planejamento educacional, para qualquer socie-
dade, tem de responder às marcas e aos valores dessa 
sociedade. Só assim, é que pode funcionar o processo 
educativo, ora como força estabilizadora, ora como 
fator de mudança. Às vezes, preservando determinadas 
formas de cultura. Outras, interferindo no processo 
histórico instrumental (FREIRE; SHOR, 1986, p. 23).

Iniciamos a discussão com as palavras de Freire e Shor 
(1986) sobre o sentido do planejar, objeto destes escritos. O 
planejamento ganha importância política, como forma de 
transformação social, entendido como meio de apresentação 
do que é constructo histórico, sem perder de vista a possibili-
dade que o ato de educar enseja um elemento transformador 
da cultura.

Nesse sentido, o planejamento ganha importância vital 
como mote para empreendermos uma ação educativa cons-
ciente, crítica e criativa, capaz de obter transformações dentro 
e fora do espaço escolar. É sobre esse assunto que discorreremos 
ao longo do livro, destacando uma área que necessita ser consi-
derada com o devido cuidado pela escola: a Mídia-educação.

De maneira ampla, a Mídia-educação se propõe a 
discutir acerca da relação entre criança e cultura. É encarado, 
também, como um campo de pesquisa e de intervenção que 
envolve a educação com as mídias, por meio das mídias e 
para as mídias (RIVOLTELLA, 2005 apud FANTIN, 2011), o que 
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implica considerar a multiplicidade da área e a possibilidade 
de atuação/estudo em diversas frentes.

É comum encontrarmos nas instituições de ensino os 
professores utilizando filmes em geral, computadores e outros 
recursos tecnológicos, valendo-se de práticas que encaram 
esses recursos como “ferramentas pedagógicas”, oscilando 
entre o emprego vinculado a uma área do conhecimento e o 
entretenimento. Mas é possível explorar outras possibilidades, 
especialmente quando conseguimos encarar as mídias e tecno-
logias como “objeto de estudo”. Um mundo de possibilidades 
se descortina quando temos a oportunidade de enxergar a 
dimensão indissociável da Mídia-educação (BELLONI, 2001).

Nesse sentido, a Mídia-educação vem ganhando notorie-
dade e sua relevância tem sido cada vez mais latente. Exemplo 
disso são as chamadas Fake News (do inglês: “falsas notícias”), 
que ganharam destaque nos últimos anos como um problema 
mundial. A ausência de conhecimentos sobre a produção de 
informações nas redes sociais ocasionou a difusão em massa de 
diversas inverdades, o que causou a derrubada e/ou a ascensão 
de personalidades ou mesmo de pessoas comuns, por exemplo.

Se houvesse um investimento no ensino de Mídia-
educação nas escolas, certamente as pessoas teriam critérios 
no trato com as informações (ler, selecionar fontes confiáveis, 
estabelecer comparativos, posicionar-se criticamente, evitar 
difusão de ideias controversas etc.). Como a Mídia-educação 
ainda é uma área pouco discutida no meio educacional, o plane-
jamento das ações se torna mais necessário, porque precisa 
considerar suas dimensões, assim como prever atividades que 
sejam significativas para os envolvidos.
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Com o intuito de oferecer uma discussão introdutória 
sobre a Mídia-educação e salientar a necessidade de planejar, 
organizamos este material contendo orientações sobre como 
viabilizar atividades na referida área, assim como apresen-
tamos exemplos de sequências didáticas possíveis de ser 
realizadas na escola com crianças. Boa parte das experiências 
expostas nesta obra foi realizada no Núcleo de Educação da 
Infância, Colégio de Aplicação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN).  Nessa instituição, tivemos a 
experiência de inserir a Mídia-educação como campo de 
saber e experiência/componente curricular complementar 
obrigatório, de caráter autônomo. Mas existem outras vias 
de integração, como o enfoque curricular com caráter 
transversal, modelos mistos disciplinares e transversais, 
assim como outras possibilidades de experiências culturais 
(FANTIN, 2012).

Para dar organicidade ao documento, trataremos, 
inicialmente, de estabelecer um panorama sobre o significado 
dos termos planejamento e sequência didática, destacando 
conceituações possíveis para as referidas palavras. Em seguida, 
abordaremos os principais procedimentos adotados no NEI 
para o planejamento de experiências educativas. Exibiremos, 
também, alguns exemplos de sequências didáticas de Mídia-
educação, frutos das investigações/experimentações dos 
professores do NEI em suas tentativas de oferecer uma abor-
dagem crítica, criativa e contextualizada no trabalho com as 
mídias e tecnologias na Educação da Infância. Por fim, tece-
remos algumas considerações finais a respeito das proposições 
lançadas ao longo do livro, lançando um olhar prospectivo 
diante da Mídia-educação na escola brasileira.
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Este livro não deve ser encarado como uma “receita” do 
que deve ser feito com as mídias e tecnologias na educação. 
Ele pretende servir como uma referência, por apresentar 
sequências didáticas de Mídia-educação já desenvolvidas com 
crianças. Cabe ao professor/leitor analisar o trabalho exposto, 
comparar com a sua realidade, fazer os ajustes necessários, ou 
seja, pensar em uma nova proposta a partir de uma avaliação 
apurada do material.

As propostas apresentadas nesta obra não estão divididas 
por faixas etárias. Elas podem se adequar a diferentes idades 
e contextos, cabendo ao professor analisar o que é possível 
aproveitar de acordo com sua realidade educativa.



PARTE 1

O ATO DE PLANEJAR COMO ESTRATÉGIA 
DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO EM MÍDIA-EDUCAÇÃO

A ação de planejar é encontrada em todas as esferas da vida 
humana, desde situações corriqueiras até aquelas com maior 
grau de complexidade. De acordo com Kenski (1995), existem 
momentos em que precisamos tomar decisões imediatas, 
exigindo improvisação por parte dos envolvidos, já em outras, 
quando existe uma margem de tempo, podem-se definir ações 
sistemáticas, com previsão de ações futuras.

É sobre essas últimas que gostaríamos de nos deter, pois 
esse processo de organização é importante quando fazemos 
planejamento na esfera do trabalho, especialmente no âmbito 
educacional. Apesar de existirem diferentes modalidades de 
planejamento (plano de escola, plano de ensino, plano de aula), 
o foco recairá sobre a organização do trabalho pedagógico da 
rotina diária do professor – plano de aula.

Ao nos reportarmos à organização do trabalho pedagógico, 
seja numa escala macro ou micro, lembramos de imediato da 
palavra planejamento. Esse termo é bastante difundido no meio 
educacional e representa um dos principais ofícios do professor.

A esse respeito, Libâneo (1994) emite uma definição 
completa sobre o conceito de planejamento, acreditando que:
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Sandro da Silva Cordeiro  
Milene dos Santos Figueiredo

O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui 
tanto a previsão das atividades em termos de organi-
zação e coordenação em face dos objetivos propostos, 
quanto a sua revisão e adequação no decorrer do 
processo de ensino. O planejamento é um meio para 
programar as ações docentes, mas é também um 
momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à 
avaliação. É um processo de racionalização, organização 
e coordenação da ação docente, articulando a atividade 
escolar e a problemática do contexto social (LIBÂNEO, 
1994, p. 221).

Já para Vasconcellos (1995), o planejamento é tido como 
um processo de reflexão, no qual são realizadas tomadas de 
decisão. Nesse sentido, torna-se uma ação permanente, consi-
derando que, todos os dias, é necessário rever, renegociar, 
replanejar, tendo em vista a dinamicidade dessa atividade. O 
planejamento, portanto, não é algo fixo/rígido, mas flexível, 
requerendo adaptações de acordo com as circunstâncias.

Conforme aponta Larchet (2018), em seu material, O 
planejamento pedagógico e a organização do trabalho docente, 
no item Requisitos para o planejamento do ensino, existem 
alguns pontos a ser levados em consideração quando vamos 
realizar um planejamento de aula, a saber:

– Conhecer em profundidade os conceitos centrais e leis 
gerais da disciplina, conteúdos básicos, bem como dos 
seus procedimentos investigativos (e como surgiram 
historicamente na atividade científica);

– Saber avançar das leis gerais para a realidade 
concreta, entender a complexidade do conhecimento 
para poder orientar a aprendizagem;
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– Escolher exemplos concretos e atividades práticas que 
demonstrem os conceitos e leis gerais, os conteúdos e os 
assuntos de maneira que todos os entendam;

– Iniciar o ensino do assunto pela realidade concreta 
(objetos, fenômenos, visitas, filmes), para que os alunos 
formulem UESC Pedagogia 61 3 Unidade relações entre 
conceitos, ideias-chave, das leis particulares às leis gerais, 
para chegar aos conceitos científicos mais complexos;

– Saber criar problemas e saber orientá-los – situações 
de aprendizagem mais complexas, com maior grau de 
incerteza que propiciam em maior medida a iniciativa 
e a criatividade do aluno (LARCHET, 2018, p. 61-62).

Ao trazer tais elementos para o debate, não queremos, 
contudo, estabelecer diretrizes rígidas para a organização de 
uma aula. São apenas procedimentos possíveis para guiar o 
trabalho do professor, que poderá encontrar novos encami-
nhamentos em contato com o cotidiano escolar.

A questão do planejamento deve fazer parte do cotidiano 
de qualquer professor independentemente da sua área de 
atuação. Não existe ensino que não preceda à construção de 
um design a ser implementado. O que, onde e como ensinar são 
elementos essenciais à organização de uma aula de qualidade.

 No caso da Mídia-educação, não é diferente: planejar é 
sempre o recomendado. Deve-se, ainda, ter atenção redobrada, 
pois em algumas situações é preciso verificar os materiais a ser 
empregados. Se for necessário, utilizar uma câmera fotográfica, 
um computador, um gravador, uma televisão, entre outros equi-
pamentos. É preciso realizar uma previsão, com vista a sanar 
possíveis imprevistos ou inviabilidades que porventura possam 
ocorrer. Seria verificar se estão em bom estado para uso, a fim 
de evitar possíveis frustrações.
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Independentemente das diversas possibilidades de 
inserção curricular da Mídia-educação – disciplina autônoma, 
enfoque com caráter transversal (ou transdisciplinar), núcleos 
temáticos e educação integrada (FANTIN, 2012) –, é preciso 
repensar o modo como as mídias e tecnologias são utilizadas, 
tendo em vista que o uso como ferramenta pedagógica é enalte-
cido, secundarizando a perspectiva “objeto de estudo”, quando 
essas vertentes deveriam aparecer indissociáveis (BELLONI, 2001).

É importante ressaltar, também, a necessidade dos 
contextos de aprendizagem que envolvem a Mídia-educação. 
Podemos citar como exemplo uma situação em que uma turma 
encontra-se envolvida no desenvolvimento do Tema de Pesquisa 
“caranguejo”. Após estudarem diversos aspectos sobre a vida 
do referido animal, a turma percebe a necessidade de comu-
nicar para a escola e as famílias sobre o que aprenderam com 
o estudo. Então, decidem que a produção de um vídeo (gênero 
documentário) é uma alternativa. Partem, por fim, para um 
estudo pormenorizado do que é um documentário, como se 
faz esse gênero fílmico. Em seguida, constroem um roteiro, 
decidem as funções de cada criança na produção, realizam 
as gravações, vivenciam a etapa da edição das imagens (pelo 
professor ou por outro profissional), chegando até a etapa da 
pré-exibição/exibição ao público.

Assim, percebe-se que mesmo o foco do estudo não sendo 
o trabalho com o audiovisual, faz-se necessário se debruçar sobre 
os elementos que constituem essa linguagem a fim de fornecer 
um sentido para o estudo e não o transformar em um uso como 
ferramenta a serviço unicamente do estudo maior – o caran-
guejo. Entendemos que são estudos complementares, cada um 
salvaguardando as suas especificidades.
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O PLANEJAMENTO NO NEI:  
PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS ADOTADOS

No trabalho pedagógico do NEI, realizamos alguns 
procedimentos que asseguram o desenvolvimento das ações 
educativas no cotidiano escolar. Em nosso planejamento 
semanal, a dupla de professores se reúne a fim de organizar as 
atividades a ser desenvolvidas. Mas, antes de ter a clareza do 
que será realizado, convém explicitar o que assegura a organi-
zação do trabalho pedagógico da instituição.

Metodologicamente falando, o NEI segue a proposta do 
Tema de Pesquisa, abordagem criada pela própria escola na 
década de 1980 e que é seguida como norteadora de todas as 
ações educativas desenvolvidas. Ancora-se nas ideias de Freire 
(1990, 1991) e Kramer (1985), preocupados em construir uma 
abordagem metodológica e curricular que considere o ser 
humano em sua integralidade, as suas experiências e a cons-
trução do conhecimento de forma articulada e conjunta.

Conforme aponta Rêgo (1999), o Tema de Pesquisa é 
sustentado por três momentos inter-relacionados: estudo da 
realidade (ER), organização do conhecimento (OC) e aplicação 
do conhecimento (AC). O registro gráfico do tema é realizado 
mediante a construção de redes temáticas, o que permite a 
visualização dos eixos de trabalho a ser desenvolvidos. É cons-
truído, também, um quadro programático, extraindo-se das 
falas das crianças os objetivos, os conteúdos e as estratégias 
didático-pedagógicas a ser implementadas para o andamento da 
proposta. Por fim, para cada subtema percebido, constroem-se 
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as sequências didáticas, importantes para sistematizarmos as 
principais atividades a ser implementadas.

Embora a ideia do planejamento esteja em todos os 
momentos do tema de pesquisa, no andamento do estudo da 
realidade, construímos um instrumento chamado Quando 
programático, que consiste em um esquema que reúne várias 
informações a respeito do estudo a ser desenvolvido. Esse 
quadro é construído no início do tema de pesquisa e alimen-
tado no seu transcorrer, já que novas ideias acabam surgindo 
ao longo do percurso. De modo geral, o quadro programático é 
construído da seguinte forma, conforme exemplo abaixo:

Quadro 1 – Modelo de quadro programático.

IDEIAS INICIAIS 
DAS CRIANÇAS
O que sabemos e 
o que queremos 

saber?

QUESTÕES 
DE 

ESTUDO
OBJETIVOS COMPONENTES/ 

CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS

Fonte: arquivo dos professores (2018).

Nesse sentido, os professores do NEI percorrem o 
caminho a seguir, conforme Quadro 2, para a sistematização 
de uma proposta de ensino.
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Quadro 2 – Modelo de esquema de planejamento no NEI.

ESQUEMA DE CONSTRUÇAO DO PLANEJAMENTO NO NEI

1 – Definição do tema de pesquisa;
2 –  Realização do estudo da realidade (etapa inicial da metodologia, 

na qual as crianças definem o que sabem/querem saber sobre o 
assunto eleito);

3 –  Momento de reflexão do professor (espaço de tempo em que o 
docente pensa a respeito do tema escolhido, das ideias lançadas 
pelas crianças e do modo como será operacionalizado o estudo);

4 – Construção do quadro programático;
5 – Planejamento das atividades diárias – sequências didáticas.  

Fonte: arquivo dos professores (2018).

Conforme apresentado no quadro a seguir, as sequên-
cias didáticas consistem na última etapa do planejamento, 
por refletir as atividades que deverão ser realizadas no dia a 
dia, embora ainda exista outro momento no qual explicitamos 
tarefas a ser cumpridas em cada dia da semana, baseados nas 
sequências didáticas organizadas anteriormente.



PARTE 2

SEQUÊNCIA DIDÁTICA:  
ESTRATÉGIA DE SISTEMATIZAÇÃO DO ENSINO

No planejamento das atividades diárias em sala de aula, a ideia 
da “sequência didática” vem à tona como forma de registrar as 
nossas intencionalidades como professor. Mas o que, de fato, 
significa essa terminologia?

O termo sequência didática é recorrente nos escritos da 
educação, podendo ser descrito como um procedimento orde-
nado de passos, graduais, relacionados entre si, com vista a 
tornar o processo de ensinar e aprender previsível e eficiente. 
Grosso modo, as sequências didáticas apresentam um objeto 
a ser seguido, de forma que as intencionalidades concorrem 
para desvelar uma temática de interesse do grupo. O objetivo é 
tornar o estudo sistemático e facilitar o trabalho do professor.

Para compreender mais o significado desse termo, 
convém recorrer a Zabala (2010), percebendo que tal termino-
logia ajuda a entender o sentido da prática educativa, por meio 
de uma organização presente em qualquer proposta de ensino, 
sejam elas tradicionais ou progressistas. Para o autor, sequência 
didática, ou sequência de atividades, 

é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 
articuladas para a realização de certos objetivos educa-
cionais, que tem um princípio e um fim conhecidos 
tanto pelos professores como pelos alunos” (ZABALA, 
2010, p. 18). 
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A sequência didática, para o autor, é um dos elementos 
que contribuem para o êxito de uma proposta educativa, ao 
lado de outros elementos, como o uso de materiais didáticos, a 
organização dos conteúdos, a delimitação do papel do professor, 
a avaliação, entre outros.  O termo aparece, também, em 
documentos oficiais brasileiros, como nos Parâmetros curri-
culares Nacionais (1998). Vinculando-se a outros termos como 
“projetos” e “atividades sequenciadas”.

A sequência didática encontra-se no escopo maior de 
proposta educativa, a partir dos princípios de uma intervenção 
reflexiva: planejamento, aplicação e avaliação. As atividades a 
ser inseridas na sequência didática devem favorecer: o surgi-
mento dos conhecimentos prévios das crianças; a apresentação 
de novos conhecimentos dos discentes, respeitando o nível de 
desenvolvimento dos envolvidos; a proposição de atividades 
significativas e desafiadoras; atividades com começo, meio e 
fim, dando sentido de unidade à proposição.

Assim, as sequências didáticas contribuem para orientar 
o trabalho do professor, como uma espécie de bússola que indica 
o melhor caminho diante dos objetivos/conteúdos de ensino. 
Elas ajudam a explicitar o que será desenvolvido, expressando 
ideias e pensamentos criativos dos professores. As atividades 
possuem uma ordem lógica, funcionando como uma engre-
nagem na qual um elemento precisa do outro para obter uma 
lógica, embora, em alguns casos, essa ordenação possa ser 
revertida, de acordo com os objetivos que se pretende alcançar.

No NEI, as sequências didáticas são bastante utilizadas 
pelos professores em seu fazer cotidiano, entremeadas por 
outras estratégias didático-pedagógicas, conforme veremos na 
parte 3. Ao organizarmos o planejamento e termos em mente 
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o que será proposto, iniciamos o processo de organização das 
sequências didáticas. Ao sequenciarmos as atividades, preci-
samos ter em mente o que cada uma delas representa, pensando 
especialmente nos objetivos a ser alcançados.

Quando ainda não temos familiaridade com o processo 
de construção de sequências didáticas, podemos tomar como 
referência outras sequências elaboradas por colegas mais expe-
rientes. Em geral, precisam expressar objetividade, criatividade 
e serem atrativas para as crianças. Uma sequência didática que 
não apresenta qualquer elemento ou momento voltado para a 
ludicidade ou interação com algo mais concreto pode compro-
meter o envolvimento do grupo, especialmente em se tratando 
de crianças. Dessa forma, se almejamos construir sequências 
didáticas de qualidade, devemos planejá-las com cuidado e 
saber exatamente onde queremos chegar.



PARTE 3

 EXEMPLOS DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS

Nesta parte, listamos algumas sequências didáticas constru-
ídas com base em experiências já vividas com contato com as 
crianças. No quadro abaixo, listamos as sequências disponibi-
lizadas e, em seguida, a descrição de cada sequência.

LISTA DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS

1 – O trabalho com o jornal na escola
2 – O trabalho com a correspondência na escola  
3 – O trabalho com cinema
4 – O trabalho com cineclube na escola
5 – O trabalho com jogos digitais
6 – O trabalho com a fotografia
7 –  O trabalho com infância, consumo e mídia 
8 – O trabalho com mídias, literatura e tecnologias
9 – O trabalho com robôs e tecnologias
10 – O trabalho com o rádio na escola
11 – O trabalho com a produção de livros
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1 – O trabalho com o jornal na escola

Sequência didática

1 –  Leitura de diversos jornais locais (pode ser uma estratégia 
para iniciar um estudo na turma, pesquisando sobre notí-
cias que despertem o interesse/curiosidade do grupo para 
a sistematização de um estudo específico).

2 –  Conversa inicial sobre o suporte jornal, a partir de alguns 
questionamentos: o que é um jornal? Para que ele serve? 
O jornal pesquisado é dividido em partes? Que partes são 
essas? Existe um jeito diferente de se escrever em um jornal? 
A intenção é provocar dúvida/questionamento no grupo.

3 –  Registro das impressões iniciais das crianças sobre a 
discussão (texto coletivo, texto individual, desenho etc.). 

4 –  Estudo sistemático sobre o gênero jornal, com foco em sua 
função social e estrutura (usos e funções sociais do jornal; 
partes do jornal – sessões; estrutura de escrita dos artigos 
dos jornais).

5 –  Estudo comparativo entre o jornal impresso e o jornal 
on-line, no sentido de desvelar as suas principais caracte-
rísticas que os aproxima e os diferencia. Podem-se vivenciar 
momentos de leitura dos dois suportes. 
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6 –  Inserção gradativa de momento para o exercício do hábito 
de leitura de jornais na sala de aula, a partir da organização 
de um local para armazenar esse material e a inserção na 
rotina da turma desse momento de leitura. 

7 –  Apreciação de matérias de jornal, com foco na identificação 
das suas partes constituintes (seção em que se encaixa a 
matéria lida; estrutura do texto do jornal etc.). 

8 –  Produção de pequenas matérias/artigos, a partir de um 
contexto específico (aproveitar algum estudo desenvolvido 
pelo grupo para que as crianças tenham mais conhecimento 
acerca do assunto a ser escrito).

9 –  Propor a produção de um jornal quinzenal para a escola 
(a turma, conhecedora da estrutura de um jornal, poderá 
redigir, periodicamente, jornais com notícias sobre a escola, 
contando as novidades). O jornal pode ser produzido, 
impresso e divulgado entre as outras crianças da escola. 
Pode-se pensar, também, na organização da sua versão 
on-line, para experimentar a produção por meio de outro 
suporte. 

10 –  Oferecer às crianças de outras turmas oficinas de produção 
de jornal. A turma planejará como ocorrerá a intervenção 
com as outras crianças, de modo que possam ajudar na 
compreensão do processo de produção de um jornal. 
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2 – O trabalho com a correspondência na escola

Sequência didática

1 –  Criar um contexto para a apresentação de uma carta para a 
turma (aproveitar que recebeu carta de algum parente; ou 
mostrar cartas quando se correspondia com alguém etc.). A 
carta será apresentada na roda, como forma de socialização 
de uma vivência.

2 –  Apresentar a carta em tamanho ampliado (pode ser por meio 
de um projetor multimídia) para que as crianças possam 
visualizar sua estrutura. Fazer questionamentos para o 
grupo sobre o texto analisando: como a carta é iniciada, 
o que vem depois, como a pessoa que escreveu termina a 
carta, o que pode ser escrito em uma carta, entre outras 
questões que permitam perceber a estrutura desse gênero.

3 –  Estudo sistemático do gênero carta, prevendo os passos 
para a construção desse tipo de texto (envelope, remetente, 
destinatário, data, saudação, conteúdo, despedida etc.).

4 –  Leitura de novas cartas pelas crianças, para que comentem 
sobre a estrutura e o conteúdo do gênero.

5 –  Realização de atividades de registros diversas, com a finali-
dade de retomada dos temas estudados referentes à carta.
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6 –  Atividade para casa: pedir que um familiar (pai, avó, bisavô) 
socialize uma carta antiga e traga para a escola.

7 –  Pedir que um familiar venha à escola para comentar sobre a 
sua experiência de enviar/receber cartas de alguém (resgate 
da história da carta e das suas funções no passado/presente).

8 –  Fazer um estudo/experimentação sobre a carta na atualidade 
(e-mail – sua função social, como se produz etc.). Propor a 
produção de e-mails, a partir de uma realidade específica: 
enviar uma mensagem para uma autoridade, para uma turma 
da escola, para os familiares. Lembrando que, para a escritura 
do e-mail, é preciso ter o cadastro em uma conta (exemplo: 
Gmail, Hotmail, Bol etc.). O registro da conta pode gerar a 
produção de uma nova atividade, exigindo o preenchimento 
de formulário para efetivar o cadastro. 

9 –  Propor a realização de uma experiência de correspon-
dência com alguma turma (de preferência de turnos 
diferentes) para que troquem impressões a respeito da 
vida de cada criança (pode-se fazer um combinado com 
os professores/crianças da outra turma, realizar sorteio 
para eleger quem trocará carta com quem etc.). Pode-se, 
no futuro, promover o encontro entre as crianças para que 
se conheçam pessoalmente.

10 –  Realizar, se possível, a correspondência interescolar 
(pode ser uma escola da cidade ou de outro estado/país). 
O encontro pode ser realizado, caso não seja possível o 
presencial, por meio de Skype ou outro recurso tecnológico. 
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3 – O trabalho com cinema

Sequência didática 

1 –  Exposição dialogada sobre o que é cinema (uso de slides ou 
outro recurso visual).

2 –  Exibição de documentários históricos envolvendo a origem 
do cinema (ex.: chegada do trem à estação de Ciotat; viagem 
à lua...).

3 – Leitura coletiva de livros vinculados ao tema em foco. 

4 –  Registros diversos envolvendo a exposição dialogada e os 
audiovisuais (escritas, desenhos etc.).
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5 –  Estudo sobre a “persistência retiniana” (ilusão provocada 
pela rápida apresentação de uma imagem, dando a ideia de 
movimento). 

6 – Elaboração de desenhos em sequência em bloco animado.

7 – Apreciação de filmes diversos na perspectiva cineclubista.

8 –  Estudo do gênero sinopse e apreciação desse tipo de texto 
por meio dos filmes exibidos. 

9 –  Exposição dialogada sobre os gêneros fílmicos (drama, 
suspense, comédia, romance, animação etc.).

10 – Estudo de aspectos técnicos sobre o uso da câmera. 
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11 –  Conversa sobre os profissionais que atuam no cinema: 
atores/atrizes, figurinistas, cenógrafos, microfonistas, 
câmera man/woman, diretor etc. 

12 –  Caso seja possível, entrevista com profissional que trabalhe 
com cinema/produção de audiovisuais. 

13 – Proposição de criação de um filme com o grupo:

•  Estudo do gênero roteiro (para ajudar na construção do 
filme)

• Eleição de um gênero
• Escrita coletiva (ou em pequenos grupos) de histórias a 
partir do gênero determinado
• Adaptação da história para a linguagem audiovisual 
(inserção de falas)
• Organização de grupos de trabalho para a produção: 
escolha dos atores, figurinistas, cenógrafos, diretor etc. 
• Ensaios para a encenação
• Gravação das cenas
• Edição das imagens (com a participação das crianças).

14 – Elaboração de cartaz de divulgação do curta-metragem.

15 – Redação coletiva da sinopse do curta-metragem.

16 – Pré-estreia do filme (somente com a turma).

17 – Estreia com as famílias e turmas da escola.

18 –  (Auto)avaliação com o grupo sobre a produção do 
curta-metragem. 
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4 – O trabalho com cineclube na escola

Sequência didática 

1 –  Conversa inicial com o grupo a respeito da proposta de 
formação de um cineclube na escola.

2 –  Criação dos organizadores do cineclube (identidade visual, 
logomarca, nome do cineclube, regras etc.).

3 –  Seleção de filmes para as sessões (indicados pelas crianças 
e pelos professores).

4 – Exibição prévia do filme escolhido (mediante votação).
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5 –  Registro das discussões sobre o filme (estimular a avaliação 
do filme em relação a aspectos técnicos e psicológicos).

6 –  Proposição de atividades que possam retomar o filme exibido.

7 – Estudo do gênero sinopse.

8 – Elaboração da sinopse do filme a ser apresentado. 

9 –  Convite a outra turma da escola para participar de uma 
sessão de cineclube.

10 –  Realização da sessão do cineclube sob a condução da turma 
organizadora.

11 – Proposição de atividades diversas de registro das vivências. 

12 – (Auto)avaliação da atividade pelas crianças envolvidas. 
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5 – O trabalho com jogos digitais

Sequência didática 

1 –  Pesquisa de um jogo digital adequado à faixa etária de 
trabalho. 

2 –  É necessário que o professor se familiarize com o jogo esco-
lhido, testando-o algumas vezes até conhecer o seu modo de 
funcionamento. Precisam-se conhecer, também, os objetivos 
a ser alcançados com o jogo, a fim de saber o que exatamente 
está sendo acionado em termos pedagógicos. 
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3 –  No caso de a dinâmica ocorrer em um laboratório de informá-
tica, sendo a primeira vez que as crianças estão conhecendo 
o ambiente, apresentar o computador e suas funções. Para 
esse momento, pode convidar alguém que trabalhe com 
informática para fazer essa apresentação. Pode, inclusive, 
mostrar a máquina por dentro, para que percebam como é a 
sua estrutura interna. Em outro momento, pode-se explorar 
um pouco do teclado, o uso do mouse e como proceder para 
usar login, senha, acessar as páginas na internet e outras 
informações que sejam necessárias para o uso imediato 
dos jogos. Com o tempo e o uso frequente, as crianças se 
apropriarão desses procedimentos. 
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4 –  Apresentação do jogo para as crianças (exposição do nome, 
conjecturas iniciais por meio do nome, apresentação das 
principais características/objetivos do jogo etc.).

5 –  Exposição do jogo em projetor multimídia (caso tenha 
disponível), a fim de apresentá-lo em tamanho ampliado.
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6 –  Experimentar o jogo com toda a turma no laboratório de 
informática.
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7 – Avaliação da primeira experiência na roda. 

8 –  Realização de atividade de registro envolvendo o primeiro 
contato das crianças com o jogo.

9 –  Realização de contratos didáticos para uso do laboratório e 
o jogo em evidência.

10 – Nova experimentação do jogo com a turma.

11 –  Realização de roda para a avaliação do andamento do jogo 
(enfocando as dificuldades que cada criança enfrentou no 
contato com ele).

12 –  Proposição de atividades desplugadas (o jogo no ambiente 
real com elementos concretos – chão, tabuleiro etc.). 

13 –  Atividade de leitura/interpretação de textos informa-
tivos sobre a origem dos jogos digitais; ou o professor 
pode propor uma pesquisa sobre a origem dos jogos 
digitais. Nessa busca, poderão conhecer informações 
sobre o surgimento, os pesquisadores envolvidos, usos 
e funções dos jogos digitais, entre outros dados. Essas 
informações podem ser aproveitadas na construção 
de um painel para a turma, na produção de um texto 
coletivo, entre outras atividades.

14 –  Entrevista com profissional e/ou familiar que trabalhe 
com jogos digitais. Outra ideia é convidar uma pessoa 
considerada um grande jogador para uma entrevista.  
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O convidado poderá fazer uma explanação sobre os seus 
primeiros contatos com os jogos digitais, os aparelhos 
a que teve acesso e os seus jogos preferidos. As crianças 
podem fazer perguntas que poderão aprofundar a 
discussão.

15 –  Convidar as famílias para jogar com as crianças. Agenda-se 
um dia para receber os pais e responsáveis na escola. Na 
ocasião, as crianças poderão assumir o papel de media-
dores e ensinar os convidados a jogar.  

16 –  Depois de ter realizado uma seleção de jogos digitais, 
faça uso gradativo desse acervo, considerando o nível de 
desenvolvimento das crianças, as suas faixas etárias e os 
objetivos que pretende alcançar.

Como sugestão, baseada em experiências anteriores, 
sugerimos o uso da plataforma da Hora do código.  Acessando 
o site https://hourofcode.com/br, é possível cadastrar/
administrar uma turma e acompanhar o desenvolvimento de 
cada um individualmente. Realizamos experiências bem-su-
cedidas com crianças entre 6 e 12 anos. Entre no site indicado 
acima e se familiarize com as ferramentas disponíveis. A 
seguir, uma sequência didática já experimentada:

https://hourofcode.com/br
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Sequência didática

Hora do código

1 –  Apresentação do computador e utilização do software Paint 
(considerando o fato de que as crianças não conhecem a 
máquina e estão se apropriando do uso do computador).

2 –  Exposição do computador por dentro, mostrando as partes 
internas e seu modo de funcionamento.

3 – Conversa inicial sobre o que é a Hora do código.

4 –  Organização do quadro de combinados relativos à utilização do 
laboratório de informática e da plataforma da Hora do código. 

5 –  Dinâmica de introdução aos desafios presentes na Hora do código 
(pode-se utilizar qualquer jogo concreto que traga a ideia de 
trabalho em equipe e/ou resolução de problemas. Essas ideias 
serão importantes durante o uso da plataforma Hora do código). 
A dinâmica pode ser repetida em outras oportunidades.  

6 –  Utilização de login e senha de acesso à plataforma Hora do 
código (ao cadastrar as crianças na plataforma, cada um terá 
o seu login e senha de acesso. O professor pode, inicialmente, 
entregar a cada criança os seus dados e, com o tempo, cada 
um terá memorizado as suas credenciais).  

7 –  Interação com a plataforma Hora do código, realizando os 
estágios do Angry Birds e o Artista (esses são os desafios 
iniciais para os usuários. Com o tempo, as crianças avan-
çarão para outros estágios). 
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8 –  Introdução aos conceitos de “código” e “algoritmo” no 
contexto da Hora do código (o professor poderá organizar um 
momento antes do contato com a Hora do código – deter-
minar a periodicidade junto à instituição – para tratar de 
questões mais conceituais. Esse momento não precisa ser 
demorado, podendo ser retomado sempre que necessário). 

9 –  Proposição de momentos de avaliação (as crianças fazem 
uma roda e cada uma tem a oportunidade de expressar 
sua opinião sobre o andamento dos jogos – dificuldades, 
desafios, o que já foi consolidado etc.). 

10 –  Realização de atividades desplugadas – reprodução dos 
jogos digitais em analógicos, para melhor compreensão das 
crianças com base em atividades concretas. O professor 
pode reproduzir alguns desafios presentes no jogo virtual, 
colocando-o de forma concreta, seja por meio de um 
tabuleiro, seja no chão. Sendo no chão, as crianças serão 
conduzidas pelos colegas, que indicarão os comandos 
necessários para a movimentação. 

11 –  Proposição de atividades de registro diversas, problemati-
zando situações presentes na Hora do código. O professor 
pode construir atividades reproduzindo alguns desafios 
apresentados na Hora do código. Essas atividades servem 
como uma retomada do que foi visto, especialmente 
quando percebemos os aspectos em que o grupo sente 
dificuldade. As atividades de registro podem, também, 
ser para aprofundamento e pesquisa (exemplo: investigar 
sobre a origem dos jogos digitais; propor um roteiro de 
entrevista para ser aplicado com alguém que conheça e 
interaja com jogos digitais, entre outras ações). 
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O Scratch é outro exemplo de plataforma voltada para o 
ensino de programação, no qual é possível propor às crianças 
a criação das suas próprias histórias animadas. As criações 
também podem ser compartilhadas facilmente entre os usuários 
do Scratch. É preciso acessar o site http://www.scratchbrasil.net.
br/ para conhecer melhor a proposta. Entre nos links, leia os 
tutoriais, faça o cadastro da turma e comece a usar.  Segue um 
exemplo de sequência didática que une a literatura e a tecnologia.

Scratch

1 –  Apreciação de contos diversos (com diferentes modalidades 
de leitura, individualmente e em duplas). 

2 –  Debate sobre as características percebidas nos contos apre-
ciados e registro dos conhecimentos prévios sobre o gênero. 

3 – Aula expositiva sobre o gênero conto. 

4 – Atividades de sistematização do gênero conto. 

5 – Apreciação de contos no ambiente familiar. 

6 – Produção individual de um conto (mediante roteiro).

7 – Produção de um conto em duplas (mediante roteiro). 

8 – Análise do conto pelo autor e pelo colega. 

9 –  Animação do conto, por meio do Scratch. Na plataforma, 
existe uma série de recursos capazes de construir cenários, 
personagens e inserir falas, separando-os por cenas, de 
acordo com a história construída. Para a inserção desses 
elementos, é preciso conhecer minimamente os princípios 
da programação, construindo algoritmos, que permitirão 
ordenar o que pretende ser mostrado.  

http://www.scratchbrasil.net.br/
http://www.scratchbrasil.net.br/
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6 – O trabalho com a fotografia

Sequência didática 

1 – Solicitação de fotografias das famílias das crianças. 

2 – Socialização das fotografias pelas crianças na roda.

3 – Produção de legendas para as fotografias das famílias. 

4 – Construção de um mural com as fotografias trazidas.

5 –  Estudo sobre o que é uma fotografia (conceitos, história, 
aspectos técnicos etc.).

6 –  Apresentação de um fotógrafo (local, nacional, internacional) 
que tenha trabalho expressivo. Ex.: Sebastião Salgado.

7 –  Escolha de imagens produzidas pelo fotografo trabalhado 
para análise coletiva.
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8 – Estudo da biografia do fotógrafo pesquisado.

9 – Realização de releitura por meio das fotografias analisadas.

10 –  Proposição da realização de exposição fotográfica, com 
temática escolhida pelas crianças. 

11 – Produção de imagens pelas crianças para a exposição.

12 – Produção de legendas para as imagens produzidas. 

13 – Organização da exposição com as crianças.

14 – Elaboração coletiva de convite para a exposição.

15 –  Produção de texto de abertura para a exposição (pode ser 
coletivo e uma das crianças pode ler para o público). 

16 – Apresentação das imagens na exposição. 
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7 – Trabalho com a infância, consumo e mídia 

Sequência didática 

1 –  Proporcionar momentos de reflexão coletiva com as crianças. 
A conversa pode iniciar por meio da observação dos mate-
riais que as crianças possuem: brinquedos, mochilas, copos, 
vestimentas etc.

2 –  Em seguida, pedir que listem os personagens e símbolos que 
aparecem nesses materiais.

3 –  A partir desse momento, lançar algumas questões 
desencadeadoras:

     – Quem são esses personagens?
     – Onde eles foram produzidos? Quem os produziu?
     – Por que vocês compraram tais produtos? 
     – Por que será que eles foram produzidos?
     – O que você sentiu ao possuir esse produto? Por quê?

 Esses são exemplos de questões que podem ser reali-
zadas. O professor/pesquisador poderá pensar em outras 
que julgar conveniente. Levar os alunos a refletir sobre 
questões ligadas ao consumo de bens que carregam uma 
marca simbólica/ideológica. 

4 –  A conversa pode ser feita em formato de entrevista coletiva. 
O professor propõe discussões para o coletivo, que serão 
prontamente respondidas pelo grupo. Elas podem ser 
gravadas em áudio e transcritas como material de pesquisa. 
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8 – O trabalho com as mídias, literatura e tecnologias

Sequência didática 

1 –  O professor pode sistematizar uma proposta voltada para 
a comparação entre o livro impresso e o livro digital. 
Pode-se optar pelo uso de uma obra literária que apre-
sente versão impressa e digital e construir uma proposta 
de trabalho. 

2 –  Escolhida a obra (pensar em possíveis critérios de seleção), 
o professor procederá com a leitura da trama impressa 
para as crianças, a partir das orientações da Andaimagem 
(GRAVES; GRAVES, 1995), prevendo os momentos de pré-lei-
tura, leitura e pós-leitura (deve planejar previamente cada 
um desses momentos).

3 –  A experiência precisa ser registrada em áudio, para ser 
transcrita e analisada na sequência.

4 –  Pode-se fazer alguma atividade de registro, a partir das 
discussões empreendidas durante a pós-leitura (mudanças 
no final da história por meio de desenho/escrita; descrição 
de um dos personagens...). 
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5 –  Na intervenção seguinte, informar às crianças que 
encontrou a mesma obra, mas em outro suporte (digital), 
e que gostaria de apresentá-la para o grupo. O professor 
novamente mostra o livro (e-book) para as crianças, respei-
tando as mesmas etapas da Andaimagem (lembrar que o 
conteúdo da obra já é conhecido pelo grupo. As questões 
a ser lançadas precisam ultrapassar as ideias do texto).
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6 –  Nessa etapa, o momento mais importante é a pós-lei-
tura, na qual poderemos fazer comparativos entre as 
obras apresentadas, propondo diferentes questões: que 
sensações/sentimentos você sentiu ao apreciar o livro no 
suporte digital? Quais as semelhanças e diferenças entre 
os suportes? Qual deles chamou mais a sua atenção? 
Qual você prefere? Por quê? Talvez fosse importante as 
crianças terem em mãos a obra impressa, para ajudar 
na comparação. 

7 –  Para uma proposta de mais fôlego (tempo): propor a 
construção de uma história coletiva. Dividir a sala 
em dois grupos: um para ajudar na confecção do livro 
impresso; outro para participar da construção de um 
livro digital (por meio de programa simples de cons-
trução de e-books). 

8 –  Outra sugestão de encaminhamento: ver poemas/contos 
que tenham uma versão em audiovisual para proceder 
com o processo de comparação entre os formatos. 
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9 – O trabalho com os robôs e as tecnologias

Sequência didática 

1 –  Leitura de textos informativos/científicos sobre as tecnologias. 

2 –  Produção de cartazes coletivos – ideias prévias sobre tecnologia. 

3 – Exposição dialogada sobre a evolução origem das tecnologias.
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4 –  Apreciação de filmes ligados à temática da evolução das 
tecnologias (exemplo: Os Croods). 

5 – Produção coletiva de um quadro dos tipos de tecnologia.

6 –  Estudo sobre as inscrições rupestres e as tecnologias para 
comunicação no período da Pré-história (pintura coletiva). 

7 –  Construção coletiva da linha de tempo sobre a evolução 
das tecnologias.
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8 –  Localização no mapa múndi de locais de nascimento de 
Johannes Gutenberg, Jacques de Vaucanson e Alexander 
Graham Bell (inventores da prensa móvel, dos robôs e do 
telefone, respectivamente); estudo da biografia dos inven-
tores citados.  

9 –  Reescrita coletiva das biografias dos inventores de tecno-
logia mencionados. 
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10 –  Produção do busto dos biografados mencionados a partir 
da proposição da oficina sobre a forma humana. 

11 –  Construção e experimentação do “telefone fácil de fazer” 
(feito com copos de iogurte e barbante), fazendo menção 
ao inventor do telefone. Ao mesmo tempo que se constrói 
o telefone, o conceito de “onda sonora” é importante de 
ser estudado, o que explicaria o fato de podermos ouvir 
a outra pessoa na outra extremidade do copo de iogurte.   

12 –  Produção de histórias individuais e coletivas envolvendo 
as tecnologias (proposição de produções textuais – contos 
– envolvendo os conhecimentos construídos no campo das 
tecnologias e dos robôs). 

13 –  Construção do curta-metragem, baseado em uma 
história feita pela turma. Para tanto, precisarão estudar 
sobre: o que é um curta-metragem; como se constrói um 
curta-metragem. Precisarão dividir as funções entre o 
grupo (atores, figurinistas, cenógrafos, diretor, câmera, 
editor, entre outras). É importante pensar em como 
serão gravadas/editadas as cenas (uso de smartphone 
e pesquisa de aplicativo simples de edição de imagens). 
Antes das gravações, as crianças podem realizar ensaios 
das falas, com a participação da turma para avaliarem 
a performance. 

14 –  Estudo sistemático sobre os países polos de tecnologia 
no mundo.
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15 –  Proposição de um seminário temático sobre os países polos 
de tecnologia no mundo (divisão da turma em grupos, os 
quais deverão estudar/apresentar um país para o público). 

16 –  Visita de estudo a uma empresa que trabalhe com tecno-
logia, para conhecer o espaço físico e entrevistar um 
profissional (criar roteiro de entrevista prévio com as 
crianças para orientá-las durante a entrevista).  

17 –  Introdução ao estudo dos robôs – exposição dialogada (foco 
na contextualização histórica, funções sociais e tipologias). 

18 –  Construção de uma dança tendo como temática os festejos 
juninos, relacionando-a às tecnologias (escolha de uma 
música em versão original e outra versão remixada), 
propondo passos a partir da observação de movimentos 
dos robôs e da letra da música.

19 –  Construção de projetos de robôs (desenhos de modelos 
de robôs, a partir dos materiais disponíveis – caixas de 
papelão diversas).

20 – Confecção dos robôs, seguindo o modelo construído. 

21 –  Propor a construção de uma história coletiva e, em seguida, 
adaptá-la à linguagem teatral tendo como pano de fundo 
uma história relacionada aos robôs e às tecnologias. 

22 –  Visita de estudo a uma empresa ligada à tecnologia para 
conhecer sua estrutura e os produtos fabricados.
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23 –  Produção do livro do 1º ano, tendo como temática “As 
tecnologias e os robôs” (obra contendo biografias, textos 
coletivos e individuais, acompanhados de ilustrações).  
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10 – O trabalho com o rádio na escola

Sequência didática 

1 –  Pode-se criar um contexto para o trabalho com o rádio 
(pesquisa prévia sobre os meios de comunicação mais 
utilizados pelas famílias, o fato de algum familiar das 
crianças ser locutor de rádio, alguma informação que 
alguém ouviu por intermédio do rádio e trouxe para a 
roda de conversa etc.).

2 –  Realização de pesquisas em diferentes fontes sobre a origem 
do rádio.

3 – Estudo do gênero rádio e suas características. 

4 –  Apreciação (individual e coletiva) de programas de rádio a 
fim de perceber os seus formatos. 

5 –  Estudo sobre onda sonora (funcionamento do rádio), com 
a possibilidade de realizar experimentos que comprovem a 
existência das ondas.

6 –  Visita de estudo (caso seja possível) a uma rádio, a fim 
de conhecer o espaço físico, os equipamentos e, também, 
entrevistar os profissionais que trabalham nesse local 
(deve-se preparar com as crianças um roteiro prévio de 
entrevistas, para que cheguem à emissora com uma noção 
do que podem perguntar). 
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7 –  Organização de um programa de rádio, por meio de 
Podcasts (pode dividir a turma em pequenos grupos 
para que possam desenvolver diferentes conteúdos – 
jornal radiofônico, comerciais, radionovela etc. Antes 
de iniciar o trabalho, é importante que o professor 
esclareça o que cada um desses tipos de programa 
representa, destacando as suas características. Isso 
facilitará no momento da organização dos programas 
pelas crianças.

8 –  Construção de um convite coletivo a fim de chamar 
as turmas das escolas e familiares para a socialização 
do programa. 
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9 –  Socialização do programa construído com as turmas das 
escolas e famílias. É importante pensar em um formato 
para esse evento, podendo contemplar: apresentação 
geral do evento (pode ser feito por uma criança); exibição 
do programa de rádio; momento de participação da 
plateia, com perguntas direcionadas aos idealizadores 
do programa de rádio.

10 –  Essa experiência pode ser o pontapé inicial para a organi-
zação de uma rádio na escola.   
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11 – O trabalho com a produção de livros

Sequência didática 

1 –  Pensar em um contexto de produção (contexto histórico 
trabalhado; estudo de um gênero literário – contos, fábulas, 
poemas etc.).

2 –  Sendo um contexto histórico: exemplo – propor a construção 
de contos ambientados em determinado período histórico. 

3 –  Estudo sistemático do gênero conto, com vista a apresentar 
para o grupo as suas características. Nesse estudo, podem 
ser contemplados: estrutura dos contos, exemplos de contos 
para apreciação e identificação de suas partes constituintes, 
construção coletiva e individual de contos. Paralelo ao estudo, 
devem-se ler diariamente contos para as crianças, ou deixar que 
leiam com autonomia, para que haja uma familiarização grada-
tiva com o gênero.  Sendo a produção em turmas de crianças 
pequenas, trabalha-se com a escrita de contos coletivos, mas 
se forem crianças com processo de alfabetização consolidado, 
propõe-se a produção em pequenos grupos ou individual.
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4 –  Na produção dos contos, construir um roteiro para guiar a 
produção, solicitando que preencham uma ficha que ajudará 
na produção. As perguntas podem girar em torno da iden-
tificação do nome da história, personagens a ser inseridos 
no conto, contexto histórico, desfecho e demais informações 
que julguem necessárias para o texto. 

5 –  Solicitar que as crianças ilustrem os contos (se forem histórias 
coletivas, cada um pode contribuir com um elemento; se 
forem histórias individuais, ilustrarão a sua própria história). 

6 –  Criar coletivamente a capa do livro a partir da contribuição 
do grupo com desenhos. Eles podem ser usados para fazer 
uma composição, contemplando os desenhos de toda a turma.

7 – Eleger coletivamente o nome do livro.
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8 –  O professor pode escrever uma apresentação do livro e, 
também, pedir que outra pessoa faça o prefácio. Caso 
queiram inserir os agradecimentos da turma, poderão 
construir com as crianças um texto coletivo que cumprirá 
essa função (exemplo: agradecemos a... por ter nos ajudado 
na reprodução do nosso livro... agradecemos a... por ter nos 
ajudado a entender sobre história etc.);

9 –  O grupo pode optar por escrever os textos de próprio punho 
ou os digitar (caso tenham laboratório de informática na 
escola, as crianças podem digitar o seu conto). 
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10 – Juntar todos os textos para formar o livro.

11 –  Reproduzir os exemplares, caso seja possível (copiar as 
folhas, colar as folhas/encadernar).

12 –  Organizar o lançamento do livro, com inspiração no evento 
convencional, convidando os familiares e outras turmas 
para apreciação.

13 – Doar um exemplar para a biblioteca da escola.  



PARTE 4 

AVALIAÇÃO EM MÍDIA-EDUCAÇÃO

Quando pensamos no planejamento da prática pedagó-
gica, o elemento “avaliação” deve ser parte integrante de 
qualquer proposta educativa. Saber o que foi aprendido, 
como resultado de vivências significativas em torno de um 
objeto, constitui-se atividade necessária capaz de munir o 
professor de informações valiosas sobre as reais necessi-
dades do corpo discente. 

Para Vasconcellos (1994), a avaliação é encarada como 
uma ação humana, processo que envolve uma ref lexão 
crítica sobre a ação educativa. A intenção primeira é 
compreender os avanços, as resistências e as dificuldades 
percebidas, o que possibilita uma estruturação de estra-
tégias para sanar possíveis percalços. Nesse sentido, a 
avaliação precisa ser processual e contínua, o que implica o 
uso de diferentes formas de avaliar a trajetória dos alunos, 
não se fixando em um único elemento como forma de veri-
ficação da aprendizagem.  

Em sentido amplo, a avaliação pode adquirir outras 
conotações, perpassando, também, pela averiguação da 
eficácia da proposta desenvolvida pelo professor. Para um 
docente que analisa constantemente o seu fazer, a avaliação 
dos alunos pode ajudar a perceber se o modo de organização 
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do trabalho pedagógico proposto está correspondendo às 
expectativas. Portanto, a avaliação pode apontar uma via 
de mão dupla: tanto os estudantes quanto os professores se 
beneficiam dessa perspectiva. Ou seja, estamos avaliando o 
ensino e a aprendizagem concomitantemente. 

De modo geral, a avaliação implica a construção de 
um banco de dados sobre a vida escolar. Essa verificação 
pode contribuir para identificar problemas e pensar em 
estratégias para solucioná-los. Nas experiências do Núcleo 
de Educação da Infância (NEI), a avaliação é efetivada em 
caráter trimestral. É encarada como um processo e ocorre 
em todos os momentos da criança na escola e, também, fora 
desse ambiente formativo. Refuta a ideia de utilizar um 
único instrumento para “aferição” das aprendizagens, pois 
considera que o ato de avaliar é carregado de subjetividade 
e diversos condicionantes que podem incidir na produção 
de um resultado. 

Ao longo dos anos, a equipe do NEI vem experimen-
tando diferentes estratégias para empreender a avaliação 
das crianças, primando pela instauração de um processo 
amplo e que procura investigar as interações ocorridas no 
espaço intra e extraescolar. De maneira ampla, utilizamos 
as seguintes estratégias:
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–  Avaliação diagnóstica (realizada geralmente no início 
do ano letivo), com o intuito de verificar as aprendi-
zagens das crianças e construir um plano de ações 
anual;

–  Entrevistas com as famílias, com o intuito de inves-
tigar a vida da criança no espaço extraescolar; 

–  Registro diário (ou periódico) do desempenho indivi-
dual das crianças em caderno específico;

–  Coleta das falas das crianças, com o intuito de verificar 
a opinião delas sobre determinado assunto estudado; 

–  Diversas produções das crianças (textuais, artísticas, 
entre outras);

–  Autoavaliação, levando as crianças a refletir sobre o 
seu desempenho em atividades pontuais; 

–  Atividades de registro com olhar avaliativo;

–  Seminários temáticos sobre algum tópico do Tema de 
Pesquisa;

–  Análise/avaliação das produções dos pares;  

–  Construção do Plano Educacional Individualizado 
(PEI), voltado para as crianças com deficiência, expli-
citando, entre outros aspectos, o modo como esses 
alunos serão avaliados ao longo do ano.

Quadro 1 – Procedimentos avaliativos adotados pelo NEI. 
Fonte: elaborado pelos autores
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Ao se remeter aos diversos instrumentos avaliativos, 
Luckesi (2001) chama a atenção para a existência de uma dife-
rença entre o ato de examinar e o de avaliar. O primeiro tem a 
função de observar, classificar e selecionar enquanto o segundo 
diagnostica e inclui. O autor ainda considera que o olhar sobre 
os dados obtidos é que faz a diferença. Não adianta utilizar 
diversas estratégias para “avaliar” se o professor não interna-
lizou a ideia de utilizar tais informações para acompanhar e 
reorientar a aprendizagem dos estudantes.   

Ainda sobre proposições avaliativas, Hoffmann (1993, p. 
56) lança algumas ideias sobre como implementar uma prática 
que considere a avaliação, de fato, mediadora. Para tanto, o 
professor precisa:

· Oportunizar discussões entre os alunos partir de 
situações desencadeadoras;

· Realizar várias tarefas individuais, menores e suces-
sivas, investigando teoricamente, procurando entender 
razões para as respostas apresentadas pelos estudantes;

· Ao invés do certo/errado e da atribuição de pontos, 
fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, auxi-
liando-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes 
oportunidades de descobrirem melhores soluções; 

· Transformar os registros de avaliação significativas 
sobre o acompanhamento dos alunos em seu processo 
de construção de conhecimento.

Como os demais integrantes do currículo escolar, a Mídia-
educação precisa ser avaliada a partir do estabelecimento de 
critérios claros e objetivos, capazes de mensurar, de maneira 
precisa, a evolução dos alunos com base nas proposições educa-
tivas para determinada área. 
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Em termos de avaliação na área de Mídia-educação, é 
preciso compreender, inicialmente, o que é literacia midiática. 
Para Livingstone (2004), o termo representa a habilidade para 
acessar, analisar, avaliar e criar mensagens em diferentes 
contextos. Seria, na verdade, ter um discernimento crítico sobre 
as mensagens produzidas pelas mídias, compreendendo que o 
conteúdo midiático sofre influência de quem o produziu e pode 
ser usado para atingir determinados objetivos. Isso implica 
considerar que tais mensagens podem não ter um compromisso 
com a verdade e cabe aos cidadãos interpretá-las por meio de 
critérios. Portanto, a avaliação em Mídia-educação precisa 
investigar se a escola consegue cumprir a função de contribuir 
para a elevação dos níveis de literacia midiática dos alunos. 

Nessa discussão, um termo importante a ser considerado 
é o de competência midiática. Ferrés (2007) lança uma definição 
sobre o termo, referindo-se a um conjunto de conhecimentos, 
capacidades e atitudes apropriados pelos discentes, em deter-
minado contexto/área. Além disso, mapeia a existência de 6 
dimensões relacionadas às competências midiáticas: linguagem; 
tecnologia; processos de interação; processos de produção e 
difusão; ideologia e valores; estética. 

Em escala internacional, encontramos estudos que 
objetivam a verificação das aprendizagens dos alunos por meio 
da aplicação de instrumentos, com o intuito de perceber as 
competências midiáticas construídas ao longo de dado período 
escolar.  No estudo de Pereira, Pinto e Moura (2015), foi siste-
matizado um questionário a fim de perceber o que sabiam 
os estudantes de escolas secundárias sobre as mídias e, com 
isso, obter dados a respeito dos níveis de literacia midiática 
dos participantes. Nessa pesquisa, as questões lançadas 
para avaliação centraram-se em três blocos de questões: 
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acesso e uso; compreensão, análise e avaliação; participação 
e produção. Os resultados apontaram para baixos níveis de 
literacia para as mídias, justificados, em parte, pelo pouco 
espaço da Educação para as mídias no currículo escolar. 

No NEI, inserimos, desde o ano de 2010, a Mídia-educação 
como componente curricular complementar obrigatório. Essa 
proposta é assentada sob 4 eixos: mídia, tecnologia e comuni-
cação; cinema, jornal, rádio, TV,internet/computador;  novas 
mídias eletrônicas (tablet, smartphone, celular, notebook, jogos 
digitais, robótica, e-reader); mídia e novas formas de leitura. 
Esses eixos foram pensados para atender a Educação Infantil e o 
Ensino Fundamental. O que difere, na verdade, são os objetivos 
para cada nível de ensino. Os quadros a seguir exemplificam, 
com detalhes, o modo como foi sistematizada a proposta para 
a Mídia-educação no NEI: 

EIXO 1 – MÍDIA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO

O que são mídias, quais são, para que 
servem, relação entre as TICs. 

– Apreciar algumas TICs disponíveis e suas funções sociais;

– Reconhecer algumas TICs disponíveis e suas funções sociais;

–  Utilizar, de forma crítica, diferentes suportes midiáticos e 
tecnológicos;

– Produzir diferentes suportes midiáticos. 
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EIXO 2 – CINEMA, JORNAL, RADIO, TV, 
INTERNET/COMPUTADOR

Contextualização histórica; a mídia no Brasil e no 
mundo; principais características; usos e funções 

sociais; produção da mídia pelas crianças.

– Conhecer algumas mídias disponíveis;

– Reconhecer as principais características das TICs;
– Atentar para os usos e funções sociais das TICs;

– Comparar as diferenças entre as TICs;

–  Produzir mídias no contexto escolar (audiovisuais diversos, 
jornais – impressos e televisionados – programas com formato 
televisivo, CDs de áudio etc.). 

EIXO 3– NOVAS MÍDIAS ELETRÔNICAS (TABLET, SMARTPHONE, 
CELULAR, NOTEBOOK, JOGOS DIGITAIS, ROBÓTICA, E-READER) 

Contextualização histórica; usos e funções sociais; 
mídias eletrônicas na vida cotidiana

– Conhecer as novas mídias presentes na sociedade contemporânea;

–  Conhecer os usos e funções das TICs e as relações estabelecidas 
com o cotidiano;

– Vivenciar situações de uso crítico e criativo das novas TICs.
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EIXO 4 – MÍDIA E NOVAS FORMAS DE LEITURA

Apresentação dos novos suportes de leitura; características; 
uso e criação de materiais de leitura com as crianças. 

–  Conhecer novos suportes de leitura presentes na sociedade 
contemporânea (e-book, audio-book, flip-book);

– Ampliar as possibilidades de leitura e escrita, fazendo uso de TICs; 

–  Apreciar a diversidade de textos por meio de diferentes suportes 
midiáticos;

–  Conhecer algumas características de diferentes TICs de leitura e 
de escrita;

–  Conhecer algumas tecnologias assistivas para a comunicação 
alternativa e ampliada;

–  Fazer uso de algumas tecnologias assistivas para a comunicação 
alternativa e ampliada. 

Quadro 2 – Proposta pedagógica de Mídia-educação do 
NEI – Educação Infantil (berçário e pré-escola)

Fonte: arquivos da instituição (documento interno)
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EIXO 1 – MÍDIA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO

O que são mídias, quais são, para que 
servem, relação entre as TICs. 

– Identificar algumas mídias disponíveis e suas funções sociais;

– Apreciar algumas mídias disponíveis;

–  Reconhecer diferentes mídias e tecnologias para a comunicação e 
produção de ideias; 

–  Utilizar as mídias e as tecnologias para a obtenção de informações 
(pesquisa) e produção de diferentes suportes midiáticos;

– Desenvolver uma leitura crítica acerca dos usos e funções das TICs;

–  Discutir sobre a violência, o consumismo, a pedofilia, os valores 
e atitudes, a discriminação e o ciberbullyng presentes em 
diferentes mídias.

EIXO 2 – CINEMA, JORNAL, RÁDIO, TV, 
INTERNET/COMPUTADOR

Contextualização histórica; a mídia no Brasil e no 
mundo; principais características; usos e funções 

sociais; produção da mídia pelas crianças.

– Conhecer algumas mídias disponíveis;

– Conhecer o contexto em que as TICs foram criadas;

– Conhecer as principais características das TICs;

– Atentar para os usos e funções sociais das TICs;

– Comparar as semelhanças e diferenças entre as TICs;

–  Identificar as mudanças e permanências das mídias, considerando 
a evolução histórica; 

–  Produzir mídias no contexto escolar (audiovisuais diversos, slides, 
jornais – impressos e televisionados – programas com formato 
televisivo, CDs de áudio etc.). 

–  Conhecer alguns aplicativos para uso em escritório (Word, 
Powerpoint, Excel, Publish). 
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EIXO 3 – NOVAS MÍDIAS ELETRÔNICAS 
(TABLET, SMARTPHONE, CELULAR, 

NOTEBOOK, VÍDEO GAMES, ROBÓTICA)

Contextualização histórica; usos e funções sociais; 
mídias eletrônicas na vida cotidiana. 

– Conhecer as novas mídias presentes na sociedade contemporânea;

–  Identificar o contexto histórico no qual as novas mídias foram 
construídas, conhecendo seus usos e funções;

– Comparar as semelhanças e diferenças entre as novas mídias;

– Vivenciar situações de uso crítico e criativo das novas mídias. 

EIXO 4 – MÍDIA E NOVAS FORMAS DE LEITURA

Apresentações dos novos suportes de leitura; características; 
uso e criação de materiais de leitura com as crianças. 

–  Conhecer novos suportes de leitura presentes na sociedade 
contemporânea;

–  Identificar as principais características dos suportes midiáticos de 
leitura e escrita;

–  Produzir textos, a partir de diferentes suportes (blogs, e-books, 
sites, home pages); 

–  Apreciar, por meio da leitura, a diversidade de textos por meio 
de diferentes suportes digitais (blogs, redes sociais, sites de 
busca etc.);

–  Estabelecer semelhanças e diferenças entre os suportes digitais e 
impressos de leitura e escrita;

–  Conhecer algumas tecnologias assistivas para a comunicação 
alternativa e ampliada;

–  Fazer uso de algumas tecnologias assistivas para a comunicação 
alternativa e ampliada.

Quadro 3 – Proposta pedagógica de Mídia-
educação do NEI – Ensino Fundamental
Fonte: arquivos da instituição (documento interno)
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A partir da delimitação dos objetivos de ensino voltados 
para a Mídia-educação já explicitados, os professores precisam, 
trimestralmente, oferecer situações educativas que contemplem 
a referida área. Em alguns casos, ocorre articulação com o Tema 
de Pesquisa. Em outras situações, são desenvolvidos projetos 
paralelos. Além disso, o NEI possui projetos institucionais 
que asseguram um contato semanal/mensal/trimestral com 
a Mídia-educação, como é o caso do trabalho com a Robótica 
(Educação Infantil), Hora do Código e Práticas cineclubistas na 
escola da infância (Ensino Fundamental).  

A fim de concretizar as estratégias descritas, utilizamos, 
para realizar a aferição das conquistas das crianças, o instru-
mento “ficha avaliativa”. Nesse documento, os professores 
expressam os conteúdos trabalhados durante o período em 
análise, transformando-os em habilidades a ser atingidas. A 
ficha é construída a partir da divisão por componente curri-
cular/campo de saber e experiência, setorizado por subárea, 
conforme a proposta pedagógica da instituição. Segue um 
exemplo de ficha avaliativa para a área de Mídia-educação: 

CONTEÚDOS/OBJETIVOS CONCEITO

A – Mídia, tecnologia e comunicação Sem 
ajuda

Com 
ajuda

Dificuldade

Atenta para os usos e funções sociais das 
TICs.

Vivencia situações de uso crítico e 
criativo das mídias (projeto A Hora do 
Código).
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Identifica a movimentação de objetos 
ou pessoas no espaço com base em 
diferentes pontos de referência e 
algumas indicações de direção e sentido 
durante a realização das atividades 
do projeto A Hora do Código (noções de 
tamanho, de lateralidade, de localização, 
de direcionamento, de sentido e de 
vistas).

Reconhece seu corpo como referencial 
de localização e deslocamento no espaço 
durante a realização das atividades 
do projeto A Hora do Código (em cima, 
embaixo, acima e abaixo, frente e trás, 
direita e esquerda, dentro e fora). 

Auxilia os colegas com dificuldades 
durante a execução do projeto A Hora do 
Código. 

Compreende, de modo geral, a ideia de 
código (língua do computador, cada 
elemento utilizado para compor o 
algoritmo).

Compreende, de modo geral, a ideia 
de algoritmo (sequência de códigos, 
colocados intencionalmente para 
alcançar determinado objetivo). 

Compreende, de modo geral, a ideia de 
evento (ação condicionada a outra ação).

Entende, de modo geral, a ideia de padrão 
– comando “repita” (algo que se repete). 

Conhece o que é depuração (correção do 
código).
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Cria pequenos diálogos/histórias, por 
meio da linguagem de programação. 

Participa, com entusiasmo e interesse, da 
oficina de robótica no IMD. 

B – Cinema, Jornal, Rádio, 
TV, Internet/Computador

Sem 
ajuda

Com 
ajuda

Dificuldade

Reconhece o cinema como obra de arte.

Entende o que é um curta-metragem 
(produção com até 15 minutos de 
duração).

Identifica alguns passos necessários para 
se produzir um filme (ideia na cabeça, 
construção do roteiro, produção de 
storyboard, divisão de tarefas, gravação 
das cenas, edição das imagens).

Conhece alguns profissionais que atuam 
no cinema (atores, diretores, figurinistas, 
cenógrafos, sonoplastas, cinegrafista, 
editores).

Identifica alguns gêneros fílmicos (comédia, 
drama, terror, suspense, aventura, ficção 
científica, documentário etc.)

Participa dos momentos de produção do 
curta-metragem “Os melhores amigos de 
um robô”, identificando o seu papel na 
organização da produção.  

Participa dos momentos de pré-leitura, 
leitura e pós-leitura de filmes ligados à 
temática robô, por ocasião do Cineiclube. 
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Constrói, coletivamente, questões ligadas 
ao filme exibido no Cineiclube, para 
ajudar no momento do debate. 

Participa do debate no Cineiclube, 
propondo problematizações à turma 
convidada. 

Demonstra interesse pelas exposições 
dialogadas mediadas pelo uso de slides.

Toma nota dos slides de exposições 
dialogadas e reportagens gravadas em 
vídeo, fazendo interpretações por escrito 
do que foi apresentado. 

Compreende as diversas possibilidades 
de uso do computador (realização de 
pesquisa, digitação de textos, jogos 
digitais etc.).

Entende o que é um jogo digital. 

Compreende como se faz um jogo digital 
e qual a sua função. 

Quadro 4 – Modelo de ficha avaliativa de Mídia-educação. 
Fonte: elaborado pelos autores
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Nesse modelo de ficha avaliativa, voltado para uma 
turma do 1º ano do Ensino Fundamental, ficam expressos 
os conhecimentos que, porventura, as crianças tenham 
construído ao longo do trimestre. Nos exemplos mostrados 
nos quadros, fica evidenciada a presença dos projetos 
institucionais, assim como a proposta de produção de audio-
visual, mostrando os conhecimentos construídos pelo grupo 
no tocante a cada atividade. Cabe ao professor classificar 
essas aprendizagens por meio do grau de compreensão dos 
envolvidos (sem ajuda, com ajuda, dificuldade), baseando-se 
na autonomia destes para o desenvolvimento das atividades 
propostas. Assim, a construção da ficha avaliativa depende 
do que foi desenvolvido pela turma ao longo do período 
em avaliação (bimestre, trimestre, semestre etc.). Cabe ao 
professor encontrar um modo de avaliar seus estudantes, 
permitindo que o percurso escolar em Mídia-educação 
seja evidenciado, considerando as necessidades formativas 
de cada faixa etária. Com o estabelecimento de objetivos 
e a proposição de conhecimentos que podem ser obtidos 
pelo grupo-classe, é possível realizar um ensino de Mídia-
educação de qualidade e que contribua, de fato, com o 
oferecimento de uma educação cidadã.



PARTE 5 

OUTRAS IDEIAS

O trabalho com as ferramentas 
do Office e internet 

É possível fazer uso das tecnologias para apoiar as atividades 
escolares. Uma forma de apresentar o computador às crianças, 
por meio de atividades significativas, é a digitação de textos no 
programa Word. Para criar um contexto de utilização, após a 
produção de textos pelas próprias crianças, oferece-se a possibi-
lidade de digitação dos escritos no computador. Antes de propor 
essa atividade, é importante que o professor apresente o teclado 
e as principais ferramentas disponíveis no Word, para que a 
digitação ocorra de maneira mais fluente. É comum, no início 
do processo, as crianças apresentarem dificuldades, sendo 
necessária a mediação constante do professor. Aos poucos, as 
crianças conhecerão as diversas possibilidades, tendo mais 
autonomia no uso do programa. 

Outra possibilidade é o uso do Powerpoint. A necessidade 
de utilização desse recurso pode surgir, por exemplo, durante 
a organização de um seminário temático (a turma dividida 
em grupos para apresentar ao público um assunto estudado, 
fazendo uso da linguagem oral e de recursos visuais). Com a 
necessidade de construir algum material para ajudar na expla-
nação, o Powerpoint pode se tornar uma alternativa. Da mesma 
forma que recomendamos para o Word, também é importante 
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apresentar às crianças o programa, informando sobre as suas 
principais ferramentas, deixando que utilizem e aprendam 
também a partir da exploração dos recursos disponibilizados. 

O uso competente da internet também é algo útil durante 
toda a vida escolar. Orientar as crianças como fazer a busca de 
informações pode ser tarefa importante. A ideia é iniciar apre-
sentando alguns sites de pesquisa, fornecendo procedimentos 
simples como: uso de palavras-chave; emprego de aspas para 
uma procura mais precisa; checar quem escreveu o texto, a 
fim de verificar a confiabilidade das informações; caso precise 
citar o que foi pesquisado, fornecer a fonte da consulta; ter o 
devido cuidado com o uso das imagens recolhidas da internet 
(referenciar), entre outras informações úteis.

A utilização de ferramentas para comunicação deve ser 
proposta quando necessário. Se existe em curso um estudo no 
qual a pauta é conhecer outro país, por exemplo, é possível 
conversar/entrevistar alguém que resida no lugar estudado por 
meio do Skype, videochamadas pelo smartphone ou outro recurso 
que permita a transmissão de imagem e som em tempo real. 
Assim, será possível conversar, conhecer o lugar e se apropriar 
de novos conhecimentos.

O uso de blogs ou outras ferramentas que sirvam para 
difundir conteúdo também se mostra eficaz para o trabalho 
pedagógico. A ideia é pensar em um objetivo comum – 
exemplo: blog ou página no Instagram sobre o estudo dos 
dinossauros. Toda semana, um grupo de crianças se encarre-
gará de alimentar a plataforma com informações e imagens. 
Isso permitirá aos grupos conhecer como funciona o processo 
de inserção de informações e imagens, além de cuidar para a 
divulgação do canal para que outras pessoas conheçam o que 
está sendo produzido.  
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Uma atividade que pode ajudar na compreensão do uso das 
ferramentas tecnológicas em contexto domiciliar é propor uma 
pesquisa. As famílias responderiam a algumas questões básicas, 
tais como: quais os equipamentos tecnológicos de que a família 
dispõe? Quais os principais usos desses equipamentos pelas 
famílias? Quantas horas despendem para o uso do computador/
smartphone/televisão? Que atividades as famílias realizam que 
não utilizam ferramentas tecnológicas? Outras questões podem 
ser acrescidas ao questionário. O importante é que as indaga-
ções ajudem a compreender os hábitos das famílias. Esses dados 
podem ser utilizados para uma análise coletiva com as crianças 
do grupo. Esse estudo pode gerar a produção de gráficos, além 
da necessidade de abordagem desse tema em outro momento, 
tanto com as crianças quanto com os familiares.

O trabalho com eventos ligados à Mídia-educação

É possível pensar em eventos envolvendo a Mídia-
educação, com periodicidade a ser definida pela escola. Na 
hipótese de organizarmos um evento a cada semestre, poderí-
amos propor: semana do jogo digital ou semana do cinema na 
escola. Nas duas situações mencionadas, a escola organiza uma 
programação e faz o revezamento entre as turmas, para que 
todos possam participar. No caso dos jogos digitais, é possível 
construir um cronograma para que todos participem, prevendo 
jogos específicos para cada faixa etária, por um determinado 
espaço de tempo, sob a orientação de um professor ou outro 
profissional da escola. Concomitantemente, podem-se também 
propor jogos desplugados para que vivenciem o contato com os 
jogos de outra maneira. 
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Em se tratando do cinema, faz-se uma seleção de filmes, 
com base em critérios, ou indicações das próprias crianças e, 
a partir disso, organizam-se as sessões. É necessário preparar 
um ambiente adequado e, sendo possível, preparar pipoca para 
as crianças. Ao final da sessão, pode-se convidar um debatedor 
para mobilizar uma discussão junto aos participantes.  

A proposição de eventos ligados à Mídia-educação 
voltados para a família pode ser uma ótima oportunidade 
para discutir sobre o uso das mídias e tecnologias no espaço 
extraescolar. Nessa conversa, podem ser abordadas diferentes 
temáticas de interesse coletivo: uso das redes sociais pelas 
crianças; o acesso infantil à internet; jogos digitais; segurança 
no universo virtual; consumismo; entre outras. O professor 
pode aproveitar parte da reunião de pais que ocorre perio-
dicamente, por exemplo, para promover o evento, ou propor 
outro momento, abarcando outras turmas da escola. O evento 
pode gerar a produção de uma espécie de “guia”, contendo as 
orientações fornecidas durante a exposição oral para disponi-
bilizar um registro do que foi discutido a fim de que sirva como 
material de leitura. 

O trabalho envolvendo as tecnologias e a inclusão

Quando estamos imersos no planejamento diário de qual-
quer atividade educativa, precisamos levar em consideração 
o público a que será destinada a atividade em sua totalidade. 
Obviamente, sempre vamos nos deparar com a heterogenei-
dade. Jamais teremos uma turma em que todos aprendam 
de forma igualitária e no mesmo ritmo, pois a diferença faz 
parte da natureza humana. É compreendendo a existência da 
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diversidade que pensamos ser necessário considerar estratégias 
com as mídias e tecnologias voltadas para a inclusão escolar. 

Antes de propormos tais estratégias, dois conceitos 
devem ser considerados: desenho ou design universal e 
multissensorialidade. O primeiro refere-se a uma preocu-
pação em propor atividades/produtos que sejam possíveis 
para qualquer pessoa, de fácil execução independentemente 
da condição dos envolvidos. Já o segundo relaciona-se 
às atividades que permitem aguçar todos os sentidos e, a 
despeito das necessidades apresentadas, gerem compreensão 
na interação entre o sujeito e o objeto alvo da mediação. 
Assim, pensar no uso das mídias e tecnologias a serviço da 
inclusão escolar implica acionar dispositivos que permitam 
a todos o acesso ao conhecimento, mesmo diante de possíveis 
necessidades físicas e/ou intelectuais. 

Ademais, ao propor atividades vinculadas ao uso de 
mídias e tecnologias, o professor precisa observar o seu 
grupo-classe e lançar algumas questões: tenho alguma criança 
com dificuldades de aprendizagem? Em que aspectos? Tenho 
crianças com deficiência? Qual a deficiência? Que estratégias/
recursos facilitam a aprendizagem dessas crianças? Essas 
perguntas ajudarão a definir o tipo de intervenção que será 
adotada, assim como a selecionar os materiais que ajudarão a 
obter os resultados esperados.  

Ao utilizar um filme para apreciação do grupo, por 
exemplo, investigar se existe uma versão com audiodescrição 
ou legendagem; ao utilizar o computador, verificar se estão 
instalados softwares para a leitura de tela e/ou ampliação de 
textos (leitura por meio de robô, leitura ampliada de letras); 
ao utilizar uma obra literária, investigar a existência de uma 
possível versão em braile; ao utilizar um jogo digital, perceber 
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se o site ou a plataforma disponibiliza versões com acessibili-
dade. Esses poucos exemplos são, apenas, para nos alertar sobre 
a existência de pessoas que precisam de um olhar sensível para 
as suas necessidades de aprendizagem. Precisamos apurar o 
nosso olhar para avaliar se os recursos que serão utilizados em 
sala de aula são mais ou menos acessíveis, de modo a construir 
critérios de avaliação. 

Quando conseguimos produzir ou obter recursos que 
atendam os critérios mínimos do desenho universal e da 
multissensorialidade, os materiais acabam adquirindo mais 
qualidade, o que assegura um atendimento mais efetivo, 
abarcando maior número de pessoas. Vale destacar que tais 
recursos não beneficiarão somente as pessoas que apresentem 
uma condição física, sensorial ou intelectual diferenciada, mas 
toda e qualquer pessoa.  

É importante, também, quando tiverem dúvidas ou 
necessidade de aprofundamento, buscar ajuda com profissio-
nais da área de educação e inclusão escolar de seu município, 
no sentido de indicar referenciais e produtos que supram as 
necessidades da sua turma. Tendo essas ideias como premissa, 
estaremos contribuindo para a inclusão digital das crianças e 
para um mundo mais acessível e igualitário para todos. 

O assunto é complexo e exige mais apropriação. Como 
forma de aprofundamento, sugerimos a leitura do capítulo de 
livro escrito por Amanda. M. Melo, presente no item “suges-
tões de leitura”. 



PALAVRAS FINAIS

Conforme já anunciado anteriormente, as experiências listadas 
por meio de sequências didáticas são frutos de vivências 
realizadas no NEI ao longo dos últimos anos. Elas foram expe-
rimentadas e, ao final, obtivemos respostas muito significativas 
por parte das crianças e dos professores, tornando possível de 
serem realizadas com crianças da Educação Infantil e dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. 

É importante frisar, também, que as atividades não 
seguem uma ordem hierárquica dos conhecimentos, o que é 
muito presente no currículo escolar brasileiro, na qual se espera 
a abordagem de determinados temas por anos de ensino. Por 
essa razão, em algumas sequências didáticas, é possível encon-
trar o trabalho com temas pouco convencionais para turmas de 
crianças (exemplo, a abordagem da “onda sonora”). Partimos 
da ideia de que os temas de estudo podem surgir das próprias 
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crianças, permitindo o surgimento de diversos assuntos. Ao 
professor, cabe aproveitar as oportunidades para navegar por 
outros mares, não perdendo a chance de aprofundar um assunto 
que emerge de conversas em sala de aula, de necessidades que 
surgem ao longo do percurso educativo, da curiosidade em 
saber mais sobre determinado tópico.  

A partir das ideias das crianças, é possível pensar em 
objetivos, conteúdos e estratégias que permitam responder às 
questões lançadas. Por esse motivo, mesmo que dois grupos 
estudem o mesmo tema, é provável que surjam questões dife-
rentes, uma vez que cada turma teve uma experiência particular 
com o assunto a ser estudado. Como as sequências didáticas 
foram extraídas de contextos específicos, pode ocorrer que, 
em suas turmas, o encaminhamento dado ao estudo siga de 
maneira diferenciada da experiência exposta neste livro. 

Em algumas sequências didáticas, o leitor poderá se 
deparar com a repetição de uma ideia já apresentada anterior-
mente. Isso ocorre quando é possível integrar uma estratégia a 
outra, no sentido de ampliar as possibilidades de contato com 
diferentes mídias e tecnologias.  

Como as sugestões partiram de contextos específicos, os 
leitores desse material poderão ter outras experiências e novas 
proposições devem emergir, podendo coincidir, ou não, com 
o que propomos. Isso é passível de ocorrer e extremamente 
salutar como exercício para o docente, que poderá transpor 
e recriar essas ideias adaptando-as para outras realidades a 
partir da leitura desse material. Esperamos que o contato com 
esses escritos tenham aguçado nos leitores o desejo de aplicar 
as ideias com seus alunos, além da vontade de querer se apro-
fundar para conhecer com mais densidade a Mídia-educação, 
uma área fascinante e que contribui sobremaneira para o pleno 
exercício da cidadania em nosso país. 



SUGESTÕES DE LEITURA

No decorrer do texto, fomos mencionando alguns autores para 
ajudar na compreensão da relação entre Mídia-educação e 
prática pedagógica. Apresentaremos, a seguir, uma lista das 
obras consultadas, para que os leitores possam se aprofundar 
e conhecer detalhes sobre as ideias apresentadas. 
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SUGESTÕES DE JOGOS 
DIGITAIS E FILMES

O quadro a seguir foi construído pela professora Lucineide 
Cruz de Araújo (NEI/CAp/UFRN)), fruto da sua pesquisa de 
Mestrado em Inovações Tecnológicas em Educação. É possível 
visualizar a indicação de diversos sites e plataformas digitais 
com jogos que podem ser trabalhados com crianças. Vale a 
pena conferir as indicações e escolher aquelas que se adequam 
à sua realidade educativa. 

JOGOS DIGITAIS SITES DOS JOGOS

Educplay  https://www.educaplay.com/

Adoletras
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.Lumine.
Adoletras&hl=pt_BR

Ludo Primeiros 
Passos

https://www.ludoeducativo.com.br/pt/
play/ludo-primeiros-passos

Varal de Letras https://portugueseapps.com/iphone-ipad/
educacao/varal-de-letras-bjqipn.htm

GCompris http://gcompris.net/index-pt_BR.html

Brincando com Ariê http://brincandocomarie.com.br/

Formas e desenhos http://www.escolagames.com.br/

Meu dia, Todo dia https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.genezteam.meudiatododia

 https://www.educaplay.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Lumine.Adoletras&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Lumine.Adoletras&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Lumine.Adoletras&hl=pt_BR
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/ludo-primeiros-passos
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/ludo-primeiros-passos
https://portugueseapps.com/iphone-ipad/educacao/varal-de-letras-bjqipn.htm
https://portugueseapps.com/iphone-ipad/educacao/varal-de-letras-bjqipn.htm
http://gcompris.net/index-pt_BR.html
http://brincandocomarie.com.br/
http://www.escolagames.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.genezteam.meudiatododia
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.genezteam.meudiatododia
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Turma da Mônica https://www.jogosonlinegratis.org/
jogoonline/jogo-de-memoria-da-monica/

Software Educacional 
Smart Kids

https://www.smartkids.com.br/
jogos-educativos

Code.org https://studio.code.org/courses

Ligt Bot https://lightbot.com/

Eu sei Contar http://www.escolagames.com.br/jogos/
euSeiContar/?deviceType=computer

123 Draw https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.binibambini.mini123

Space bingo https://www.bingos.com.br/video-bingo/
jogo.php?jogo=space-bingo

Farm Heroes  
Super Saga

https://king.com/pt_BR/play/
farmheroessupersaga

Tom & Jerry http://www.ojogos.com.br/jogo/
tom-e-jerry-labirinto-de-ratos

Fonte: Lucineide Cruz de Araújo (NEI/CAp/UFRN)

Nas experiências do NEI com o projeto de extensão 
“Práticas cineclubistas na escola da infância”, coordenado 
pelos professores Milene dos Santos Figueiredo, Maria José 
Campos Faustino da Silva e Sandro da Silva Cordeiro, as crianças 
sugerem os filmes que serão debatidos, fazem uma apreciação 
prévia do material, produzem debate interno e, em dia agen-
dado, recebem uma turma de outra escola para conduzir um 
debate após nova exibição. 

https://www.jogosonlinegratis.org/jogoonline/jogo-de-memoria-da-monica/
https://www.jogosonlinegratis.org/jogoonline/jogo-de-memoria-da-monica/
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos
https://studio.code.org/courses
https://lightbot.com/
http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/?deviceType=computer
http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/?deviceType=computer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binibambini.mini123
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binibambini.mini123
https://www.bingos.com.br/video-bingo/jogo.php?jogo=space-bingo
https://www.bingos.com.br/video-bingo/jogo.php?jogo=space-bingo
https://king.com/pt_BR/play/farmheroessupersaga
https://king.com/pt_BR/play/farmheroessupersaga
http://www.ojogos.com.br/jogo/tom-e-jerry-labirinto-de-ratos
http://www.ojogos.com.br/jogo/tom-e-jerry-labirinto-de-ratos
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Os filmes listados a seguir já foram exibidos nas sessões 
do projeto, produzindo debates enriquecedores e frutíferos. 
Para o trabalho com os filmes indicados, precisa-se verificar 
a disponibilidade desse material em ambiente on-line.  De 
antemão, vale salientar que qualquer produção, adaptada à 
faixa etária do público, pode ser exibida e se tornar alvo de 
discussão. O importante é que a condução do debate seja bem 
construída a fim de permitir a participação dos envolvidos. 

Mesmo o projeto se constituindo na forma de um 
cineclube, e esse ter como objetivo a ampliação do repertório 
fílmico de seus participantes, entendemos que um cineclube na 
escola precisa, além de proporcionar o contato com diferentes 
obras cinematográficas, respeitar as crianças e seus próprios 
repertórios cinematográficos. Sabemos que, quase em sua 
totalidade, nossas crianças apresentam exclusivamente refe-
rências de modelos americanos de cinema. Assim, pensamos em 
diferentes estratégias para aliar os dois objetivos, respeitando 
suas referências e introduzindo novas obras cinematográficas 
na programação das sessões do Cineiclube. 

Com isso, chegamos em 2020 com a seguinte listagem de 
filmes de curta, média e longa duração já exibidos e debatidos 
nas nossas sessões. Os filmes apontam uma diversidade de 
técnicas, países de origem e temáticas decorrentes das escolhas 
das crianças e das sugestões indicadas pela equipe do projeto.
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Curtas-metragens:

“A menina espantalho” (BRA) – 2008, 12min, dirigido por Cássio 
Pereira dos Santos

“Paperman” (EUA) – 2012, 7min, dirigido por John Kahrs

“O menino do dente de ouro” (BRA) – 2015, 15min, dirigido por 
Rodrigo Sena

“O farol” – (EUA) – 2012, 7min, dirigido por Po Cho Chi

“Um pequeno passo” (CHINA)– 2018, 8min, dirigido por Andrew 
Chesworth e Bobby Pontillas

“O que seria do Natal sem amor” (ÁUSTRIA) – 2018, 1’28”, produ-
zido por Erste Group (filme com audiodescrição)

“Ian” (ARGENTINA) – 2018, 9min, dirigido por Abel Goldfarb

“Limbo (ou de quem sofre bullying)” (BRA) – 2017, 3’37”, dirigido 
pelas crianças da turma 1 da Oficina de Apreciação e Criação 
de Cinema

“Tolerância” (BRA) – 2017, 3’38”, dirigido pelas crianças da 
turma 2 da Oficina de Apreciação e Criação de Cinema

“Springer – a máquina da amizade” (BRA) – 2018, 4’19”, dirigido 
pela turma 3 da Oficina de Apreciação e Criação de Cinema
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“O microfone mágico” (BRA) – 2018, 3’34”, dirigido pelas crianças 
da turma 4 da Oficina de Apreciação e Criação de Cinema

“Os monstros da solidão” (BRA) – 2019, 4’39”, dirigido pelas 
crianças da turma 5 da Oficina de Apreciação e Criação de 
Cinema

“O mundo espelho” (BRA) – 2019, 3’43”, dirigido pelas crianças 
da turma 6 da Oficina de Apreciação e Criação de Cinema

Média-metragem:

“Os guerreiros da rua” (BRA) – 2018, 46min, dirigido por 
Erickon Marinho

Longas-metragens:

“Kubo e as cordas mágicas” (EUA) – 2016, 101min, dirigido por 
Travis Knight

“Canção do oceano” (IRLANDA, DINAMARCA, BÉLGICA, 
LUXEMBURGO, FRANÇA) – 2014, 93 min, dirigido por Tomm 
Moore

“A história de Gabby Douglas” (EUA) – 2010, 86min, dirigido por 
Gregg Champion
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“A sociedade secreta de Souptown” (ESTÔNIA, FINLÂNDIA) – 
2015, 105min, direção de Margus Paju

“Divertida Mente” (EUA) – 2015, 102min, dirigido por Pete Docter

“Moana: um mar de aventuras” – (EUA) – 2016, 113 min, dirigido 
por  Ron Clements e John Musker

“Detona Ralph” (EUA) – 2012, 108min, dirigido por Rich Moore

“O garoto” (EUA) – 1921, 68min, dirigido por Charles Chaplin

“IEP!” (HOLANDA) – 2010, 82min, dirigido por Rita Horst

“Extraordinário” (EUA) – 2017, 113min, dirigido por Stephen Chbosky

“Operação Big Hero” (EUA) – 2014, 108min, dirigido por Don 
Hall, Chris Williams

Sites para busca de acervo cinematográfico:

Alguns sites disponibilizam acervo de filmes que podem ser 
utilizados no trabalho com as crianças. Indicamos:

www.videocamp.com
portacurtas.org.br
mostradecinemainfantil.com.br
www.fici.com.br/filmoteca

http://www.videocamp.com 
http://portacurtas.org.br 
http://mostradecinemainfantil.com.br 
http://www.fici.com.br/filmoteca
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